
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 3 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 27.03.2014 Tid: Kl. 16:00 – 23:55 

TEMAMØTE: 
� Transport av fyllmasser til Ringerike og til 

deponeringer v/Gunnar Hallsteinsen, miljø- og 
arealforvaltning. 

� Skolestruktur Hønefoss v/rådmannen.  

Presentasjonene vedlegges protokollen. 

� Rådmannens presentasjon i sak 28/14, 
«Ringerike 2020» vedlegges. 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall               Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær Inhabil sak 36  
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa FO  
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen   
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Aase Moløkken   
Medlem Maria Nancy Amundsen FO  
Medlem Vigdis Meier   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FO  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Frode Østlund   
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Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Kjersti Land Nyhus   
Medlem Karl-Petter Endrerud FO  
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen FO  
Varamedlem Anne Borghild Stugaard  M. Nancy Amundsen 
Varamedlem Reidar Sollie  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem John Andreas Bakken  A. Baksvær sak 36 
Varamedlem Olav Bjotveit  Elise Loftheim 
Varamedlem Jon Halvor Ovrum  Karl-Petter Endrerud 
Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Nanna Kristoffersen 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar 
Ågotnes, Marianne Mortensen og Kirsten Orebråten, 
kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren og avdelingsleder økonomi 
Roger Mathiesen. 

 
Fra RIK møtte:      Ole Sunnset, Kjell Baug og Per Stamnes i sak 36. 
 
Merknader: Sak 36 ble behandlet unntatt offentlighet og etter sak 33.   

Arnfinn Baksvær (Ap) erklærte seg inhabil i sak 36 og forlot møtet.  
John Bakken (Ap) tok hans plass. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 25/14 
til og med sak  36/14.  Sakene 34 og 35 ble utsatt til neste møte. 

 
Ordfører tok opp innkalling saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende merknader til innkalling: 
Einar Zwaig (Sol):  Elektronisk innkalling fungerer f.t. dårlig og ønsker papirversjonen. 
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 

Kjell B. Hansen 
 
 

 
Karl-Petter Endrerud (sett) Runar Johansen Dag G. Stenersen 
 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
25/14 14/43  
 REFERATSAKER  
 
26/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
27/14 13/3641  
 ENDRINGER I BUDSJETTRAMMER 2014 
 
28/14 14/85  
 STATUS OG VEIEN VIDERE UTVIKLINGSPROSJEKTET 

"RINGERIKE 2020"  
 
29/14 14/188  
 KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 1/14  
 
30/14 14/188  
 KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 2/14  
 
31/14 13/4632  
 SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNET 2014  
 
32/14 14/737  
 BARNEHAGESATSER 2014  
 
33/14 13/2956  
 BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE KOMMUNE  
 
34/14 13/1542  
 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014 - 2016  
 
35/14 13/2555  
 NYTT RENSEANLEGG - RINGMOEN KJØP AV GRUNN TIL 

RENSEANLEGG 
 
36/14 12/4481  
 EIERSTYRING  
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25/14  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende saker er tatt til orientering: 
 
A LOVLIGHETSKONTROLL – BUDSJETT 2014 – ØKONOMIPLAN 2014-2017 
 Brev fra fylkesmannen, dat. 27.02.14. 
 
B ER DET BARE Å LA JORDER GRO IGJEN FOR Å TA DET I BRUK TIL ANDRE 

FORMÅL? 
 Notat fra rådmannen, dat. 18.03.14. 
 
C SVAR PÅ SPØRSMÅL I KOMMUNESTYRET 20.02.2014 VEDR. LAMYRA 
 Notat fra rådmannen, dat. 18.03.14. 
 
D VEDR. REGULERINGSPLAN 358 & LEIEAVTALE HØNENGT. 22-24 
 Brev fra Tyrihus AS, dat. 26.02.14.  
            Brev fra fylkesmannen, dat. 18.02.14. 
 
 
E RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 Årsberetning 2013. 
 
F TAKKEKORT FRA ARNFINN HOLTEN 
 
 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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26/14  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
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27/14  
ENDRINGER I BUDSJETTRAMMER 2014  
 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Budsjettrammer 2014 endres på følgende områder som følge av endret prinsipp for 
budsjettering av lønnsvekst: 

a. Område 1, rådmann og strategiske tiltak, reduseres med 354.190 kroner 
b. Område 2, støtteenheter, reduseres med 1.235.928 kroner 
c. Område 3, oppvekst og kultur, reduseres med 8.667.326 kroner 
d. Område 4, helse og omsorg, reduseres med 12.686.120 kroner 
e. Område 5, tekniske områder, reduseres med 3.336.724 kroner 
f. Område 7, avsetninger og overforinger, økes med 26.280.288 kroner 

2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst ut på det enkelte 
driftsområde når resultatet av lønnsforhandlingene er kjent, dersom det er økonomi til 
det . 

3. I forbindelse med organisatorisk flytting av ett årsverk flyttes lønnsmidler tilsvarende 
590.000 kr fra område 2, støtteenheter, til område 4, helse og omsorg.  

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Arnfinn Holten(Krf), tillegg i punkt 2:  
 
…, dersom det er økonomi til det. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling med Holtens tilleggsforslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Sol). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Budsjettrammer 2014 endres på følgende områder som følge av endret prinsipp for 
budsjettering av lønnsvekst: 

a. Område 1, rådmann og strategiske tiltak, reduseres med 354.190 kroner 
b. Område 2, støtteenheter, reduseres med 1.235.928 kroner 
c. Område 3, oppvekst og kultur, reduseres med 8.667.326 kroner 
d. Område 4, helse og omsorg, reduseres med 12.686.120 kroner 
e. Område 5, tekniske områder, reduseres med 3.336.724 kroner 
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f. Område 7, avsetninger og overforinger, økes med 26.280.288 kroner 
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst ut på det enkelte 

driftsområde når resultatet av lønnsforhandlingene er kjent. 
3. I forbindelse med organisatorisk flytting av ett årsverk flyttes lønnsmidler tilsvarende 

590.000 kr fra område 2, støtteenheter, til område 4, helse og omsorg.  
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28/14  
STATUS OG VEIEN VIDERE UTVIKLINGSPROSJEKTET "RINGER IKE 2020"  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Kommunestyret tar orientering om status og veien videre knyttet til ”Ringerike2020” til 
etterretning. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar orientering om status og veien videre knyttet til ”Ringerike2020” til 
etterretning. 
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29/14  
KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 1/14  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte 07.02.2014 tas til orientering med følgende tillegg: 
 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp kontrollutvalgets anbefalinger gitt i 
kontrollutvalgets sak 06/14. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Helge Stiksrud stilte spørsmål ved sin habilitet.  Kommunestyret anså ham som fortsatt habil. 
 
Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte 07.02.2014 ble enstemmig tatt til orientering med 
tillegg fremmet av Hans Petter Aasen (Sp): 
 
” Kommunestyret ber rådmannen følge opp kontrollutvalgets anbefalinger gitt i 
kontrollutvalgets sak 06/14”. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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30/14  
KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 2/14  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Protokoll nr. 2 fra kontrollutvalgets møte 14.03.2014 tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Protokoll nr. 2 fra kontrollutvalgets møte 14.03.2014 ble enstemmig tatt til orientering. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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31/14  
SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNET 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune søker om kr. 1.300.000 for å styrke barnevernet i tråd med de 
retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune søker om kr. 1.300.000 for å styrke barnevernet i tråd med de 
retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter. 
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32/14  
BARNEHAGESATSER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Betaling for hel plass i barnehage i Ringerike kommune, settes til kr 2.405,- pr måned 
tilsvarende gjeldende nasjonal maksimalpris for 2014. 

2. Redusert plass i barnehage prises tilsvarende, og med et påslag på 10 % 
3. Søskenmoderasjon settes til 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. 
4. Betaling for kost settes til kr 200,- for 100 % plass, i tillegg til ordinær betaling for 

plass. 
5. Punktet i vedtekter for kommunale barnehager kappittel 5, § 5.3 som omhandler 

redusert betaling for foreldre med svak betalingsevne strykes i vedtektene, da dette 
ivaretas gjennom andre sosiale stønader. 
 

Pkt 1-4 gjøres gjeldende fra og med 01.02.2014, pkt 5 gjøres gjeldende fra 01.04.2014. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 5: 
 
«Punktet i vedtekter for kommunale barnehager kappittel 5, § 5.3 som omhandler redusert 
betaling for foreldre med svak betalingsevne strykes i vedtektene, da dette ivaretas gjennom 
andre sosiale stønader.» 
 
Forslag fra Brit Bøhler (Sol): 
 
«Pkt 5 strykes. 
Setningen under kulepunktene strykes og erstattes med:  Endringer i barnehagesatser gjøres 
gjeldende fra 01.04.2014.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Punktene 1,2, 3 og 4 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Mjelde og Bøhler i punkt 5, ble Mjeldes 
forslag vedtatt mot 12 stemmer. Mindretallet besto av: Sol, Sp og  Frp. 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Bøhlers forslag i siste 
setning, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 21 stemmer.  Mindretallet besto av Sol, 



  

Side 14 av 22 

Frp, Aasen og Gravermoen (Sp), B.W.Andersen og Henriksen (H), Hansen, Larsen, Sollie, 
Ruud, Mjelde, Bråten-Ellingsen, Skaugrud og Vigdis Meier (Ap).  
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Betaling for hel plass i barnehage i Ringerike kommune, settes til kr 2.405,- pr måned 
tilsvarende gjeldende nasjonal maksimalpris for 2014. 

2. Redusert plass i barnehage prises tilsvarende, og med et påslag på 10 % 
3. Søskenmoderasjon settes til 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. 
4. Betaling for kost settes til kr 200,- for 100 % plass, i tillegg til ordinær betaling for 

plass. 
5. Det gis ikke redusert betaling for foreldre med svak betalingsevne. Kapittel 5, § 5.3 i 

Vedtekter for kommunale barnehager endres med dette. 
 

Pkt 1-4 gjøres gjeldende fra og med 01.02.2014, pkt 5 gjøres gjeldende fra 01.04.2014. 
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33/14  
BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 – 2030 tas til orientering. 
2. Heggen barnehage opprettholdes som midlertidig barnehage for en   

periode på inntil 3 år, gjeldende fra august 2015. 
3. Følgende tomtealternativer foreslås innarbeidet som aktuelle sentrumsnære 

barnehagetomter i kommuneplanen.  
• Nederst i Vesternbakken, friområde øst for Ole Thorkildsens vei.  
• Høgskolen i Buskerud og Vestfold – avdeling Hønefoss. 
• Kirkeskolen gnr/bnr 40/9 og 39/160.  
• Eikli skole gnr/bnr 38/37, Bråtaveien 6. 
• Kongshaugen/Hønen gård gnr/bnr 86/251, 86/521 og 86/798. 

• Tandberglia gnr/bnr 38/69. 
• Hønefoss skole gnr/bnr 317/156 og 317/296, Hønengata 9. 
• Benterud, gnr/bnr 39/11 – utstillingsplassen. 
• Hjertelia 
• Bruk av ”barnehagebuss” med formål friluftsbarnehage bes utredet. 

4. Prosess med sikte på å opprette ny barnehage i sentrumsrådet iverksettes snarest i  
tråd med kommunens handlingsplan 2014-2017.  

5. Ved utbygging av nye barnehager i Ringerike kommune likestilles kommunale og 
ikke-kommunale barnehager.  

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling:  
 

1. Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 – 2030 tas til orientering. 
2. Heggen barnehage opprettholdes som midlertidig barnehage for en   

periode på inntil 3 år, gjeldende fra august 2015. 
3. Følgende tomtealternativer foreslås innarbeidet som aktuelle sentrumsnære 

barnehagetomter i kommuneplanen.  
• Nederst i Vesternbakken, friområde øst for Ole Thorkildsens vei.  
• Høgskolen i Buskerud og Vestfold – avdeling Hønefoss. 
• Kirkeskolen gnr/bnr 40/9 og 39/160.  
• Eikli skole gnr/bnr 38/37, Bråtaveien 6. 
• Kongshaugen/Hønen gård gnr/bnr 86/251, 86/521 og 86/798. 
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• Tandberglia gnr/bnr 38/69. 
• Hønefoss skole gnr/bnr 317/156 og 317/296, Hønengata 9. 
• Benterud, gnr/bnr 39/11 – utstillingsplassen. 
• Hjertelia 
• Bruk av ”barnehagebuss” med formål friluftsbarnehage bes utredet. 

        4.   Prosess med sikte på å opprette ny barnehage i sentrumsrådet iverksettes snarest i  
               tråd med kommunens handlingsplan 2014-2017.  
 
 
Elsa Lill P. Strande (H) tok opp sitt forslag fremmet i HMA til nytt kulepunkt i pkt. 3: 
Bruk av ”barnehagebuss” med formål friluftsbarnehage bes utredet. 
 
Forslag fra Magnus Herstad (Frp) til nytt punkt 5: 
«Nye barnehager i Ringerike kommune bygges og driftes fortrinnsvis i ikke-kommunal regi. 
Kommunal bygging og drift utelukkes ikke.» 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp rådmannens forslag. 
 
Arnfinn Holten (Krf) tok opp A. Brobergs forslag ti l nytt kulepunkt i pkt. 3, fremmet i 
HMA:  
 

• Hjertelia 
 
Forslag til punkt 5 fremmet av Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf): 
«Ved utbygging av nye barnehager i Ringerike kommune likestilles kommunale og ikke-
kommunale barnehager.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Formannskapets innstilling i punktene 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling med Brobergs og Strandes tilleggsforslag i punkt 3 ble enstemmig 
vedtatt. 
Formannskapets innstilling i punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Herstads forslag til nytt pkt. 5 fikk 7 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Nyhus 
(Sp). 
Stiksruds forslag til nytt punkt 5 ble vedtatt mot 11 stemmer. Mindretallet besto av Frp, Sol, 
Aasen og Gravermoen (Sp). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 – 2030 tas til orientering.. 
2. Heggen barnehage endrer status fra midlertidig til permanent barnehage.  
3. Første nye barnehage i Ringerike bygges og driftes i kommunal regi. 
4. Følgende tomtealternativer innarbeides som aktuelle barnehagetomter i 

kommuneplanen.  
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• Nederst i Vesternbakken, friområde øst for Ole Thorkildsens vei.  
• Høgskolen i Buskerud og Vestfold – avdeling Hønefoss 
• Kirkeskolen gnr/bnr 40/9 og 39/160  
• Eikli skole gnr/bnr 38/37, Bråtaveien 6; 
• Kongshaugen/Hønen gård gnr/bnr 86/251, 86/521 og 86/798 
• Tandberglia gnr/bnr 38/69 
• Hønefoss skole gnr/bnr 317/156 og 317/296, Hønengata 9. 
• Benterud, gnr/bnr 39/11 – utstillingsplassen. 
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34/14  
BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014 - 2016  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste møte. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste møte. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med IMDI om mottak av 45 flyktninger for 2014, 
40 flyktninger for 2015 og 40 flyktninger for 2016. 

Antallet er å forstå eksklusive familiegjenforeninger. 

I tillegg kan det tas inn 5 mindreårige flyktninger pr. år. 
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35/14  
NYTT RENSEANLEGG - RINGMOEN KJØP AV GRUNN TIL RENSE ANLEGG 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste møte. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste møte. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 105 m2 for kjøp av tomt til nytt renseanlegg på 
Ringmoen 

2. Kr 17.850,-, kroner Syttentusenåttehundreogfemti, pluss omkostninger i forbindelse 
med fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt 
tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 0156. 
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36/14  
EIERSTYRING I RINGERIKS-KRAFT 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
1. Kommunestyret slutter seg til at kommunen selger 15 % av aksjene i Ringeriks-Kraft AS 
til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) på de vilkår som er fremforhandlet.  
 
2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å signere fremlagte aksjesalgsavtale samt 
fremlagte forslag til ny aksjonæravtale. 
 
3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å møte på ekstraordinær generalforsamling i 
Ringeriks-Kraft AS og  

a) Stemme for salg av 15 % av aksjene i Ringeriks-Kraft AS til Kommunal 
Landspensjonskasse. 

b) Stemme for fremlagte forslag til nye vedtekter. 
c) Samtykke til valg av nytt styre der det innvelges  

i. 3 representanter nominert av Ringerike kommune, herunder leder og nestleder.  
ii.  1 representant nominert av Hole kommune  

iii.  1 representant nominert av Kommunal landspensjonskasse.  
Fullmakten til ordfører gjelder tilsvarende dersom partene blir enige om at valg av nytt styre først 
skal skje på ordinær generalforsamling.   

 
4. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede alternative ordninger og rammer til 
sikret forvaltning av salgsinntekten og ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med 
konkrete forslag, 3-4 alternative løsninger, før sommeren 2014. 
Det legges til grunn at kommunestyrets innspill fremlagt i møte den 27. mars følger saken og 
inngår som del av rådmannens faglige utredninger og saksfremlegg. 
 
Protokolltilførsel fra Sp: 
 
Senterpartiet beklager at det politiske flertallet i Ringerike kommune velger å selge deler av 
eierandelen til kommunen i RingeriksKraft.  Dette er et veivalg som kun er uttrykk for 
kortsiktig økonomisk tenkning, ikke langsiktig strategisk tenkning for selskapets beste.  
Senterpartiet frykter at delsalget kun er starten på en ytterligere svekkelse av selskapet. 
Det er ikke i tilstrekkelig grad vektlagt at kraftselskapet er en evigvarende pengemaskin for 
kommunen, samt viktigheten av at det offentlige har kontroll over kraftressursene. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Rådmannen trakk sitt forslag i punkt 4 og fremmet følgende tillegg i punkt 3: 
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Fullmakten til ordfører gjelder tilsvarende dersom partene blir enige om at valg av nytt styre 
først skal skje på ordinær generalforsamling.   

 
Forslag fra ordfører til nytt punkt 4:  
 
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede alternative ordninger og rammer til sikret 
forvaltning av salgsinntekten og ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med 
konkrete forslag, 3-4 alternative løsninger, før sommeren 2014. 
 
Det legges til grunn at kommunestyrets innspill fremlagt i møte den 27. mars følger saken og 
inngår som del av rådmannens faglige utredninger og saksfremlegg. 
 
Protokolltilførsel fra Sp: 
 
Senterpartiet beklager at det politiske flertallet i Ringerike kommune velger å selge deler av 
eierandelen til kommunen i RingeriksKraft.  Dette er et veivalg som kun er uttrykk for 
kortsiktig økonomisk tenkning, ikke langsiktig strategisk tenkning for selskapets beste.  
Senterpartiet frykter at delsalget kun er starten på en ytterligere svekkelse av selskapet. 
Det er ikke i tilstrekkelig grad vektlagt at kraftselskapet er en evigvarende pengemaskin for 
kommunen, samt viktigheten av at det offentlige har kontroll over kraftressursene. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag inkl. ordførers forslag til nytt punkt 4 ble vedtatt mot 12 stemmer.  
Mindretallet besto av Sp, Sol, Bakken, Larsen, Ruud, Mjelde, Moløkken og Vigdis Meier 
(Ap). 
  
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til at kommunen selger 15 % av aksjene i Ringeriks-Kraft AS 
til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) på de vilkår som er fremforhandlet.  
 
2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å signere fremlagte aksjesalgsavtale samt 
fremlagte forslag til ny aksjonæravtale. 
 
3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å møte på ekstraordinær generalforsamling i 
Ringeriks-Kraft AS og  

a) Stemme for salg av 15 % av aksjene i Ringeriks-Kraft AS til Kommunal 
Landspensjonskasse. 

b) Stemme for fremlagte forslag til nye vedtekter. 
c) Samtykke til valg av nytt styre der det innvelges  

i. 3 representanter nominert av Ringerike kommune, herunder leder og 
nestleder.  

ii.  1 representant nominert av Hole kommune  
iii.  1 representant nominert av Kommunal landspensjonskasse .  
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4. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til disponering av salgsinntekten og ber 
rådmannen komme tilbake til kommunestyret med konkret forslag om hvordan dette praktisk 
skal gjennomføres.  
  


