RINGERIKE KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
NR 6

Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 26.06.2014
Tid: Kl. 16:00 – 19:45

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Kjell Børre Hansen
Arnfinn Baksvær
Alf Henry Meier
Iren Rannekleiv
Ståle Skjønhaug
Steinar Larsen
Gry Loe Haugaa
Eli Johanne Ruud
Mons-Ivar Mjelde
Anne Marie Brubråten
Morten Ernestus
Tone Bråten-Ellingsen
Erna Skaugrud
Aase Moløkken
Maria Nancy Amundsen
Vigdis Meier
Runar Johansen
Elise Loftheim
Dag Erik Henaug
Berit Karen Wathne Andersen
Arne Broberg
Trond Hjerpseth
Elsa Lill Piltingsrud Strande
Dag Haakon Henriksen
Marit Hollerud
Marit Elisabeth Bolstad
Frode Østlund
Helge Stiksrud
Ole-Gunnar Øhren
Anne-Marit Lillestø
Arnfinn J. Holten
Dag Gunnar Stenersen
Ole Johan Andersen
Christine Kristiansen Hovland
Nena Bjerke
Magnus Herstad
Ulf Magnussen

Forfall
FO

FO
FO

FO
FO
FO

FO

FO

FO
FO

FO
FO
FO

Møtt for

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Hans-Petter Aasen
Lise H Kihle Gravermoen
Kjersti Land Nyhus
Karl-Petter Endrerud
Einar Zwaig
Nanna Kristoffersen
Anne Borghild Stugaard
Arne Morgan Dølerud
Liv Solveig Erlandsen
Hans Arne Østlund
John Andreas Bakken
Ingrid Margrethe Svenskerud
Reidar Sollie
Olav Bjotveit
Ivar Eskestrand
Jan Frantzen
Frode Haugseth
Berit Kålhus
Viggo Emil Elstad
Brit Walbækken Bøhler
Axel Sjøberg
Leif Heieren

Tilstede fra
administrasjonen:

FO
FO
Arnfinn Baksvær
Ståle Skjønhaug
Gry Loe Haugaa
Anne Marie Brubråten
Morten Ernestus
Erna Skaugrud
Vigdis Meier
Berit K. Wathne Andersen
Marit Hollerud
Marit Elisabeth Bolstad
Anne-Marit Lillestø
Dag Gunnar Stenersen
Ole Johan Andersen
Einar Zwaig
Nanna Kristoffersen
Dag E. Henaug (sak 90).

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar
Ågotnes, Marianne Mortensen og Elisabeth Djønne, avd.leder
økonomi Roger Mathiesen og kommunikasjonsrådgiver
Mats Øieren.

Sak 84 ble trukket.
Merknader:
Fra og med sak 76/14 til og med sak 94/14
Behandlede saker:
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet
satt.
Arnfinn Holten (Krf) stilte to spørsmål vedr. Hvalsmoen transittmottak og spørsmålene ble
besvart av rådmannen.
Møteprotokollen godkjennes:

Kjell B. Hansen

Karl-Petter Endrerud

Runar Johansen

Dag G. Stenersen (sett)

Møtesekretær:

Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

76/14

14/2189
INTERPELLASJON FRA DAG HAAKON HENRIKSEN (H) GODTGJØRELSESREGLEMENT OG VILKÅR POLITISKE OMBUD
SAMT POLITISKE KOLLEGIALE ORGANERS
KONTROLLANSVAR M.M.

77/14

14/43
REFERATSAKER

78/14

14/188
KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 3/14

79/14

14/188
KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 4/14

80/14

14/44
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM
ØKONOMISTATUS

81/14

14/1989
1. TERTIALRAPPORT 2014

82/14

14/1922
REALITETSVURDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2014

83/14

14/2040
JUSTERING AV GEBYRSATSER - BETALINGSREGLEMENTET

84/14

14/1442
SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR EIENDOMSUTVIKLING AS
Saken er trukket.

85/14

14/85
RAPPORT "RINGERIKE 2020"

86/14

14/1020
FINANSIERING GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE

87/14

11/1290
VALG AV NY POLITISK REPRESENTANT TIL
OMDØMMEPROSJEKTET ("SAMMEN OM EN BEDRE
KOMMUNE")
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88/14

13/4178
PSYKOSOSIALT MILJØ I SKOLENE - KOMMUNEOVERLEGENS
SYSTEMTILSYN 2013/2014

89/14

14/1745
NYTT RENSEANLEGG - MONSERUD

90/14

11/330
SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE

91/14

14/1821
RINGERIKE KULTURSENTER - ÅRSRAPPORT 2013

92/14

14/279
ÅRSMELDING 2013 - KRISESENTERET I HØNEFOSS

93/14

14/1499
LOVLIGHETSKONTROLL - FORNYET BEHANDLING

94/14

14/1085
KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK OM
NEDLEGGELSE AV STRANDEN SKOLE

Side 4 av 29

76/14
INTERPELLASJON FRA DAG HAAKON HENRIKSEN (H) GODTGJØRELSESREGLEMENT OG VILKÅR POLITISKE OMBUD SAMT
POLITISKE KOLLEGIALE ORGANERS KONTROLLANSVAR M.M.
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Interpellasjonen ble besvart av ordfører:
Ordførerens svar på interpellasjon fra representanten Dag Haakon Henriksen (H)
Innledning
Ordfører viser til interpellasjon fra Dag Haakon Henriksen, datert 17. juni 2014. Svar blir
fremført i kommunestyrets møte den 26. juni 2014, jfr. saksnummer 76/14.
Det konkrete spørsmål som interpellanten stiller er:
Vil ordføreren til kommende møte komme med forslag til opprettelse av et tverrpolitisk utvalg
– samt komme med forslag til mandat til et slikt utvalg.
Ordførerens svar
Utgangspunktet for funksjonen folkevalgte finner man i Kommuneloven. Her finner man
lovfestede bestemmelser om de politiske organer herunder også de folkevalgtes rettigheter og
plikter. Videre vil ordfører vise til delegeringsreglement (20.06.13), reglement for
kommunestyret (21.12.11) og godtgjøringsreglement for folkevalgte (24.09.09.) Disse er alle
vedtatt av kommunestyret og tall i parentes angir årstall for sist vedtaksført oppdatering.
Ordføreren har i muntlig orientering våren 2014 varslet kommunestyret om at det er iverksatt
et initiativ ovenfor administrasjonen om å forberede fakta og faglig grunnlag med sikte på
revisjon av alle de nevnte reglement, som kommunestyret selv har myndighet til å fastsette. I
dette ligger også vurdering av kontrollutvalgets rolle. Dette arbeidet er i gang og det tas sikte
på at konkret saksfremlegg vil bli fremlagt kommunestyret i august/september 2014. Med
dette som utgangspunkt vil det da bli foreslått nedsatt et politisk utvalg med mandat å
utarbeide konkrete forslag som kommunestyret kan ta stilling til før årsskiftet 2014/2015.
Ordføreren ser ikke bort i fra at utvalget bør bestå av de respektive partiers gruppeledere,
samt saksbehandlingsassistanse fra administrasjonen. Et konkret forslag om gruppens
sammensetning og konkrete mandat samt avgrensing vil således fremlegges i
august/september 2014.
Ordføreren vil i tillegg gjøre oppmerksom på at dette med forholdet politisk og administrativ
struktur også vil være de av dette arbeidet. Hensikten er da å komme frem til mer effektiv
helhetlig organisering og hvor de nevnte reglementer vil måtte utformes i lys av dette. For
øvrig vil dette også være spørsmål som grenser mot valg av politisk styringsform i Ringerike
kommune.
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Avslutning
Ordførerens svar på interpellantens spørsmål er følgelig at forberedelser til en politisk prosess
for revisjon av angjeldende reglementer er iverksatt, og saksfremlegg med forslag til
etablering, sammensetning av utvalg og dets mandat vil bli satt på dagsorden i
Kommunestyrets møte i august/september. En etterfølgende politisk prosess i utvalget og
med endelig vedtak i kommunestyret før årsskiftet vil være ferdigbehandlet i god tid og
forkant i forhold til partienes forberedelser til kommunevalget i 2015. Ordføreren vil
understreke at de politiske vurderinger og beslutninger bør gjøres i lys av et grundig forarbeid
som også omhandler juridiske aspekter etter kommuneloven.
Ringerike 26. juni 2014

Kjell B. Hansen (sign)

&&& 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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77/14
REFERATSAKER
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ÅRSRAPPORT 2013 OM PROSJEKTAVSLUTNING
Notat fra rådmannen, dat. 30.05.14.

B

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 22. MAI 2014
Notat fra rådmannen, dat. 06.06.14.

C

GRUNNLOVSJUBILEET 2014 / 50-ÅRSJUBILEET – STATUS
Notat fra rådmannen, dat. 17.06.14.

D

EIENDOMSSELSKAPET VEIEN KULTURMINNEPARK AS
Protokoll fra generalforsamling 27.05.14.

&&& 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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78/14
KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 3/14
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Protokoll nr. 3 fra kontrollutvalgets møte 09.05.2014 tas til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Protokoll nr. 3 fra kontrollutvalgets møte 09.05.2014 tas til orientering.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
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79/14
KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 4/14
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Protokoll nr. 4 fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014 tas til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Protokoll nr. 4 fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014 tas til orientering.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
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80/14
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Rådmannens muntlige presentasjon 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 tas til orientering.
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81/14
1. TERTIALRAPPORT 2014
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. 1. Tertialrapport 2014 tas til orientering
2. Det foretas følgende endringer i kommunens betalingsreglement 2014 (kapittel 9.1) og
vedtekter for Ringerike Kulturskole (punkt 4.3) med virkning fra 01.08.2014:
a. Kapittel 9.1, kultur og kulturskole, i betalingsreglementet får følgende
tilleggstekst, og teksten i punkt 4.3 i vedtektene byttes ut med disse 6
punktene:
Kulturskolen:
1.Søskenmoderasjon gjelder kun søsken.
2. Søsken nr 2 får 30% rabatt.
3. Søsken nr 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt.
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud.
5.Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5).
6.Voksne elever får ikke søskenmoderasjon.
3. Det foretas følgende budsjettkorrigeringer i driftsbudsjettet:
a. Kr 3.499.591 flyttes fra rammeområde 2 (Støtteenheter-administrative) til
rammeområde 1 (Rådmann og strategiske tiltak) i forbindelse med at
advokatkontoret er flyttet organisatorisk.
b. Kr 83.008.741 flyttes fra rammeområde 4 (Helse og omsorg) til rammeområde
3 (oppvekst og kultur) i forbindelse med at helsetjenester til barn og unge
under 23 år er flyttet organisatorisk.
c. Budsjetterte inntekter kr 108.800 flyttes fra rammeområde 4 (helse og omsorg)
til rammeområde 5 (tekniske områder) i forbindelse med at brukerbetalinger
på strøm ved Sokna og Nes omsorgssentre blir regnskapsført på tekniske
områder (ansvar 560006).
4. Driftstilskudd kr 1.333.334 utbetalt i mai 2014 (fra ansvar 721006) til Ringerike
Utvikling dekkes av kommunens næringsfond. Ny saldo i fondet vil være kr
9.017.226,16.
5. Merforbruk på investering i nytt økonomi, lønns- og personalsystem fra Visma på
inntil 4,2 millioner kroner dekkes av ubundne investeringsfond når prosjektet er
avsluttet høsten 2014.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
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Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. 1. Tertialrapport 2014 tas til orientering
2. Det foretas følgende endringer i kommunens betalingsreglement 2014 (kapittel 9.1) og
vedtekter for Ringerike Kulturskole (punkt 4.3) med virkning fra 01.08.2014:
a. Kapittel 9.1, kultur og kulturskole, i betalingsreglementet får følgende
tilleggstekst, og teksten i punkt 4.3 i vedtektene byttes ut med disse 6
punktene:
Kulturskolen:
1.Søskenmoderasjon gjelder kun søsken.
2. Søsken nr 2 får 30% rabatt.
3. Søsken nr 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt.
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud.
5.Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5).
6.Voksne elever får ikke søskenmoderasjon.
3. Det foretas følgende budsjettkorrigeringer i driftsbudsjettet:
a. Kr 3.499.591 flyttes fra rammeområde 2 (Støtteenheter-administrative) til
rammeområde 1 (Rådmann og strategiske tiltak) i forbindelse med at
advokatkontoret er flyttet organisatorisk.
b. Kr 83.008.741 flyttes fra rammeområde 4 (Helse og omsorg) til rammeområde
3 (oppvekst og kultur) i forbindelse med at helsetjenester til barn og unge
under 23 år er flyttet organisatorisk.
c. Budsjetterte inntekter kr 108.800 flyttes fra rammeområde 4 (helse og omsorg)
til rammeområde 5 (tekniske områder) i forbindelse med at brukerbetalinger
på strøm ved Sokna og Nes omsorgssentre blir regnskapsført på tekniske
områder (ansvar 560006).
4. Driftstilskudd kr 1.333.334 utbetalt i mai 2014 (fra ansvar 721006) til Ringerike
Utvikling dekkes av kommunens næringsfond. Ny saldo i fondet vil være kr
9.017.226,16.
5. Merforbruk på investering i nytt økonomi, lønns- og personalsystem fra Visma på
inntil 4,2 millioner kroner dekkes av ubundne investeringsfond når prosjektet er
avsluttet høsten 2014.
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82/14
REALITETSVURDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2014
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Det foretas avsetninger av til sammen 62,6 millioner kroner i henhold til vedlagte oversikt (se
kolonnen Avsetning til konkrete prosjekt). Det betyr at årets investeringsbudsjett og planlagt
bruk av lånemidler reduseres. Avsetningene tas inn i neste års budsjett og handlingsprogram.
2. Urealiserte midler omdisponeres fra prosjekter med til sammen 19,9 millioner kroner i
henhold til vedlagte oversikt (se kolonnen Urealiserte midler). Midlene avsettes inntil videre
som uspesifisert i investeringsbudsjettet.
3. Følgende budsjettmessige omdisponeringer foreslås:
a.

Overført mindreforbruk 2013 på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk omdisponeres
til inndekning av prosjekt 0244 Eiendom – Rehabilitering Schjongshallen:
023000.656000.381.0244 debet kr 1 021 718,26
023000.657000.130.0197 kredit kr 1 021 718,26

b.

Budsjettmidlene på prosjekt 0353 Prosjektering VA og prosjekt 0235 Randsonetiltak
avløp flyttes til overordnet prosjekt 0364 Hovedplan avløp i den hensikt å treffe
budsjettvedtak på større prosjektgrupper:
027000.651000.350.0364 debet kr 300 000,027000.651000.350.0353 kredit kr 300 000,023000.651000.353.0364 debet kr 130 000,023000.651000.353.0235 kredit kr 130 000,-

c.

Budsjettmidlene på prosjekt 0527 Ny kompressor til fylling av røykdykkerflasker
omdisponeres til prosjekt 0507 Ny stigebil fordi kompressoren ble kjøpt i 2013 og
belastet bevilgningen til stigebil:
025000.653000.339.0507 debet kr 120 000,025000.653000.339.0527 kredit kr 120 000,-

d. Budsjettmidlene til prosjekt 0187 Ringerike vannverk grunnerverv/klausulering og 0188
Ringerike vannverk høydebasseng/manganfjerning flyttes til nyopprettet hovedprosjekt
0335 Ringerike vannverk slik:
023000.651000.340.0335 debet kr 1 607 461,023000.651000.340.0187 kredit kr 159 230,023000.651000.340.0188 kredit kr 1 448 231,Avsetningen på prosjekt 0228 Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen på 28,5
millioner kroner (jf. vedtakspunkt 1) tilføres overordnet prosjekt 0335 i neste års
budsjett og handlingsprogram.
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&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører forslo 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:
1. Det foretas avsetninger av til sammen 62,6 millioner kroner i henhold til vedlagte oversikt (se
kolonnen Avsetning til konkrete prosjekt). Det betyr at årets investeringsbudsjett og planlagt
bruk av lånemidler reduseres. Avsetningene tas inn i neste års budsjett og handlingsprogram.
2. Urealiserte midler omdisponeres fra prosjekter med til sammen 19,9 millioner kroner i
henhold til vedlagte oversikt (se kolonnen Urealiserte midler). Midlene avsettes inntil videre
som uspesifisert i investeringsbudsjettet.
3. Følgende budsjettmessige omdisponeringer foreslås:
a.

Overført mindreforbruk 2013 på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk omdisponeres
til inndekning av prosjekt 0244 Eiendom – Rehabilitering Schjongshallen:
023000.656000.381.0244 debet kr 1 021 718,26
023000.657000.130.0197 kredit kr 1 021 718,26

b.

Budsjettmidlene på prosjekt 0353 Prosjektering VA og prosjekt 0235 Randsonetiltak
avløp flyttes til overordnet prosjekt 0364 Hovedplan avløp i den hensikt å treffe
budsjettvedtak på større prosjektgrupper:
027000.651000.350.0364 debet kr 300 000,027000.651000.350.0353 kredit kr 300 000,023000.651000.353.0364 debet kr 130 000,023000.651000.353.0235 kredit kr 130 000,-

c.

Budsjettmidlene på prosjekt 0527 Ny kompressor til fylling av røykdykkerflasker
omdisponeres til prosjekt 0507 Ny stigebil fordi kompressoren ble kjøpt i 2013 og
belastet bevilgningen til stigebil:
025000.653000.339.0507 debet kr 120 000,025000.653000.339.0527 kredit kr 120 000,-

d. Budsjettmidlene til prosjekt 0187 Ringerike vannverk grunnerverv/klausulering og 0188
Ringerike vannverk høydebasseng/manganfjerning flyttes til nyopprettet hovedprosjekt
0335 Ringerike vannverk slik:
023000.651000.340.0335 debet kr 1 607 461,023000.651000.340.0187 kredit kr 159 230,023000.651000.340.0188 kredit kr 1 448 231,Avsetningen på prosjekt 0228 Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen på 28,5
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millioner kroner (jf. vedtakspunkt 1) tilføres overordnet prosjekt 0335 i neste års
budsjett og handlingsprogram.
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83/14
JUSTERING AV GEBYRSATSER - BETALINGSREGLEMENTET
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Endringer i betalingsreglementet vist i vedlegg 1 vedtas med virkning fra 1. juli 2014.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet:
Eventuelle endringer i betalingsreglementet gjøres som en del av budsjettbehandlingen
for 2015.
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Aasens forslag, fikk
Aasens forslag 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og Frp.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Endringer i betalingsreglementet vist i vedlegg 1 vedtas med virkning fra 1. juli 2014.
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84/14
SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR EIENDOMSUTVIKLING AS

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Saken ble trukket fra sakslisten.
&&& 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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85/14
RAPPORT "RINGERIKE 2020"
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Rapport ”Ringerike 2020” tas til orientering
2. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn for arbeidet med revisjon av
kommuneplanen
3. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn i utarbeidelse av
Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Formannskapets innstilling:
1. Rapport ”Ringerike 2020” tas til orientering
2. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn for arbeidet med revisjon av
kommuneplanen
3. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn i utarbeidelse av
Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015.
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet:
Rapport «Ringerike 2020» tas til orientering.
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Aasens forslag, fikk
Aasens forslag 6 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp og Sol.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Rapport ”Ringerike 2020” tas til orientering
2. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn for arbeidet med revisjon av
kommuneplanen
3. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn i utarbeidelse av
Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015
4. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn for utvikling av
arbeidsgiverpolitikk i Ringerike kommune
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5. Det innføres internhusleie for kommunens bygg med virkning fra 1. januar 2015 for å
oppnå ønskede effektiviseringseffekter
6. Rådmannen vurderer behov for administrative lokaler i Hønefoss sentrum og lyser ut
konkurranse om leie av lokaler for å dekke kommunens behov. Eventuell flytting skjer
når leieavtalen i Storgata utgår. Rådmannen kommer tilbake med egen sak før
konkurransen lyses ut.
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86/14
FINANSIERING GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor.
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i
budsjett 2015.
3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån
på kr. 2,9 mill.
4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av
kapitalisering av reduserte kostnader, samt for lånet på 2,9 mill.
5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt
som overhode mulig.
6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke.
7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Formannskapets innstilling:
1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor.
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i
budsjett 2015.
3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån
på kr. 2,9 mill.
4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av
kapitalisering av reduserte kostnader, samt for lånet på 2,9 mill.
5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt
som overhode mulig.
6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke.
7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning.
Forslag fra Axel Sjøberg (Sol):
1. «Ringerike kommunes tilskudd opprettholdes på 20 millioner kr.
2. Ringerike kirkelige fellesråd må finne annen finansiering for å fullfinansiere ny kirke.
3. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke.»
Forslag fra Mons Ivar Mjelde (Ap):
«1. Ringerike kommunes tilskudd holdes uendret på 20 mill. Finansieringen innarbeides i
fremtidige budsjett.
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2. Ringerike kommune anbefaler at Ringerike kirkelige fellesråd forholder seg til de 20.mill i
investeringsplan som er vedtatt 2 ganger av ks. og tilpasse bygget til de økonomiske rammene
med et fokus på et komplett kirkebygg fremfor det estetiske.
3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån på
øvrige utgifter til bygging av ny kirke og nedbetaling av lån må ikke belaste
kommunen ytterligere en dagens budsjett for Ringerike kirkelige fellesråd
4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge
av kapitalisering av reduserte leiekostnader, samt for et eventuelt lån.
5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt som
overhode mulig.
6. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning.»
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Mjeldes forslag fikk 1 stemme (Mjelde) og falt.
Sjøbergs forslag fikk 2 stemmer (Sjøberg (Sol) og Mjelde (Ap)) og falt.
Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Sjøberg (Sol) og Mjelde (Ap)).
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Hønefoss kirke bygges med underetasje slik at det tilrettelegges for kontorer.
Kontorlokalene innredes ikke.
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 millioner kroner. Finansieringen
innarbeides i budsjett 2015.
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87/14
VALG AV NY POLITISK REPRESENTANT TIL OMDØMMEPROSJEKTET
("SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE")
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Prosjektplan tas til orientering
2. Ny politisk representant i styringsgruppen er: Hans-Petter Aasen (Sp)
3. Sammensetningen av den politiske representasjonen i styringsgruppen vil da bli som
følgende:
- Ordfører: Kjell B. Hansen (AP)
- Varaordfører: Runar Johansen (H)
- Hans Petter Aasen (Sp)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Formannskapets innstilling:
1. Prosjektplan tas til orientering
2. Ny politisk representant i styringsgruppen er: Hans-Petter Aasen (Sp)
3. Sammensetningen av den politiske representasjonen i styringsgruppen vil da bli som
følgende:
- Ordfører: Kjell B. Hansen (AP)
- Varaordfører: Runar Johansen (H)
- Hans Petter Aasen (Sp)
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Prosjektplan tas til orientering
2. Ny politisk representant i styringsgruppen er: ……
3. Sammensetningen av den politiske representasjonen i styringsgruppen vil da bli som
følgende:
- Ordfører: Kjell B. Hansen (AP)
- Varaordfører: Runar Johansen (H)
…(ny represenant)……
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88/14
PSYKOSOSIALT MILJØ I SKOLENE - KOMMUNEOVERLEGENS
SYSTEMTILSYN 2013/2014
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Kommunestyret tar Kommuneoverlegens samlerapport «Elevenes psykososiale miljø i
skolene, mars 2014 til orientering.
2. Kommunestyret anmoder skolene om å oppfylle forutsetningene for «god praksis» gitt i
«Helsedirektoratets veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen» for å oppfylle Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. med henblikk på:
1. Elevenes krav til godt psykososiale forhold, jf. § 12.
2. Skolens plikt til å føre internkontroll, jf. § 4.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar Kommuneoverlegens samlerapport «Elevenes psykososiale miljø i
skolene, mars 2014 til orientering.
2. Kommunestyret anmoder skolene om å oppfylle forutsetningene for «god praksis» gitt
i «Helsedirektoratets veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen» for å oppfylle
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. med henblikk på:
1. Elevenes krav til godt psykososiale forhold, jf. § 12.
2. Skolens plikt til å føre internkontroll, jf. § 4.
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89/14
NYTT RENSEANLEGG - MONSERUD
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og anbudsinnhentning av byggetrinn 1
for nytt renseanlegg.
2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og anbudsinnhentning av tiltak på
eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling).
3. Anbudene legges fram for FS for vedtak og deretter innarbeides i øko.plan.
4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Forslag fra Arne Dølerud (Ap):
”Pkt 1: Gjennomføring strykes og erstattes med anbudsinnhentning.
Pkt 2: Som pkt 1.
Pkt 3: Strykes og erstattes med: Anbudene legges fram for F.S. for vedtak og deretter
innarbeides i øko.plan.
Pkt 4: Som formannskapets innstilling”.
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Døleruds forslag ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Råmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av byggetrinn 1 for
nytt renseanlegg.
2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av tiltak på
eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling)
3. Investering-/budsjettplan som vist i vedlegg til saken vedtas og innarbeides i
kommunens økonomiplan
4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får.
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90/14
SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - TANBERGLIA
BOLIGOMRÅDE
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. 0605_356 detaljregulering for Tanberglia boligområde med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. De deler av detaljregulering nr. 17 Lia ved Arnegård, nr 107 Ringerike Sykehus, nr
283-01 Sykehusområdet, Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike
Sykehus, Reg.pl. 183 og Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering som overlappes
av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet. Leif Heieren (H) tok hans sete.
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. 0605_356 detaljregulering for Tanberglia boligområde med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. De deler av detaljregulering nr. 17 Lia ved Arnegård, nr 107 Ringerike Sykehus, nr
283-01 Sykehusområdet, Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike
Sykehus, Reg.pl. 183 og Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering som overlappes
av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.

Side 25 av 29

91/14
RINGERIKE KULTURSENTER - ÅRSRAPPORT 2013
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Ringerike kultursenter sin årsrapport for 2013 tas til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Ringerike kultursenter sin årsrapport for 2013 tas til orientering

Side 26 av 29

92/14
ÅRSMELDING 2013 - KRISESENTERET I HØNEFOSS
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Årsmelding 2013 – Krisesenteret i Hønefoss tas til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Årsmelding 2013 – Krisesenteret i Hønefoss – tas til orientering.
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93/14
LOVLIGHETSKONTROLL - FORNYET BEHANDLING
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Kommunestyrets vedtak av 22. mai 2014, sak 65, opprettholdes.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Forslag fra ordfører:
Kommunestyrets vedtak av 22. mai 2014, sak 65, opprettholdes.
Forslag fra Karl-Petter Endrerud (Sol):
«Klage av 12.06.2014 tas til følge.»
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra ordfører og Endrerud, ble ordførers forslag
vedtatt mot 7 stemmer. Mindretallet besto av Sol, Sp og Ruud (Ap).
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Side 28 av 29

94/14
KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK OM NEDLEGGELSE AV
STRANDEN SKOLE
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Kommunestyrets vedtak av 22. mai 2014 om nedleggelse av Stranden skole
opprettholdes.
2. Vedtaket gis ikke oppsettende virkning
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Sol og Frp:
1. Klagen tas til følge.
Subsidiært:
• Klagen gis oppsettende virkning.
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom Aasens forslag og rådmannens innstilling i punkt 1, fikk
Aasen forslag 12 stemmer og falt. Mindretallet besto Sp, Sol og Frp.
Ved alternativ avstemming mellom Aasens forslag og rådmannens innstilling i punkt 2, fikk
Aasen forslag 12 stemmer og falt. Mindretallet besto Sp, Sol og Frp.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyrets vedtak av 22. mai 2014 om nedleggelse av Stranden skole
opprettholdes.
2. Vedtaket gis ikke oppsettende virkning
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