
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR  10 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 27.11.2014 Tid: 13:00 -  21.00 

Orientering: 

Ringeriks-Kraft v/Ole Sunnset, Kjell Baug og Per 

Roskifte. 

Presentasjonen vedlegges protokollen. 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn                  Forfall      Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Eli Johanne Ruud   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Anne Marie Brubråten FO  

Medlem Morten Ernestus FO  

Medlem Tone Bråten-Ellingsen   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Aase Moløkken FO  

Medlem Nancy Amundsen FO  

Medlem Arne Morgan Dølerud   

Nestleder Runar Johansen   

Medlem Elise Loftheim FO  

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Berit K. Wathne Andersen   

Medlem Arne Broberg FO  

Medlem Trond Hjerpseth FO  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Marit Elisabeth Bolstad   

Medlem Frode Østlund   

Medlem Helge Stiksrud FO  

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Christine K. Hovland FO  

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Ulf Magnussen   
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Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO  

Medlem Kjersti Land Nyhus   

Medlem Karl-Petter Endrerud FO  

Medlem Einar Zwaig   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Steinar Larsen   

Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Aase Moløkken 

Varamedlem Reidar Sollie  Nancy Amundsen 

Varamedlem Hans Arne Østlund  Anne Marie Brubråten 

Varamedlem Svein Vargan  Kjell Børre Hansen 

Varamedlem Ingrid Margrethe Svenskerud  Morten Ernestus 

Varamedlem Olav Bjotveit  Elise Loftheim 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Trond Hjerpseth 

Varamedlem Jan Frantzen  Arne Broberg 

Varamedlem Frode Haugseth  Helge Stiksrud 

Varamedlem Viggo Emil Elstad  Dag Gunnar Stenersen 

Varamedlem Hans Ragnar Kålhus  Christine K.  Hovland 

Varamedlem Tore Abelvik  Lise Kihle Gravermoen 

Varamedlem Axel Sjøberg  Karl-Petter Endrerud 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 

Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, Knut E. Helland og Christine M. 

Bråthen, kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren og avd.leder 

økonomi Roger Mathiesen.  

 

Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 

Sakene 137, 138, 139 og 143/14 ble behandlet først og under ett. 

Mons-Ivar Mjelde fikk innvilget permisjon og forlot møtet etter 

behandling av sak 143/14, 42 representanter til stede. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 137/14  

til og med sak  147/14 

 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt. 

Hans-Petter Aasen (Sp) stilte spørsmål til ordfører ang. stasjonsplassering ved 

Ringeriksbanen.  Ordfører ga muntlig svar og saken tas senere opp i formannskapet.  
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Kjell B. Hansen (sett) 

 

 

 

Karl-Petter Endrerud (sett) Runar Johansen Dag G. Stenersen (sett) 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

137/14 14/659   

 Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 

2015-2018  

 

138/14 14/1174   

 Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

139/14 14/2430   

 Betalingsreglement 2015  

 

140/14 14/2318   

 Månedsrapport september 2014  

 

141/14 14/529   

 Kontrollutvalget - protokoll nr. 6/14  

 

142/14 14/1324   

 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

143/14 14/227   

 Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

144/14 14/780   

 Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

145/14 14/1892   

 Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert 

avtale mellom Hole og Ringerike kommune  

 

146/14 14/2173   

 Minnestein i Søndre park  

 

147/14 14/301   

 2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Følgende saker ble tatt til orientering: 

 

Hønengata 26 og Villaen i sentrum. 

Notat fra rådmannen, dat. 22.10.14. 

Ny barneskole Hønefoss syd – geotekniske forhold. 

Notat fra rådmannen, dat. 17.11.14. 

Notat om fra rådmannen om mobbing, dat. 10.11.14. 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

137/14   

Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  

 

Vedtak: 

 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 
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138/14   

Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

Vedtak: 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.
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3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  

 

Protokoll tilførsel fra Hans-Petter Aasen p.v.a. Sp, Sol og Frp som følger saken: 

 

«Undertegnede ser meget alvorlig på situasjonen som har oppstått med Arbeiderpartiets 

protokolltilførsel, som ikke er i samsvar med partiets stemmegivning: 

 

«Arbeiderpartis representanter vil understreke at vedtatt budsjett- og investeringsplan 2015 

representerer utfordringer i forhold til kommunens reelle økonomiske stilling og 

handlingsrom.  Dette reflektert ut i fra regnskapsårene 2008-2015. 

Arbeiderparti påregner og er forbered på at fylkesmannen i Buskerud i sin lovlighetskontroll 

helt eller delvis kan komme til å opprettholde investeringsbegrensningene fra 2014.  

Arbeiderpartiets representanter mener det er viktig at kommunen nå etablerer et solid og 

ambisiøst program som tydelig peker ut de retninger for vekst og modernisering som er 

beskrevet i handlingsprogram 2015-2018. 

Samtidig vil Arbeiderpartiets representanter understreke at den reelle gjennomføringen av 

programmets ulike poster må skje på grunnlag av realisme i forhold til kommunens til enhver 

tid gjeldene økonomiske stilling. 

Dette kan innebære at enkelte tiltak, investeringer og tidspunkt for låneopptak ut fra et 

forsvarlig perspektiv må utsettes i tid.  Arbeiderpartiets representanter vil derfor følge 

utviklingen løpende, herunder stille strenge krav til kvalitetskontroll, virkningsanalyse, 

avviksrapportering og håndtering. 

For øvrig vil Arbeiderpartiets representanter understreke at det ikke uten videre vil være slik 

at partiet vil støtte nedleggelse av Vegård skole fra høsten 2015 i forbindelse med at egen sak 

blir fremlagt til behandling våren 2015.» 

 

Protokolltilførselen skaper usikkerhet og innebærer ansvarsfraskrivelse. 

Arbeiderpartiet har etter egen argumentasjon i protokolltilførselen stemt for et ulovlig 

budsjett. 

Undertegnede ber derfor fylkesmannen underkjenne budsjettet, da de som har stemt for det 

mener det ikke er realistisk. 

Undertegnede ber på denne bakgrunn ordfører om å ta saken opp på nytt i neste 

kommunestyremøte. 

Partiet fremstår ikke styringsdyktig og viser manglende respekt for lokaldemokratiet.»» 

 

 

 

Behandling: 
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Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): 

 

«  1. Tilsyn og kartlegging av små avløpsanlegg på et flatt årlig beløp på kr. 555.-,  styrkes.     

        Det gamle systemet vidreføres. 

    2. Når det gjelder rivning av farlige bygninger opp til 500 m2 settes summen  til 0 kr. 

 

Dette for imøte komme et eventuelt krav fra kommunen om riving av brannskade eller 

boliger som forfaller. 

 

«Eiendomsskatten økes med 2 promille. midlene øremerkes barnehage – skole. 

 

Skole på Benterud avvikles. Dette settes av 5 mill til forarbeid nytt sykehjem. 

 

Stupebrett Schjongslunden kr 50.000.- Beløpet tas fra: Igjenfylling av svømmebasseng 

Schjongslunden kr 50.000.- 

 

Oppussing av sanitær anlegget på Røssholmstranda avsettes kr 150.000.- 

Beløpet tas fra: Igjenfylling av svømmebasseng Schjongslunden 0,2 mill. 

 

Ringerike kommune har vedtatt selvkostprinsippet på kommunetjenester.» 

 

Verbalt forslag: 

«Ringerike kommune har vedtatt selvkost prinsippet på kommunetjenester.  Etter de høringer 

som har kommet inn, virker det som at kommunen ligger over dette prinsippet.  Ber rådmann 

utrede denne saken og legger frem en rapport til kommunestyre i 2015.» 
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Forslag fra Nanna Kristoffersen p.v.a. Sol: 

 

Solidaritetslistas budsjettforslag for 2015 
 

1. Målene i rådmannens plattform med Solidaritetslistas innsigelser skal prege arbeidet i 2015. 

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto totalramme 

på 1.440,-  
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3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis dekket i 2014. Resten dekkes i 2015 

(17,5 mill kroner) 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i 

henhold til den administrative lederstruktur. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til KLP til de enkelte 

virksomhetene når premien er endelig kjent. 

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 328,66 mill. kroner, fordelt 

med 184,77 mill. kroner på ikke-rentable investeringsutgifter og 143,89 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2015. 

7. For finansiering av inversteringsbudsjettet 2015 vedtas låneopptaket under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning 

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25% 

9. Eiendomsskatt fastsettes med en økning på 2 promille for næringsbygg og 1 promille 

for boliger med en sosial heving av bunnfradraget tilsvarende 3 mill. kroner 

 

Verbalforslag fra Solidaritetslista til budsjett 2015. 

1. Alle forslag om bruk av eksterne konsulenter skal politisk behandles. 

2. Kommunen må dekke opp de sentrale tjenestene med egne ansatte, og ikke 

konkurranseutsette nødvendige funksjoner for kommunal virksomhet. 

3. Administrasjonen bes utrede innføring av betalingsregulering av trafikken i Hønefoss 

sentrum slik at trafikken tvers gjennom sentrum av trafikkmessige og miljømessige 

hensyn kan avgiftsbelegges. Dersom trafikantene fritt kan kjøre inn og så ut igjen 

samme vei, kan trafikken  gjennom sentrale flaskehalser reduseres, og dermed blir 

kødannelsen og eksosutslippene redusert vesentlig. 

4. Administrasjonen bes utarbeide plan for stimulering av bygging av passiv-hus, 

kommunale og private. 

5. Kommunestyret vil utarbeide en plan for styrking av barnevernet i kommunen. 

Kompetansen skal bedres og det skal utarbeides tiltak for rekruttering. Det blir 

spesielt viktig å øke samhandlingen med andre som ivaretar barn og ungdom i et 

forebyggende perspektiv. 

6. Grønne sertifikater vil øke presset på utbygging av større og mindre vassdrag i 

kommunen. For å sikre en helhetlig forvaltning av naturen i Ringerike kommune 

ønsker kommunestyret framlagt en samlet plan for hvilke vassdrag som kan utbygges 

og hvilke som skal vernes mot utbygging i framtiden. 
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7. Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsettinger skal likelønn vektlegges. I 

kommunens årsmelding skal det spesifikt framgå hvordan kvinner og menns 

lønnsutvikling utvikler seg. Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke 

likelønnsprinsippet fravikes. 

8. I Ringerike kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke 

stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt 

over omfanget av deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det 

heltidsstillinger eller større stillingsbrøker. 

9. Ringerike kommune tar i dag ut svært lite utbytte fra RIK sammenlignet med andre 

tilsvarende kommunale og fylkeskommunalt eide kraftverk. For at Ringerike 

kommune skal kunne kompensere for tapte inntekter når eiendomsskatten etter planen 

avskaffes snarlig, ber kommunestyret om at administrasjonen snarest fremmer egen 

sak til kommunestyret med plan for økning av utbytte fra RIK. 

 

Forslag fra Magnus Herstad p.v.a. Frp: 

 

- Ihht delrapport 2020, sammelikning av kostnader: 

o Eldreomsorg/helsetjenester ut på anbud, anslått effekt i 2015, kr 10 millioner 

- Ingen kutt i bemanning av barnehagene+ styrking med 1 million 

o Kostnad kr 1.863.000 

- Ingen nedleggelse av Vegård skole, kalt effektivisering skole 

o Kostnad kr 5.000.000 

- Det opprettes to nye stillinger innenfor hverdagsrehabilitering 

o Kostnad kr 1.200.000 

- Ingen økning i pris for hjemmetjenester ved inntekt 2-3G 

o Kostnad kr 400.000 

- Redusert økning brukerbetalinger – herunder ingen økning i porsjonspriser 

o Kostnad kr 1.537.000 

 

Verbalforslag:  

 

1. Det utredes forebeygging og ernæring innen folkehelse 

2. Det fremmes nedtrappingsplan for eiendomsskatt, herunder økning av bunnfradrag 

3. Det fremlegges innvandrerregnskap for Hvalsmoen transittmottak 

4. OPS-løsninger prioriteres ved fremtidige investeringer 

5. Det fremlegges plan for konkurranseutsetting av renholdstjenester 

 

Ringerike FrP 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen p.v.a. Sp: 

 

Forslaget bygger på rådmannens grunnlagsdokument for årsbudsjett 2015 og 

handlingsprogram 2015-2018, med de endringer som følger av dette dokumentet. 
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Innledning  

 

Budsjettet skal ivareta alle deler av kommunen. Det skal skjerme særlig svake og utsatte 

grupper. Handlingsprogrammet skal være fremtidsretta, nytenkende og offensivt for 

å sikre vekst i kommunen og bidra til befolkningsøkning. 

 

Nye tiltak: 

 

Barnehager, oppvekst og skole: 

- Vegård skole legges ikke ned 

- Ringerike kommune er positive til etablering av oppvekstsenter ved Stranden skole 

- kutt på 1,07 i barnehager reverseres 

- Delingsressursen i praktisk/estetiske fag styrkes 

Økt ramme: 3 mill 

 

Helse og omsorg 

- Det etablerer ikke dobbeltrom på korttidsplasser 

- Foreslått kutt på 1,07% reverseres 

- Posjonsprisen ved Ringerikskjøkken økes kun i tråd med den generelle prisstigningen 

Økt ramme: 6,8 mill 

 

Annet  

- Distriktsutviklingspakke 

Økt ramme: 1 mill 

 

Sum tiltak          10,8 mill 

 

Inndekning/omprioriteringer: 

 

- Redusert ramme administrasjon og fellestjenester   1 mill 

- Økt inntjening Ringerikskjøkken     0,5 mill 

- Gjennomgang av eksisterende leieavtaler lokaler, besparelse 1,5 mill 

- Avbyråkratisering og forenkling     2 mill 

- Redusert overskudd       5,8 mill 

 

 

Sum           10,8 mill 

 

Sentrale inntekter i økonomiplanen 

 

Eiendomsskatt (angitt i mill): 

2015 2016 2017 2018 

54,4 54,4 45 30 

 

Den gradvise nedtrappingen av eiendomsskatten gjøres ved at bunnfradraget endres i samsvar 

med reduksjonen av inntektene fra skatten. Dette gjøres gjennom egne politiske vedtak i tråd 

med gjeldende regelverk. Inndekningen foretas ved mindre avsetning til driftsfond. 
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Øvrige merknader budsjettets inntektsside 

 

Det må stilles strenge krav til inntjening i et utadrettet marked for enheter som 

Ringerikskjøkken. 

 

Kommunen må vurdere andre måter å øke inntektene på. 

 

Det er viktig at Ringerike kommune utvikler sitt samarbeid med Ringeriks-kraft innenfor 

rammene av gjeldende regelverk, slik at kommunen kan dra nytte av den kunnskap og 

kompetanse som ligger i selskapet, for å utvikle Ringerike som ”grønn kommune”. 

 

 

Sykefravær 

 

Arbeidet knyttet til reduksjon av sykefravær må prioriteres og intensiveres. Ved enheter med 

særlig høyt fravær må det iverksettes målrettede tiltak. Det ligger et stort 

innsparingspotensial ved redusert sykefravær.  

 

Arealstrategier 

 

Kommunen må intensivere arbeidet med å etablere gunstigere leieavtaler knyttet til 

administrative lokaler. Kommunen bør vurdere muligheten for fremleie av enkelte lokaler, 

der dette kan være økonomisk fordelaktig.  

 

Leide lokaler bør vurderes erstattet med eide lokaler. 

 

Utviklingen av kommunen 

 

Budsjettet skal bidra til å sikre god tettsteds – og byutvikling. Kommunen skal legge til rette 

for utvikling av gode lokalsamfunn. Skal man nå denne målsettingen må arbeidet med ny 

kommuneplan påskyndes. Rådmannen bes gjennom budsjettåret straks orientere 

kommunestyret dersom man er i en ressurssituasjon ved enhet for miljø- og arealforvaltning, 

at det kan påvirke fremdriften.   

 

Organisatoriske grep 

 

Bruken av innleide rådgivere og konsulenter skal begrenses. På områder hvor man trenger 

slik bistand skal det vurderes om man heller kan styrke egen organisasjon ved ansettelser. 

Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2015 sak om i hvilket omfang kommunen 

benytter innleide konsulenter/rådgivere i tjenesteproduksjon. 

 

Rådmannen må snarest gjennomgå eksterne driftsavtaler kommunen har inngått. 

Kommunestyret konstaterer at flere av driftsavtalene som er inngått fremstår uoversiktlige og 

lite fordelaktig for kommunen. 

 

 

Distriktsutviklingspakke 

 

Det settes av 1 mill kr i 2015 som støtte til nærmiljøanlegg i distriktene. Tiltaket skal 

Stimulere, og verdsette gode lokale initiativ som kommer lokalsamfunnene til gode, og som 
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kan bidra til vekst og utvikling i distriktene. Ordningen skal være en starthjelp, eller bidra i 

etableringen av tilbudene. Midler deles ut på bakgrunn av søknad. Rådmannen fremmer i 

løpet av februar 2015 sak for politisk behandling om hvordan ordningen kan praktiseres. Det 

tas sikte på å videreføre tiltaket med årlig avsetning i hele perioden i handlingsperioden. 

 

Oppvekst og kultur 

 

Kommunen skal legge til rette for å beholde dagens skolestruktur. Etablering av ny skole for 

Hønefoss by må ses i sammenheng med kommunen økonomiske situasjon.  

 

Vegård skole opprettholdes. Dette er viktig av hensyn til elevene og lokalsamfunnet. For 

Senterpartiet er det viktig å skape en forutsigbar situasjon for alle de mindre skolene i 

kommunen. Det er nødvendig at man gjennom kommuneplanarbeidet legger opp til å skape 

vekst og utvikling som medfører robuste enheter også i distriktene. 

 

Ringerike kommune er positive til etablering av oppvekstsenter ved tidligere Stranden skole. 

Ringerike kommune bør bidra til rask etablering. 

 

Helse- og omsorg 

 

Helsetjenester skal fortsatt ytes desentralisert i kommunen. 

 

Det innføres ikke dobbeltrom på korttidsplasser. 

 

Det må i 2015 kontinuerlig vurderes om man har den mest kostnadseffektive og mest 

hensiktsmessige ledelses- og organisasjonsstrukturen. Konsulentrapport fremlagt i 

kommunestyret høsten 2010 må tas på alvor og innarbeides i organisasjonen. Det anses å 

ligge et stort uforløst potensial på dette området. Strukturen bør baseres på en modell med 

færrest mulig ledere, hvor samtlige av disse har økonomi- og personalansvar. 

 

Ringerike kommune skal videre bli en foregangskommune hva gjelder å ta i bruk ny 

teknologi innen pleie og omsorgssektoren. På sikt kan dette innebære mer effektive løsninger 

og åpne for en bedre organisering av sektoren. 

 

Situasjonen som har preget 2014, ved at Ringerike kommune har hatt for få 

sykehjemsplasser, må avhjelpes i 2015. Kortsiktig leie av eksterne plasser må unngås, og 

kommunen må etablere tilstrekkelig egne plasser. Rådmannen bes kontinuerlig orientere 

kommunestyret om utviklingen. 

 

Teknisk 

 

Forfallet på kommunale veier må kartlegges, og en oversikt over tilstanden må i løpet av 

2015 legges frem for politisk behandling, slik at nødvendig prioriteringer kan foretas. 

 

Nødvendig vedlikehold av skolebygg må prioriteres. Kommunen må videre se på om man 

kan finne bedre måter å organisere vaktmestertjenestene på, slik at man settes i stand til å 

kunne drive løpende vedlikehold ved enhetene. 

 

Investeringer: 
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Investeringer i 2015 må holdes på et minimum. Av større prosjekter iverksettes rehabilitering 

av Sokna skole i henhold til fremdriftsplan. Øvrige investeringer i økonomiplanperioden må 

vurderes i forbindelse med behandlingen av årsbudsjett for 2016. Opprustning av 

eksisterende skolebygg prioriteres. Investeringsplanen endres i henhold til dette. 

 

 

Hans-Petter Aasen 

Senterpartiet 

 

 

Alf Meier (Ap) tok p.v.a. Ap, H, V og Krf opp formannskapets innstilling. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Pakkevis avstemming: 

 

Larsens (uavh) forslag inkl. bet.reglementet fikk 1 stemme og falt. 

Sols forslag inkl. bet.reglementet fikk 4 stemmer (Sol og uavh) og falt.  

Sps forslag inkl. bet.reglementet fikk 4 stemmer (Sp og uavh) og falt. 

Frps forslag fikk 6 stemmer (Frp) og falt.  

Meiers forslag, som er i samsvar med formannskapets innstilling, ble vedtatt mot 13 stemmer. 

Mindretallet besto av Frp, Sol, Sp og uavh. 

 

Avstemming verbalforslag fra Larsen (uavh): 

 

Forslaget fikk 4 stemmer (Sol og Larsen) og falt. 

 

Punktvis avstemming over Sols verbalforslag: 

Punkt 1 fikk 3 stemmer (Sol) og falt. 

Punkt 2 fikk 3 stemmer (Sol) og falt. 

Punkt 3 fikk 3 stemmer (Sol) og falt 

Punkt 4 fikk 6 stemmer (Sol og Sp) og falt. 

Punkt 5 fikk 6 stemmer (Sol og Sp) og falt. 

Punkt 6 fikk 3 stemmer (Sol) og falt. 

Punkt 7 fikk 7 stemmer (Sol, Sp og uavh) og falt. 

Punkt 8 fikk 7 stemmer (Sol, Sp og uavh) og falt. 

Punkt 9 fikk 3 stemmer (Sol) og falt. 

 

Punktvis avstemming over Sps verbalforslag: 

Punkt 1 fikk 12 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt. 

Punkt 2 fikk 12 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt. 

Punkt 3 fikk 12 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt. 

Punkt 4 fikk 12 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt. 

Punkt 5 fikk 3 stemmer (Sp) og falt. 

Punkt 6 fikk 12 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt. 

Punkt 7 fikk 4 stemmer (Sp og Zwaig (Sol)) og falt. 

Punkt 8 fikk 13 stemmer (Sp, Sol, Frp og uavh) og falt. 

 

Punktvis avstemming over Frps verbalforslag: 

Punkt 1 fikk 13 stemmer (Frp, Sp, Sol og uavh). 
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Punkt 2 fikk 9 stemmer (Frp og Sp) og falt. 

Punkt 3 fikk 7 stemmer (Frp og Nyhus (Sp)) og falt. 

Punkt 4 fikk 6 stemmer (Frp) og falt. 

Punkt 5 fikk 6 stemmer (Frp) og falt. 

 

Meiers forslag, som er i samsvar med formannskapets innstilling ble vedtatt mot 13 stemmer.  

Mindretallet besto av Frp, Sol, Sp og uavh. 

 

Protokoll tilførsel fra Hans-Petter Aasen p.v.a. Sp, Sol og Frp: 

 

«Undertegnede ser meget alvorlig på situasjonen som har oppstått med Arbeiderpartiets 

protokolltilførsel, som ikke er i samsvar med partiets stemmegivning: 

 

«Arbeiderpartis representanter vil understreke at vedtatt budsjett- og investeringsplan 2015 

representerer utfordringer i forhold til kommunens reelle økonomiske stilling og 

handlingsrom.  Dette reflektert ut i fra regnskapsårene 2008-2015. 

Arbeiderparti påregner og er forbered på at fylkesmannen i Buskerud i sin lovlighetskontroll 

helt eller delvis kan komme til å opprettholde investeringsbegrensningene fra 2014.  

Arbeiderpartiets representanter mener det er viktig at kommunen nå etablerer et solid og 

ambisiøst program som tydelig peker ut de retninger for vekst og modernisering som er 

beskrevet i handlingsprogram 2015-2018. 

Samtidig vil Arbeiderpartiets representanter understreke at den reelle gjennomføringen av 

programmets ulike poster må skje på grunnlag av realisme i forhold til kommunens til enhver 

tid gjeldene økonomiske stilling. 

Dette kan innebære at enkelte tiltak, investeringer og tidspunkt for låneopptak ut fra et 

forsvarlig perspektiv må utsettes i tid.  Arbeiderpartiets representanter vil derfor følge 

utviklingen løpende, herunder stille strenge krav til kvalitetskontroll, virkningsanalyse, 

avviksrapportering og håndtering. 

For øvrig vil Arbeiderpartiets representanter understreke at det ikke uten videre vil være slik 

at partiet vil støtte nedleggelse av Vegård skole fra høsten 2015 i forbindelse med at egen sak 

blir fremlagt til behandling våren 2015.» 

 

Protokolltilførselen skaper usikkerhet og innebærer ansvarsfraskrivelse. 

Arbeiderpartiet har etter egen argumentasjon i protokolltilførselen stemt for et ulovlig 

budsjett. 

Undertegnede ber derfor fylkesmannen underkjenne budsjettet, da de som har stemt for det 

mener det ikke er realistisk. 

Undertegnede ber på denne bakgrunn ordfører om å ta saken opp på nytt i neste 

kommunestyremøte. 

Partiet fremstår ikke styringsdyktig og viser manglende respekt for lokaldemokratiet.»» 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  
 

 Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.



  

Side 18 av 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 19 av 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  
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Betalingsreglement 2015  

 

Vedtak: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

5.1Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester. 

3.1/3  Hjemkjørt mat og servering til beboerne settes til kr. 65,- pr. posjon for 2015. 

Mangelen på inndekning må tas inn ved å øke prisene til «tilfeldige» kunder. 

 

Forslag fra Erna Skaugrud (Ap) som oversendes formannskapet for videre behandling: 

 

Ber om at kommuneadvokaten tar en gjennomgang av alle punkter i driftsavtalen for 

fotballanlegget i Schjongslunden, spesielt med tanke på vinterbruken. 

  

Det er Ringerike kommune som eier og har driftsansvar for matte og lys og det må da være 

helt klart hvem som har ansvar for timefordelingen der nede nemlig eier. 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

5.1Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester. 

3.1/3  Hjemkjørt mat og servering til beboerne settes til kr. 65,- pr. posjon for 2015. 

Mangelen på inndekning må tas inn ved å øke prisene til «tilfeldige» kunder. 

 

Forslag fra Erna Skaugrud (Ap) som bes oversendt formannskapet for videre 

behandling: 

 

"Ber om at kommuneadvokaten tar en gjennomgang av alle punkter i driftsavtalen for 

fotballanlegget i Schjongslunden, spesielt med tanke på vinterbruken. 

  

Det er Ringerike kommune som eier og har driftsansvar for matte og lys og det må da være 

helt klart hvem som har ansvar for timefordelingen der nede nemlig eier" 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 13 stemmer (Frp, Sp, Sol og uavh). 

 

Skaugruds forslag oversendes formannskapet for videre behandling.  Dette ble vedtatt mot 11 

stemmer (Frp, Sp, Zwaig og Kristoffersen (Sol)).  
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Forslag til vedtak: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 
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Månedsrapport september 2014  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering 
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Kontrollutvalget - protokoll nr. 6/14  

 

Vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering. 

2. Rådmannen fremmer sak i løpet av 1. halvår 2015 som en følge av fremlagt 

revisjonsrapport med: 

         - oversikt over gjenstander/kunst 

         - rutiner for forvaltningen av dette 

         - en gjennomgang av forsikringene av objektene. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

1. «Saken tas til orientering. 

2. Rådmannen fremmer sak i løpet av 1. halvår 2015 som en følge av fremlagt 

revisjonsrapport med: 

         - oversikt over gjenstander/kunst 

         - rutiner for forvaltningen av dette 

         - en gjennomgang av forsikringene av objektene.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Aasens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens presentasjon tas til orientering. 
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Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpets størrelse vedlegges saksfremlegget. 

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

d) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpets størrelse vedlegges saksfremlegget. 

Steinar Larsen (uavh) tok opp sitt forslag fremmet i hovedkomiteen (HMA): 

 

1. Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette  tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049. 

3. Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 



  

Side 27 av 31 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling og Larsens forslag, 

ble hovedkomiteens forslag vedtatt mot 13 stemmer.  Mindretallet besto av uavh, Frp, Sol og 

Sp.  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

e) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 
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Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (uavh). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 
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Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert avtale mellom 

Hole og Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  
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Minnestein i Søndre park  

 

Vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp): 

 

«Frp foreslår at alternativ løsninger vil være å vedta flytting av minnesteinen og finne et 

egnet sted for den. 

Dette vil gi mulighet for senere vurdering av plassering Feks i "Øya-området" når dette 

ferdigstilles.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Elstads forslag, fikk 

Elstads forslag 6 stemmer (Frp) og falt.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 
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2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 
  

"Saken utsettes, og fremmes med begrunnelse om hvorfor Kommuneplanens regel om max 

BYA 25 % fravikes". 
  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 
 

Zwaigs utsettelsesforslag fikk 5 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol, Nyhus (Sp) og 

Abelvik (Sp). 
  

Deretter ble det stemt over formannskapets innstilling som ble vedtatt mot 1 stemme (Zwaig 

(Sol)). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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