
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 9 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 30.10.2014 Tid: 16:00 – 20:40 

 

ORIENTERING: 

Eggemoen flyplass og industriområde  

v/Christine Næss Mathiesen og Eivind Bjørntvedt  

fra Ola Tronrud AS. 

Presentasjonen vedlegges protokollen. 

 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Eli Johanne Ruud FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde FO  

Medlem Anne Marie Brubråten   

Medlem Morten Ernestus   

Medlem Tone Bråten-Ellingsen   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Aase Moløkken FO  

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Arne Morgan Dølerud   

Nestleder Runar Johansen FO  

Medlem Elise Loftheim   

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   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  
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Medlem Ole Johan Andersen FO  

Medlem Christine Kristiansen Hovland   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Ulf Magnussen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO  

Medlem Kjersti Land Nyhus   

Medlem Karl-Petter Endrerud   

Medlem Einar Zwaig   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Steinar Larsen   

Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Aase Moløkken 

Varamedlem John Andreas Bakken  Eli Johanne Ruud 

Varamedlem Hans Arne Østlund  Mons-Ivar Mjelde 

Varamedlem Elin Fleischer Johnsrud  Runar Johansen 

Varamedlem Viggo Emil Elstad  Dag G. Stenersen 

Varamedlem Hans Ragnar Kålhus  Ole Johan Andersen 

Varamedlem Tore Abelvik  Lise K. Gravermoen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tor Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar 

Ågotnes, Marianne Mortensen, Christine Myhre Bråthen, Gyrid 

Løvlie og kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 126/14  

til og med sak  136/14 

 

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

satt. 

 

Steinar Larsen (uavh) stilte spørsmål om forholdene vedr. ny skole på Benterud. 

Ole-Gunnar Øhren (V) stilte spørsmål vedr. transittmottaket på Hvalsmoen. 

Begge hadde varslet spørsmålene til rådmannen i forkant av møtet. Rådmannen besvarte 

begge spørsmålene og spørsmålsstillerne var tilfredse med svarene. 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

     Kjell B. Hansen 

 

 

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

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

126/14 14/1470   

 Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande (H) - samarbeide mellom kommuner 

rundt Tyrifjorden  

 

127/14 14/1346   

 Interpellasjon fra Steinar Larsen (uavh) - riving av falleferdige hus  

 

128/14 14/1324   

 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

129/14 14/887   

 2. Tertialrapport - august 2014  

 

130/14 14/869   

 Finansrapport 2. tertial 2014  

 

131/14 14/1097   

 Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og 

kvalitet"  

 

132/14 14/383   

 Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige 

prinsipper og krav til lønnsomhet  

 

133/14 14/823   

 Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

134/14 14/214   

 Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

135/14 14/1196   

 Etablering av karrieresenter  

 

136/14 14/294   

 Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

 

 

 

Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 

 

Brev fra Fylkesmannen, dat. 30.09.14, vedr. søknad om garanti til 

Flerbrukshallen AS. 

Notat fra rådmannen, dat. 30.09.14,  vedr. lokaler til IKT-avdelingen. 

Notat fra rådmannen, dat. 22.10.14, vedr. Hønengata 26 og Villaen i 

sentrum. 

 



 

Ringerike kommune 
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Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande (H) - samarbeide mellom kommuner rundt 

Tyrifjorden  

 

Vedtak: 

 

Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representant Elsa Lill P. Strande (H) 

Samarbeidet mellom kommuner rundt Tyrifjorden, svar KS- sak 126/14.  

 

Innledning 

Ordføreren har innhentet opplysninger som er relevante i forhold til interpellasjon fremsatt av 

Else Lill P. Strande, 28.08.14.  Opplysningene er hentet fra Landbrukskontoret i Hole og 

Ringerike. 

 

Ordførerens svar er som følger: 

 

Høsting av ressurser 

Når det gjelder høsting av ressurser i Tyrifjorden, opplyses det at dette reguleres av felles 

forskrift som gjelder for alle kommuner rundt Tyrifjorden, ref. forskrift 14.03.03. Gjelder for 

fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sokna til Sørgefoss, 

Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike, Buskerud.   Det opplyses at 

oppsynet i Tyrifjorden ikke melder om ulovlige fangster eller fangstmetoder.  Dermed 

fungerer den nevnte felles forskrift som tilsiktet.  

På den annen side er det mulig at et nærere samarbeid kommunene i mellom, for å bruke 

ressursene fra Tyrifjorden i større grad enn det som er tilfelle i dag, vil være fordelaktig.  For 

eksempel samarbeid om et hardere fiske på uønskede fiskearter, eksempelvis mort, som 

gjennom sitt levesett fører til skjev plankton-fordeling og dertil dårligere vannkvalitet. Dette 

fører jo igjen til dårligere levevilkår for ønskede fiskearter som eksempelvis ørret, sik og 

røye. 

 

Vannscooter 

Når det gjelder bruk av Tyrifjorden, da særlig med tanke på vannscooter, ser ordføreren at det 

helt klart vil være en fordel med felles samarbeid. En gjennomgang av dagens regelverk vil 

derfor være svært aktuell i den sammenheng. For en bedre allmen forståelse for regelverket, 

vil det også kunne være særlig riktig å ha et felles regelverk for Ringerike og Hole, siden de 

også deler Steinsfjorden seg i mellom. 

 

Det er igangsatt arbeid med å revidere lokal forskrift for motorferdsel, som blant annet sier 

noe om bruken av vannscooter og landing med fly på fjorden. Dette er oppfølging av tidligere 

igangsatt arbeid i 2010, som ikke er sluttført.  Det er opplyst at saken vil bli lagt fram for de 

folkevalgte i løpet av 2014.  

 

For øvrig 
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Opp igjennom årene har det vært flere «formelle» samarbeidsarenaer i forbindelse med en 

rekke planarbeider (bl.a. fylkesdelplan for Tyrifjorden og Aksjon Steinsfjorden). To aktuelle 

samarbeidsområder for tiden er: 

 

a) Oppfølging av vannforskrift:  

I forbindelse med arbeidet med oppfølging av vannforskrift arbeider kommunene tett 

sammen. Ringerike og Hole er begge del av Vannområde Tyrifjorden, sammen med 

Lier og Modum kommuner.  

 

I perioden 2011 – 1.1.2014 har arbeidet med vannforskrift vært organisert gjennom en 

prosjektleder, politisk styringsgruppe og administrativ arbeidsgruppe (begge gruppene 

var sammensatt av alle involverte kommuner). Siden 1.1.14 har denne organiseringen 

vært avviklet og arbeidet i Vannområdet Tyrifjorden har det siste året vært basert på 

tett administrativt samarbeid mellom Hole og Ringerike kommuner samt 

Steinsfjordutvalget (opprinnelige Aksjon Steinsfjord). 

 

Det jobbes med å finne en god organisering av arbeidet fremover som sikrer en 

helhetlig forvaltning av vannressursen Tyrifjorden. Til dette avventes føringer fra 

fylkeskommunen, som er myndighet for arbeidet. 

 

b) Kommunedelplanen for Steinsfjorden er en del av oppfølging etter verneplanen for 

Tyrifjorden.  Kommunedelplanen er under utarbeidelse, og de folkevalgte i begge 

kommunene tar del i beslutningene i dette planarbeidet. 

 

Avslutning  

Med henvisning til det nevnte mener ordføreren at spørsmålet om fremtidig samarbeid, 

eventuelt opprettelse av et samarbeidsråd, vil avklares i forbindelse med arbeidet med vann-

forskrift.  Videre viser ordfører til at det avventes føringer fra Buskerud fylkeskommune om 

dette med fremtidig organisering.  Ordfører vil bidra til at spørsmålet om opprettelse av et 

samarbeidsråd, slik interpellanten peker på, blir tatt opp og avklart i denne prosessen. I den 

forbindelse vil ordfører anbefale at man avventer, men at administrasjonen vurderer 

hensiktsmessighet, formål og arbeidsoppgaver knyttet til et slikt råd eller utvalg.  Dette som 

grunnlag for Ringerike kommunes innspill i den pågående avklaring med fylkeskommunen 

og de andre kommunene.       

 

 

Ringerike 30.10.14 

 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Interpellasjon fra Steinar Larsen (uavh) - riving av falleferdige hus  

 

Vedtak: 

 

Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representant Steinar Larsen (uavh) 

Kommunens håndtering av farlige bygg, svar KS-sak 127/14.  

 

Innledning 

Ordfører viser til interpellasjon fra Steinar Larsen (uavh) 9.10.2014 hvor han spør om 

hvordan kommunen håndterer farlige bygg og kan sette krav om rivning.  

 

I interpellasjonen blir det vist til to boliger, hvorav den ene er i Støaveien på Tyristrand og 

den andre er på Ask.  Ordfører har grunn til å tro at det er eiendommen gnr. 244, bnr. 15, 

Støaveien 97 på Tyristrand og eiendommen gnr. 78, bnr. 47, Askveien 158 som  

interpellanten sikter til.  

 

Ordføreren har ut fra denne forståelse innhentet relevante opplysninger og gir interpellanten 

følgende svar i kommunestyrets møte 30.10.14. 

 

Hva kan kommunen gjøre med farlige boliger? 

 

Saker om farlige hus blir håndtert av kommunen som bygningsmyndighet.  Kommunen har 

mulighet til å dra på befaring, ta kontakt med eier og gjennom dialog komme frem til en 

løsning for å hindre at slike bygg er farlige eller skjemmende for publikum. I tillegg har 

kommunen virkemidler gjennom plan- og bygningsloven. 

 

I plan- og bygningslovens § 31-3 har kommunen mulighet til å pålegge sikring og 

istandsetting av bygg:  

 

«Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne 

lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, 

eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til 

omgivelsene.  

 

Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting.» 

 

I PBL for praktikere, som er en veileder til plan- og bygningsloven, står det at «fare» kan 

være fare for sammenrasing av bygningen, at det utgjør en brannfare eller at deler av 

bygningen kan rase ut.  Fare omfatter også fare for miljøet. 

 

Vilkåret om fare gir ikke hjemmel for å gi pålegg om noe mer enn at faren skal avverges, og 

bestemmelsen gir dermed ikke kommunen anledning til å pålegge en oppgradering av 

eiendommen. Slik kommunen vurderer det vil denne bestemmelsen være mest egnet når det 
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er snakk om mindre skader og/eller det er skader som rettes opp umiddelbart ved boliger som 

har fått alvorlige skader. 

 

Det er kommunens faglige miljø som utøver bygningsmyndighet etter plan og bygningsloven. 

 

Hvordan kan kommunen kreve rivning av farlig bygg? 

 

Dersom det viser seg at ødeleggelsene/forfallet ved bygningen er alvorlig og fremstår 

farlig/medfører ulempe for person, eiendom eller miljø har kommunen hjemmel til å pålegge 

rivning etter § 31-5: 

 

«Er byggverk kommet i en slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan settes i stand 

uten hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke 

blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at 

byggverket eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet.   

 

Byggverk med videre kan også kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er kommet i 

slik tilstand at det medfører vesentlig fare eller ulempe for person, eiendom eller miljø, eller 

virker sterkt skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist.» 

 

Her må den ansvarlige eier av eiendom/bygg altså få anledning til å rette opp forholdet. For 

øvrig kreves behandling av søknad om tillatelse til rivning. 

 

Nærmere om kommunens behandling av boligen i Askveien 158 (Gnr 78/47): 

 

Denne boligen (brukt til utleie) brant i 2012.  

 

Eier søkte kommunen om å få bygge erstatningsbolig.  Men boligen ligger nært opp til både 

Rv35 og jernbanetraseen.  Statens vegvesen (SVV) er myndighet for dispensasjon fra 

veglovas § 29 for plassering nærmere enn 50 m fra midten av veien.  Jernbaneverket (JBV) er 

myndighet for dispensasjon fra jernbanelovas § 10 for plassering nærmere enn 30 m fra 

midten av jernbanesporet.  SVV har til kommunen opplyst at det høyest sannsynlig ikke ville 

tillates dispensasjon for bygging ev erstatningsbolig. Dette har kommunen videreformidlet 

eier i august 2012.  

 

I februar 2013 ba kommunen eier om tilbakemelding om hvordan bygget var sikret i henhold 

til PBL § 31-3 (sikring og istandsetting).  Siden kommunen ikke mottok noe svar på dette, er 

saken fulgt opp flere ganger. Kommunen ber eier (brev av 6.2.2014 og 27.3.2014) opplyse til 

kommunen hva han ønsker å gjøre med boligen (eksempelvis rive, rehabilitere m.m.). Eier 

har kontaktet kommunen telefonisk, hvor denne formidler å vært i kontakt med advokat for å 

se hvilke rettigheter han har i saken.  

 

Beklageligvis viser det seg at to av kommunens brev er blitt sendt til feil adresse, men etter 

kontakt med eieren på telefon, har kommunen forklart at man trenger tilbakemelding fra eier. 

Samtidig er det opplyst at kommunen kommer til å måtte vurdere pålegg om rivning om ikke 

slik tilbakemelding gis.  

 

15.10.2014 var kommunens saksbehandler på befaring på tomta.  Vurdering er at kommunen 

ikke vil kategorisere eiendommen som «livsfarlig for barn». Det var en del glasskår, takstein, 

spikre og annet løst bygningsmateriale på tomta. De aller fleste vinduer/dører tilgjengelig fra 

bakken var spikret igjen bortsett fra et kjellervindu hvor hele glassruten manglet.  Dette har 
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kommunen påpekt overfor eier i brev datert 16.10.2014. Her bes eier om å sikre 

kjellervinduet omgående (innen 5.11.2014).  Kommunen har også purret opp svar fra eier 

angående hva vedkommende tenker rundt rivning/rehabilitering av bygget.  

 

Mer om kommunens behandling av boligen i Støaveien 97, 244/15: 

 

Byggesaksavdelingen gjennomførte 17.10.14 et «2. gangs tilsyn» i Støaveien.  De fant en 

bygning som vi antar er den Steinar Larsen sikter til. Den tømrede boligbygningen på 

eiendommen gnr.244/15 er muligens fra ca. år 1900.  I «sefrak-registrering» utført i 1994 

framgår det at bygningen allerede da hadde «langt kommet forfall». Byggesaksavdelingen 

opplyser at de ikke har kjennskap til at det har blitt rettet henvendelser til kommunen fra 

naboer eller andre om bygningen med tanke på at den burde vært sikret, revet eller liknende.  

 

Imidlertid, 10.01.13 ble søknad om dispensasjon for rivning av bygningen og ombygging av 

en ny bolig godkjent.  Foretaket som søkte om dispensasjonen, har gått konkurs. Kommunens 

inntrykk er at eiendommen er til salgs. Dispensasjonen gjelder i 3 år.  Det burde følgelig være 

gode muligheter for at bygningen snart blir revet.  

 

Avslutning 

Ordfører viser til at kommunen har vært aktive i begge disse tilfeller, og at administrasjonen 

opptrer i tråd med plan og bygningslovens bestemmelser hva gjelder kommunens mulighet til 

inngripen og saksbehandling i den forbindelse.   Disse eksemplene viser at slike saker er 

kompliserte og at eierne av eiendommer har primæransvar for egen eiendom og beskaffenhet.  

 

Ordføreren legger for øvrig til grunn at kommunens fagansvarlig følger opp sakene på en 

måte hvor kommunens ansvarsforhold ikke drives inn mot avgjørelser som kan utløse 

erstatningskrav fra eiere.  Derfor er det viktig å understreke at kommunen må forholde seg 

helt korrekt til gjeldende lovverk og saksbehandling.  Det mener ordfører at kommunens 

fagansvarlige har gjort i begge disse tilfeller og det har ordfører også tillit til at vil skje i 

fortsettelsen.   

 

 

 

Ringerike, 30.10.14. 

 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
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2. Tertialrapport - august 2014  

 

Vedtak: 

 

1. 2. Tertialrapport tas til orientering 

2. Kommunestyret tar til etteretning ivaretakelsen av kommunens behov for 

driftstjenester på Schjongslunden. 

3. Budsjettkorrigeringer: 

a. Kr 692.835 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

oppvekst og kultur i forbindelse med at tjenester for barn og unge 0 til 23 år 

organisatorisk er flyttet. Gjelder enhet «privat avlastning» som ble uteglemt i 

korrigering 1. Tertial. 

b. Kr 157.800 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

tekniske tjenester i forbindelse med husleieutgifter for «Aurora». 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 2. Tertialrapport tas til orientering 

2. Kommunestyret tar til etteretning ivaretakelsen av kommunens behov for 

driftstjenester på Schjongslunden. 

3. Budsjettkorrigeringer: 

a. Kr 692.835 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

oppvekst og kultur i forbindelse med at tjenester for barn og unge 0 til 23 år 

organisatorisk er flyttet. Gjelder enhet «privat avlastning» som ble uteglemt i 

korrigering 1. Tertial. 

b. Kr 157.800 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

tekniske tjenester i forbindelse med husleieutgifter for «Aurora». 
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Finansrapport 2. tertial 2014  

 

Vedtak: 

 

Finansrapport per 2. tertial 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: 

 

Finansrapport per 2. tertial tas til orientering. 
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Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og kvalitet"  

 

Vedtak: 

 

Rapporten om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble vedtatt mot 3 

stemmer (Kristoffersen og Zwaig (Sol) og Larsen (uavh)) . 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» tas til orientering. 
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Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige prinsipper og 

krav til lønnsomhet  

 

Vedtak: 

 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader og skal være prismessig riktig. Kommunestyret kan imidlertid velge 

bevisst å subsidiere prisen for å fremme en god ernæring 

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

7. Evt. restkapasitet skal utnyttes. 

8.  Driften av RingeriksKjøkken evalueres etter ett års drift fra 01.01.2015. 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader og skal være prismessig riktig.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 
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Forslag fra Steinar Larsen (uavh): 

 «Foreslår at punkt 2 trekkes». 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a.  Ap, H, V og Krf: 

«Tillegg til punkt 2: Kommunestyret kan imidlertid velge bevisst å subsidiere prisen for å 

fremme en god ernæring». 

 

Forslag fra Arne Broberg  (H)  p.v.a.  Ap, H, V og Krf: 

«Nytt punkt 7 :  Evt. restkapasitet skal utnyttes. 

  Nytt punkt 8:  Driften av Ringerikskjøkken evalueres etter ett års drift fra 01.01.2015». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Formannskapets innstilling i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Larsens forslag punkt 2 fikk 6 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Larsen (uavh), Elstad og 

Kålhus (Frp) og Sol. 

Formannskapets innstilling med Holtens tilleggsforslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling punktene 3-6 ble enstemmig vedtatt.  

Brobergs forslag til nytt punkt 7 ble enstemmig vedtatt. 

Brobergs forslag til nytt punkt 8 ble vedtatt mot 6 stemmer (Sol og Sp). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 
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133/14   

Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022», men med den presisering at det skal søkes å 

ha tilstrekkelig med boliger ut fra behovet 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på boevne 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

4. Det bes fremmet en sak om bygging og forvaltning av utleieboliger m.v. etter at 

reglene for fritak av merverdiavgift ved nybygg er blitt slik at det bare er kommunen 

som kan få det. 

5. Evaluering av prosjektet og måloppnåelse skal skje i løpet av 1. kvartal 2017. 

6. Utrede kompetanse og kapasitet i miljøarbeidertjenesten i forhold til ambisjonene i 

boligsosial handlingsplan.  Utredningen legges fram til politisk behandling. 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022», men med den presisering at det skal søkes å 

ha tilstrekkelig med boliger ut fra behovet 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på boevne 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  
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Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 4: 

 

«Det bes fremmet en sak om bygging og forvaltning av utleieboliger m.v. etter at reglene for 

fritak av merverdiavgift ved nybygg er blitt slik at det bare er kommunen som kan få det.» 

 

Forslag fra Helge Stiksrud (V) til nytt punkt 5: 

 

«Evaluering av prosjektet og måloppnåelse skal skje i løpet av 1. kvartal 2017.» 

 

Forslag fra Nanna Kristoffersen (Sol) til nytt punkt 6: 

 

«Utrede kompetanse og kapasitet i miljøarbeidertjenesten i forhold til ambisjonene i 

boligsosial handlingsplan.  Utredningen legges fram til politisk behandling.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Pkt 1: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 2:  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 3: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 4: Holtens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 5: Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 6: Kristoffersens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022) 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  
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134/14   

Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteens (HOV) innstilling, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 
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Etablering av karrieresenter  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra  

1. januar 2015. 

2. Det presiseres at Ringerike karrieresenter ikke skal være en konkurrent til Ringerike 

Etablerersenter. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

1. «Som vedtak i formannskap. 

2. Det presiseres at Ringerike karrieresenter ikke skal være en konkurrent til Ringerike 

Etablerersenter.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Baksværs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015 
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Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

Vedtak: 

 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteens (HMA) innstilling, ble 

vedtatt mot 1 stemme. Larsen (uavh) stemte imot. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 
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