
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 5 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 28.05.2015 Tid: 16:00 – 21:00 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall        Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO Ingen vararepresentant 

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Eli Johanne Ruud   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Anne Marie Brubråten   

Medlem Morten Ernestus   

Medlem Tone Bråten-Ellingsen   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Aase Moløkken FO  

Medlem Maria Nancy Amundsen FO  

Medlem Vigdis Meier FO  

Medlem Arne Morgan Dølerud FO  

Nestleder Runar Johansen   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Berit Karen Wathne Andersen FO Ingen vararepresentant 

Medlem Arne Broberg   

Medlem Trond Hjerpseth   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Marit Hollerud FO  

Medlem Marit Elisabeth Bolstad FO  

Medlem Frode Østlund   

Medlem Elin Fleischer Johnsrud   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Anne-Marit Lillestø FO  

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Christine Kristiansen Granlund   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Ulf Magnussen   
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Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Kjersti Land Nyhus FO  

Medlem Tore Abelvik FO  

Medlem Karl-Petter Endrerud FO  

Medlem Einar Zwaig FO  

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Steinar Larsen   

Varamedlem Ingrid Margrethe Svenskerud  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Aase Moløkken 

Varamedlem John Andreas Bakken  Maria Nancy Amundsen 

Varamedlem Svein Vargan  Vigdis Meier 

Varamedlem Hans Arne Østlund  Arne Morgan Dølerud 

Varamedlem Hans Fredrik Hotvedt  Marit Hollerud 

Varamedlem Olav Bjotveit  Marit Elisabeth Bolstad 

Varamedlem Frode Haugseth  Anne Marit Lillestø 

Varamedlem Viggo Emil Elstad  Dag Gunnar Stenersen 

Varamedlem Ingun Omholt  Kjersti Nyhus 

Varamedlem Anders Braaten  Tore Abelvik 

Varamedlem Parviz Salimi  Karl-Petter Endrerud 

Varamedlem Axel Sjøberg  Einar Zwaig 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 

Marianne Mortensen, Christine M. Bråthen og Gyrid Løvli samt 

kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 

Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 

Parviz Salimi (Sol) fikk fritak og forlot møte etter behandling av sak 

66, 40 representanter til stede. 

Mons Ivar Mjelde (Ap) fikk fritak og forlot møte etter behandling av 

sak 72, 39 representanter til stede. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 65/15 

til og med sak  78/15 

 

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

satt med følgende til dagsorden: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp): «Undertegnede er blitt gjort kjent med at det er innlevert et stort 

antall underskrifter fra ansatte i pleie- og omsorgstjenesten om situasjonen i tjenesten. Dette 

er alvorlig. Hvordan ser ordfører for seg den politiske oppfølging av denne saken?» 

Ordfører følger opp saken og kommer tilbake med svar. 
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Steinar Larsen (uavh) etterlyser svar på 3 spørsmål stilt i kommunestyrets møte 30.04.15. 

Ordfører opplyste at sakskomplekset behandles i hovedkomiteen (HOV). 

 

 

 

 

 

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 

 

65/15 15/4451   

 Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - ivaretagelse av rettighetene 

til brukere av pleie- og omsorgstjenestene  

 

2/15 15/4794   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

28.05.2015.  

 

66/15 15/2424   

 Kontrollutvalget - protokoll nr. 3/15  

 

67/15 15/3476   

 Månedsrapport mars 2015  

 

68/15 15/3960   

 Regnskap og årsrapport 2014  

 

69/15 15/4059   

 Premieavvik og netto driftsresultat  

 

70/15 15/4179   

 Kommunebarometeret 2015  

 

71/15 15/4429   

 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise  

 

72/15 15/3256   

 Høring -Helligdagsloven og søndagsåpne butikker.  

 

73/15 15/3933   

 Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale  

 

74/15 15/3229   

 Web-overføring av kommunestyremøter  

 

75/15 15/1844   

 Mandat for utvalg for rusproblematikk.  

 

76/15 15/3724   

 Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale  

 

77/15 15/4023   

 Tilstandsrapport grunnskolen 2014  
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78/15 14/265   

 Detaljregulering 386 - E 16 Hønenkrysset 2.gangs behandling av plan.  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

65/15   

Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - ivaretagelse av rettighetene til brukere av 

pleie- og omsorgstjenestene  

 

Vedtak: 

 

Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA  

REPRESENTANTEN HANS-PETTER AASEN (SP) 

EMNE: IVARETAKELSE AV RETTIGHETER TIL BRUKEREAV PLEIE- OG 

OMSORGSTJENTENE 

 

Innledning 

Ordfører viser til Hans-Petter Aasens interpellasjon datert 10.05.2015.  Interpellasjonen blir 

besvart i kommunestyremøte 28. mai 2015.  

Ordføreren vil i sitt svar gi noen generelle kommentarer basert på dialog med kommunens 

ledelse innen helse og omsorgssektoren.  Deretter vil ordføreren besvare de konkret stilte 

spørsmål og avslutter så sitt svar med en kort avslutning. 

 
Generelt 

Representantens Hans-Petter Aasen reiser i interpellasjonen det sentrale temaet:  

Ivaretar Ringerike kommune rettighetene til mottakerne av helse og omsorgtjenester i en tid 

der budsjettene reduseres og brukerne må forvente at tjenestene endres? 

Videre foreslår representanten at det tidligere «omsorgsombudet» skal reetableres. Dette for å 

kunne bistå enkeltpersoner i klagesaker, samt å opplyse kommunestyret om hverdagen innen 

sektoren via årsmeldinger og redegjørelser for kommunestyret. 

Ordføreren finner det riktig å minne om at svært få offentlige tjenester i Norge er i så stor 

grad regelstyrt som helse og omsorgstjenestene. Dette skjer bl.a. gjennom lov om 

omsorgstjenester, lov om pasientrettigheter og lov om helsepersonell. Alle tjenester tilbys 

etter enkeltvedtak, og er gjenstand for en profesjonell saksbehandling. Det opplyses i alle 

vedtak om klagerett, og alle avgjørelser kan overprøves enten av kommunal klagenemnd eller 

av Fylkesmannen.  

Helse og omsorgstjenesten er stadig kontrollert på systemnivå, enten gjennom Fylkesmannens 

kontroll og systemrevisjoner, eller gjennom forvaltningsrevisjon initiert av kommunens 

kontrollutvalg. 

I tillegg til dette har brukerne av kommunens helse og omsorgtjenester hele 43 ombud, som 

alle sitter i kommunestyret. Ordfører tror derfor ikke at det uten videre kan hevdes at et eget 

omsorgsombud vil generere bedre omsorgstjenester i Ringerike kommune.  Det nevnes at det 

fra statlig hold er etablert en pasient- og brukerombudsrolle, og det vises til ombudets besøk 

og orientering i kommunestyret i april.  Slik ordfører oppfatter det, mener dette ombudet at de 
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fyller rollen godt, samtidig som det opplyses at kommunens eget fagmiljø har gode erfaringer 

med ombudet 

Dette ombudet oppfattes som enkle å få tak i/kontakt med, de tar kontakt ved det minste 

spørsmål og kommer alltid på møter ved behov.  

Mange brukere, spesielt blant demente og utviklingshemmede, har fullmektiger eller verger 

som opptrer på deres vegne. Noen benytter også advokat. Pasientrettighetsloven gir også 

pårørende utvidede rettigheter.  

I tillegg har ansatte i helse og omsorgstjenesten i henhold til forvaltningslovens § 11, j.fr. 

forskrift til forvaltningsloven §§ 2og 3, en plikt til å informere om klageretten og å hjelpe 

brukerne med en skriftlig klage dersom de er i behov av dette. 

Likevel, enkelte brukere klager på tjenestetilbudet og utmålingen av dette. Dersom 

saksbehandler for klagen ser at det er forhold som ikke har vært godt nok belyst, eller at 

situasjonen har endret seg, får bruker medhold, og tjenesten korrigeres.   Dersom kommunen 

velger å ikke gi klager medhold, går saken videre til Fylkesmannen.  De siste fire år har 

tildelingskontoret i kommunen opplyst å ha mottatt følgende klager som har gått videre til 

fylkesmannen for overprøving: 

2012: Mottatt 4 klager. Fylkesmannen ga kun en av klagerne medhold. 

2013: Mottatt 8 klager. Fylkesmannen ga kun en av klagerne medhold. 

2014: Mottatt 4 klager. Fylkesmannen ga ingen klager medhold. 

2015: Mottatt 6 klager. Fylkesmannen har gitt to klagere medhold. 

Samtlige klager som har fått medhold hos Fylkesmannen gjelder forhold rundt bruk av 

omsorgslønn. 

I 2014 er det opplyst at det nevnte pasient- og brukerombudet mottok 43 henvendelser rettet 

mot de kommunale tjenestene i Ringerike kommune. Til sammenligning mottok ombudet 26 

henvendelser relatert til tjenester i Kongsberg kommune og 27 mot Øvre Eiker kommune.  

Hittil i 2015 har ombudet fått 29 henvendelser fra Ringerike, som gjelder de kommunale 

tjenestene. Fortsetter dette vil ombudet få henvendelser fra Ringerike på lik linje med 

Drammen. Pasient- og brukerombudet opplyser å ha tro på at de grep som nå blir gjort i 

kommunen gjennom samarbeidet med ombudet, vil gi effekt for innbyggerne og at antall 

klagesaker som følge av dette trolig vil gå ned.  

Pasient- og brukerombudet har tidligere orientert kommunestyret om at det er svært få av de 

sakene ombudet får inn som går videre til Fylkesmannen. Dette fordi Ringerike kommune i 

mye større grad enn noen andre kommuner i fylket omgjør sine egne vedtak etter klage fra oss 

på vegne av pasienten/pårørende, j.fr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.  Sakene 

kommer derfor ikke til overprøving hos Fylkesmannen.  Imidlertid, slik praksis defineres som 

uheldig, da pasienter som ikke velger å klage kanskje har krav på mer tjenester. Men samtidig 

ligger det en stor grad av læring i dette, som dermed kan bedre praksisen på sikt. 

Ordfører er orientert om at kommunen nå har kjøpt inn et nytt elektronisk avvikssystem som 

vil gjøre det langt lettere å rapportere avvik man ser eller opplever i tjenesten, samt gi 

muligheter for selv å følge opp rapporterte avvik og hvordan disse lukkes.  Ordfører mener 

det er viktig at tjenestetilbudet og kvaliteten på dette har stort fokus hos de folkevalgte, 

ansatte og ledere.  Det er også svært viktig at pårørende er aktive og tar kontakt med 

helsepersonell dersom de mener tjenestene leveres mangelfullt, men også ved avvik de finner 
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grunn til å melde fra om.  Den dagsaktuelle samfunnsdebatt bærer også preg av sterk fokus og 

omtanke for pasienter/brukere og de tjenester som leveres. 

Dette er bra!  Likeens er samarbeidet med pasient- og brukerombudet definert som godt og 

tillitsfullt. Enn rekke tiltak er planlagt, og iverksatt for å bedre situasjonen for de blant 

kommunens 1.400 brukere som ikke opplever at tjenestene Ringerike kommune for tiden kan 

tilby er tilstrekkelige eller svarer til forventningene.  

Uansett, alle skal oppleve å få gode tjenester, uavhengig av om man har pårørende eller ikke.   

 

Konkret svar på 4 spørsmål 

Spørsmål 1 

Ordføreren vil vise til de generelle kommentarer gitt i svar på interpellasjonen. Her fremgår at 

det foreligger omfattende ordninger og bestemmelser som er men å ivareta rettighetene til 

brukere av pleie- og omsorgstjenestene.  Ordføreren konstaterer at det foreligger fungerende 

ordninger og kan derfor verken mene noe om hvorvidt fjerningen av funksjonen omsorgs-

ombud har vært vellykket eller ikke.  Den dagsaktuelle fokus om pleie- og omsorgstjenesten 

er så vidt ordføreren er gjort kjent med opplyst å ha sin bakgrunn i utfordringer knyttet til 

bemanning, og som derav handler om ressursfordeling og budsjettmessige forhold.   

  

Spørsmål 2 

Ordføreren viser her til opplysninger om klagesaker nevnt under generell kommentar. 

 

Spørsmål 3 

Ordføreren kan ikke se de anførte tallene annerledes enn at Ringerike kommune for det alt 

vesentligste håndterer klager med positivt utfall og at de klager som likevel bringes frem for 

Fylkesmannen i stor grad konkluderes i liten grad med medhold.  Dette ser ordføreren som en 

indikasjon på at klageordningene i Ringerike kommune håndteres tilfredsstillende.  Så kan 

man ytre en bekymring med hensyn på økning av antall klager fremført ovenfor pasient- og 

brukerombudet. Ordføreren registrerer ombudets syn på dette og på utsiktene fremover som 

indikerer forbedringer i årene fremover. 

 

Spørsmål 4  

Ordføreren kan ut fra de opplysninger som er gitt ikke se at det i dagens situasjon, og med 

den dagsaktuelle situasjonen som bakteppe, at det er noe umiddelbart behov for et eget 

ombud. Så er det slik at stadige forbedringer utløser nye behov. Derfor bør man ikke utelukke 

at et ombud i en eller annen form kan fremstå som et riktig tiltak. Uansett, mener ordføreren 

at dette er et spørsmål som hører inn under arbeidet med budsjettet og tildeling av rammer.  

 

Avslutning 

Ordføreren vil peke på at interpellanten reiser viktige spørsmål. Det er viktig at de folkevalgte 

drøfter de ulike sider og hensyn som knyttes til helse og omsorg, hvordan tjenestene leveres, 

og hvordan man best kan bidra til forbedringer. Først når man har oversikt og felles forståelse 
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av virkeligheten bør man treffe virkningsfulle beslutninger basert på konkrete saksfremlegg. 

Det gjelder også om en eventuell opprettelse av kommunalt omsorgsombud.  

 

 

Ringerike 28. mai 2015 

 

 

Kjell B Hansen 

Ordfører 

 

Det ble stemt over forslaget i Aasens interpellasjon: 

 

«Kommunestyret ber rådmannen opprette et omsorgsombud i Ringerike kommune. For 

det tilfelle at funksjonen ikke kan etableres innenfor gjeldende rammer, bes det om at 

rådmannen fremmer sak om budsjettinndekning ved budsjettrevidering.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Aasens forslag fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp. 

 

 

 

 

 



  

Side 10 av 26 

 

 

 

 

2/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - møte i kommunestyret den 28.05.2015.  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsak ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Vedtak - klage på reguleringsplan nr 0605_356 Tanberglia boligområde 

Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, dat. 18.05.15.  
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66/15   

Kontrollutvalget - protokoll nr. 3/15  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 3/15 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 3/15 tas til orientering. 
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67/15   

Månedsrapport mars 2015  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport mars 2015 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 mars 2015 tas til orientering 
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68/15   

Regnskap og årsrapport 2014  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2014 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig mindre forbruk i driftsregnskapet, kr 25.661.360,13, avsettes i sin 

helhet til inndekking av tidligere års merforbruk. 

3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2014 godkjennes. 

4. Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 121.182.400, disponeres på følgende 

måte: 

a. Kr 121.097.400 er disponert i KS sak 20/15 den 26.02.2015 

b. Kr 85.000 benyttes til ekstraordinær nedbetaling av kommunens lånegjeld i 

tråd med vedtak i KS sak 41/12. 

5. Rådmannens årsberetning for 2014 godkjennes. 

6. Rådmannens årsrapport for 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: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2014 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig mindre forbruk i driftsregnskapet, kr 25.661.360,13, avsettes i sin 

helhet til inndekking av tidligere års merforbruk. 

3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2014 godkjennes. 

4. Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 121.182.400, disponeres på følgende 

måte: 

a. Kr 121.097.400 er disponert i KS sak 20/15 den 26.02.2015 

b. Kr 85.000 benyttes til ekstraordinær nedbetaling av kommunens lånegjeld i 

tråd med vedtak i KS sak 41/12. 

5. Rådmannens årsberetning for 2014 godkjennes. 

6. Rådmannens årsrapport for 2014 tas til orientering. 
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69/15   

Premieavvik og netto driftsresultat  

 

Vedtak: 

 

Premieavvik og netto driftsresultat 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: 

 

Premieavvik og netto driftsresultat tas til orientering. 
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70/15   

Kommunebarometeret 2015  

 

Vedtak: 

 

Kommunebarometeret – foreløpig analyse hovedtall – 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: 

 

Kommunebarometeret – foreløpig analyse hovedtall – tas til orientering 
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Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune er positiv til departementets og UDIs anmodning om å øke 

mottak av flyktninger i 2015 fra 45 til 71 og i 2016 fra 45 til 59. 

2. Ringerike kommune er positive til utnyttelse av Hvalsmoen transitt mottak inkludert 

«midlertidige brakker» for å avhjelpe en økning av flyktninger fra Syria. 

3. Ringerike kommune er fornøyd med Husbankens tilsagnsramme er økt med til 

sammen 180 mill. kroner som skal kunne resultere i ca. 1 200 flere utleieboliger for 

vanskeligstilte. På bakgrunn av at Husbanken kan gi inntil 40 prosent tilskudd til det 

enkelte prosjekt ønsker Ringerike kommune å sette i gang nødvendig bygging av nye 

utleieboliger for å være stand til å skaffe våre nye innbyggere bolig. Vi har pr i dag 

ikke tilstrekkelig antall boliger tilgjengelig for formålet. 

4. Ringerike kommune vil understreke at den har store utfordringer og er inne i en 

periode med svært tøffe kutt i kommunale tjenester. Prognoser viser for vår kommune 

skattesvikt i 2015 som ikke ble kompensert fult ut i revidert nasjonalbudsjett og dette 

fører til ytterligere nedskjæringer i de kommunale tjenester. Arbeidsmarkedet i 

Ringerike er svekket i forhold til yrker uten krav til utdanning. Man har mistet mange 

arbeidsplasser de senere år og har store utfordringer med å skaffe nye arbeidsplasser. 

5. Ringerike kommune forutsetter at Staten i tilstrekkelig grad finansierer kommunenes 

merutgifter til bosetting og oppfølging av flyktningene.» 

 

Behandling: 

 

Vedtak i formannskapet: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

Forslag fra Runar Johansen p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

1. «Ringerike kommune er positiv til departementets og UDIs anmodning om å øke 

mottak av flyktninger i 2015 fra 45 til 71 og i 2016 fra 45 til 59. 

2. Ringerike kommune er positive til utnyttelse av Hvalsmoen transitt mottak inkludert 

«midlertidige brakker» for å avhjelpe en økning av flyktninger fra Syria. 

3. Ringerike kommune er fornøyd med Husbankens tilsagnsramme er økt med til 

sammen 180 mill. kroner som skal kunne resultere i ca. 1 200 flere utleieboliger for 

vanskeligstilte. På bakgrunn av at Husbanken kan gi inntil 40 prosent tilskudd til det 

enkelte prosjekt ønsker Ringerike kommune å sette i gang nødvendig bygging av nye 

utleieboliger for å være stand til å skaffe våre nye innbyggere bolig. Vi har pr i dag 

ikke tilstrekkelig antall boliger tilgjengelig for formålet. 

4. Ringerike kommune vil understreke at den har store utfordringer og er inne i en 

periode med svært tøffe kutt i kommunale tjenester. Prognoser viser for vår kommune 

skattesvikt i 2015 som ikke ble kompensert fult ut i revidert nasjonalbudsjett og dette 
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fører til ytterligere nedskjæringer i de kommunale tjenester. Arbeidsmarkedet i 

Ringerike er svekket i forhold til yrker uten krav til utdanning. Man har mistet mange 

arbeidsplasser de senere år og har store utfordringer med å skaffe nye arbeidsplasser. 

5. Ringerike kommune forutsetter at Staten i tilstrekkelig grad finansierer kommunenes 

merutgifter til bosetting og oppfølging av flyktningene.» 

 

Forslag fra Axel Sjøberg (Sol): 

 

«Ringerike kommune stiller seg positiv til invitasjonen fra Barne-, Likestillings- og 

Inkluderingsdepartementet om å øke antall flyktninger som kommunen kan bosette. 

 

Ringerike kommune ønsker å bosette 100 nye flyktninger for 2015 og for 2016».  

 

Forslag fra Magnus Herstad (Frp): 

 

«Ringerike kommune har ikke kapasitet til å bosette flere flyktninger i 2015 og 2016» 

 

Steinar Larsen (uavh) tok opp rådmannens forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Herstads forslag fikk 8 stemmer og falt. Mindretall besto av Frp, Bjotveit (H) og (uavh). 

Sjøbergs forslag fikk 2 stemmer (Sol) og falt. 

Larsens forslag fikk 1 stemme (uavh) og falt.  

Johansens forslag ble vedtatt mot 8 stemmer.  Mindretallet besto av Frp, Bjotveit (H) og 

(uavh). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune er hverken bedre eller dårligere stilt enn andre kommuner når det 

gjelder å imøtekomme ønsket om en økt bosetting i 2015 og 2016, og vil i 

utgangspunktet være positive til en formell henvendelse fra IMDi i tråd med de 

volumer departementet skissere i sin henvendelse. 

2. Ringerike kommune vil i denne anledning også be departementet merke seg at bosatte 

flyktninger er overrepresentert når det gjelder bruk av kommunale tjenester ut over 

den femårsperioden kommunen mottar egne statlige midler til formålet. Dette gjelder 

spesielt supplerende sosialhjelp, og man bør finne sin løsning på dette i det videre 

planarbeid. 

3. Departementet bør videre vurdere om krav til introduksjon, bolig, utdanning og arbeid 

skal stå i første rekke når det gjelder gruppen som kommer fra Syria. Den skisserte 

grad av traume tilsier at disse menneskene i utgangspunktet flykter for sine liv. De 

trenger beskyttelse, tak over hodet, mat og klær. Framtiden vil vise om de ønsker, 

eller blir i stand til å bosette seg i Norge og trenger hjelp til dette. 



  

Side 18 av 26 

 

 

 

 

72/15   

Høring -Helligdagsloven og søndagsåpne butikker.  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune ønsker ikke søndagsåpne butikker. 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om å gi den enkelte kommune adgang til å tillate 

søndagsåpne butikker. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Magnus Herstad (Frp): 

 

«Ringerike kommune støtter regjeringens forslag om søndagsåpne butikker, og forslaget om å 

endre helligdagslovgivningen.  Herunder også mulighet for at hver enkelt kommune skal ha 

beslutningsmyndighet til å avgjøre om butikkene skal kunne holde åpent på søndager.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Herstads forslag, ble rådmannens forslag 

vedtatt mot 15 stemmer.  Mindretallet besto av Frp, Johansen, Henaug, Broberg, Hjerpseth, 

Strande, Henriksen, Bjotveit, Østlund og Fleischer Johnsrud (H). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune ønsker ikke søndagsåpne butikker. 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om å gi den enkelte kommune adgang til å tillate 

søndagsåpne butikker. 



  

Side 19 av 26 

 

 

 

 

73/15   

Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale  

 

Vedtak: 

 

Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 
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Web-overføring av kommunestyremøter  

 

Vedtak: 

 

1. I kommunestyresalen installeres det et system for direktesending av lyd og bilder på 

internett. Systemet skal ha integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og 

arkivsystem. 

2. Totalkostnaden over 4 år, kr. 162 250,-  innarbeides i eksisterende ramme. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap): 

 

«Saken utsettes og Rådmannen kommer tilbake med en sak som gir en bedre løsning med 

tanke på en helhetlig overføring av bilde-lyd-saknr-behandling av forslag og visning av 

projektor fremvisning.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Meiers forslag ble vedtatt mot 18 stemmer.   Mindretallet besto av Frp, Sol, Sp samt 

Johansen, Henaug, Broberg, Hjerpseth, Strande, Henriksen og Fleischer Johnsrud (H). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. I kommunestyresalen installeres det et system for direktesending av lyd og bilder på   

    internett. Systemet skal ha integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og arkivsystem. 

2. Totalkostnaden over 4 år, kr. 162 250,-  innarbeides i eksisterende ramme. 
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Mandat for utvalg for rusproblematikk.  

 

Vedtak: 

 

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ bestående av politiske representanter, representanter 

fra næringslivet og kommunale faginstanser. 

Utvalget skal gjennom samarbeid, samhandling og utveksling av informasjon utarbeide 

delrapport til hovedkomiteen for omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i 

forbindelse med evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.  

 

Følgende personer tiltrer utvalget: 

 

Politiske representanter: 

Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger), 

Christine Granlund (Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig Folkeparti). 

 

Representanter fra næringslivet: 

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua (Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen 

(Ringerike kultursenter) 

 

Faginstanser: 

SLT-koordinator, kommuneoverlege, en representant fra politiet, og leder av enheten helse og 

rus. 

 

Rådmannen (eller dennes representant) er leder og sekretær for utvalget. 

 

Det står utvalget fritt å innkalle personer med nødvendig kompetanse i forhold til 

nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for møter. 

 

Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan føre til mindre rusmiddelproblemer. 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ bestående av politiske representanter, representanter 

fra næringslivet og kommunale faginstanser. 

Utvalget skal gjennom samarbeid, samhandling og utveksling av informasjon utarbeide 

delrapport til hovedkomiteen for omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i 

forbindelse med evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.  

 

Følgende personer tiltrer utvalget: 

 

Politiske representanter: 
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Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger), 

Christine Granlund (Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig Folkeparti). 

 

Representanter fra næringslivet: 

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua (Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen 

(Ringerike kultursenter) 

 

Faginstanser: 

SLT-koordinator, kommuneoverlege, en representant fra politiet, og leder av enheten helse og 

rus. 

 

Rådmannen (eller dennes representant) er leder og sekretær for utvalget. 

 

Det står utvalget fritt å innkalle personer med nødvendig kompetanse i forhold til 

nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for møter. 

 

Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan føre til mindre rusmiddelproblemer. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ bestående av politiske representanter, representanter 

fra næringslivet og kommunale faginstanser. 

Utvalget skal gjennom samarbeid, samhandling og utveksling av informasjon utarbeide 

delrapport til hovedkomiteen for omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i 

forbindelse med evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.  

 

Følgende personer tiltrer utvalget: 

 

Politiske representanter: 

Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger), 

Christine Granlund (Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig Folkeparti). 

 

Representanter fra næringslivet: 

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua (Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen 

(Ringerike kultursenter) 

 

Faginstanser: 

SLT-koordinator, kommuneoverlege, en representant fra politiet, og leder av enheten helse og 

rus. 

 

Rådmannen (eller dennes representant) er leder og sekretær for utvalget. 
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Det står utvalget fritt å innkalle personer med nødvendig kompetanse i forhold til 

nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for møter. 
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Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved 

Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved 

Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale 
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Tilstandsrapport grunnskolen 2014  

 

Vedtak: 

 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning. 

2. Hovedkomiteen (HOK) ber rådmannen intensivere arbeidet for å bedre resultatene, 

slik at målet om at Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet m.h.t. 

mestringsnivå i lesing, regning og engelsk oppnås, samt for å heve gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng. 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning. 

2. Hovedkomiteen (HOK) ber rådmannen intensivere arbeidet for å bedre resultatene, 

slik at målet om at Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet m.h.t. 

mestringsnivå i lesing, regning og engelsk oppnås, samt for å heve gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning. 
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Detaljregulering 386 - E 16 Hønenkrysset 2.gangs behandling av plan.  

 

Vedtak: 

 

Detaljregulering 0605_386 E16 Hønenkrysset med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

Detaljregulering 386 E16-Hønenkrysset vil ved vedtak erstatte de deler av eksisterende planer 

som overlappes av ny plan. Dette gjelder reguleringsplan nr. 236 G/S Hønen – Åsavegen, 

vedtatt 29.09.1994 og plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Detaljregulering 0605_386 E16 Hønenkrysset med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

Detaljregulering 386 E16-Hønenkrysset vil ved vedtak erstatte de deler av eksisterende planer 

som overlappes av ny plan. Dette gjelder reguleringsplan nr. 236 G/S Hønen – Åsavegen, 

vedtatt 29.09.1994 og plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 29.06.1995. 
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