
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 – 20:00 

Grunngitte spørsmål: 

Ordfører besvarte spørsmål fra representantene  

Ole-Gunnar Øhren (V) og Hans-Petter Aasen (Sp), 

svarene 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 FO  

Medlem Eli Johanne Ruud   

Medlem Mons-Ivar Mjelde FO  

Medlem Anne Marie Brubråten FO  

Medlem Morten Ernestus   

Medlem Tone Bråten-Ellingsen   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Aase Moløkken FO  

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Vigdis Meier   

Medlem Arne Morgan Dølerud   

Nestleder Runar Johansen   

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 Elin Fleischer Johnsrud FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten FO  

Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  
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Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Christine K. Granlund FO  

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Ulf Magnussen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Kjersti Land Nyhus   

Medlem Tore Abelvik   

Medlem Karl-Petter Endrerud   

Medlem Einar Zwaig   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Steinar Larsen   

Varamedlem John Andreas Bakken  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Reidar Sollie  Anne Marie Brubråten 

Varamedlem Hans Arne Østlund  Mons-Ivar Mjelde 

Varamedlem Arne W. Benterud  Aase Moløkken 

Varamedlem Olav Bjotveit  Elin Fleischer Johnsrud 

Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 

Varamedlem Viggo Emil Elstad  Dag Gunnar Stenersen 

Varamedlem Berit Kålhus  Christine K. Granlund 

Varamedlem Hans Ragnar Kålhus  Magnus Herstad 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, Gyrid 

Løvli, Christine Myhre Bråthen og Asle Aker samt 

kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 

Merknader: Nena Bjerke fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av  

sak 83/15, 42 representanter til stede. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 79/15 

til og med sak  90/15 

 

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

satt med følgende til dagsorden: 

Ole Johan Andersen (Frp) etterlyste svar på spørsmål han stilte i forrige kommunestyremøte 

ang. inkluderings- og integreringsrådet.  Rådmannen beklaget at dette var uteglemt og 

kommer tilbake med svar. 
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Kjell B. Hansen 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

79/15 15/2424   

 Kontrollutvalget - protokoll nr. 4/15  

 

80/15 15/5281   

 1. tertialrapport - april 2015  

 

81/15 15/5264   

 Finansrapport 1. tertial 2015  

 

82/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten 

justering fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

83/15 15/2087   

 Rapport fra tverrpolitisk utvalg - Godtgjøringsutvalget  

 

84/15 14/4220   

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - psykisk helse og rusomsorg  

 

85/15 15/1489   

 Forvaltningsrevisjonsrapport januar 2015 - Offentlige anskaffelser  

 

86/15 15/3178   

 Nye forskrifter for tildeling av startlån - endring av retningslinjer  

 

87/15 15/4569   

 Dispensasjon fra gågatereglementet  

 

88/15 15/5484   

 Kunnskapspark Ringerike - avklaring av kryssløsning og finansiering  

 

89/15 15/4875   

 Mandat til å utrede samarbeid innenfor helse og oppvekst med Sør 

Aurdal kommune  

 

90/15 15/5071   

 Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for 

bosetting av flykninger  
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Ordførerens svar  

Spørsmål fremsatt av representanten Ole-Gunnar Øhren 22. juni 2015 

Tema er reguleringsbestemmelser knyttet til utbyggingen på Hvervenmoen 

Innledning 

Representanten Ole-Gunnar Øhren viser til at det i HMA-møte den 08.06.15 ble levert 

skriftlig spørsmål til rådmannen og at rådmannen i møte den 22.06. besvarte disse.  Det vises 

til protokoller fra de de to nevnte møter. 

Spørsmålene omhandler type handel og tolkninger om reguleringsbestemmelsene som vedtatt 

for utbygging ved Hvervenmoen.  Representanten tolker reguleringsbestemmelsen som at 

matvarekjeder ikke skal lokaliseres til Hvervenmoen. 

 Representanten stiller to spørsmål til ordføreren: 

a) Mener ordfører at etableringen av matvarekjeder i kjøpesentre på Hvervenmoen vil 

være i tråd med innholdet i reguleringsbestemmelsene? 

 

b) Hvis krav/spørsmål om etableringer av dagligvareforretninger/matvarekjeder på 

Hvervenmoen kommer, hvordan mener ordfører de politiske organer skal forholde 

seg til dette?  

Ordføreren svarer representanten Ole-Gunnar Øhren i kommunestyrets møte den 25.06.15. 

Ordførerens svar 

Ordføreren viser til rådmannens faglige vurderinger og svar på tilsvarende fremsatt i 

hovedkomiteen for miljø og areal.  Utgangspunktet er de vedtatte reguleringsbestemmelser 

som igjen er basert på utbyggerens fremlagte planer for utvikling av området. Kommunen må 

legge til grunn at utbygger forholder seg til de vedtak som gjelder for området.  Noe annet er 

heller ikke meddelt fra utbygger sin side.   

Ordføreren mener det ikke er tvil om at det innenfor gjeldende regulering ikke er adgang til å 

etablere dagligvareforretninger som beskrevet i representantens i spørsmål.  Det samme vil 

gjelde for serveringssteder, som heller ikke vil være innenfor gjeldende regulering.  Ordfører 

har tillatt seg å sjekke ut om rådmannen og utbygger har samme forståelse om dette.  Fra 

begge hold er dette bekreftet og det er bekreftet at dagligvareforretninger ikke er aktuelt.    

Ordførerens konkrete svar på spørsmål 1 er således at reguleringsbestemmelsene ikke hjemler 

dagligvareforretninger som beskrevet i spørsmål fra representanten Ole-Gunnar Øhren.  

 

Ordførerens konkrete svar på spørsmål 2 er at politiske organer bør behandle eventuelle 

søknader opp mot gjeldende reguleringsbestemmelser.  Politiske organ må da på vanlig måte 

vurdere søknadens innhold og ut fra det treffe beslutninger som best er i tråd med gjeldende 
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regulering.  Det er således det politiske organ, som kollegium, som selv må avklare hvordan 

man skal forholde seg til fremtidige spørsmål, søknader eller utfordringer knyttet til gjeldende 

reguleringsbestemmelser for Hverven-området. 

Avslutning 

Ordføreren mener at reguleringsbestemmelsene er tilstrekkelig tydelige og at dette også er en 

omforent oppfatning mellom kommune og utbygger.  Rådmannen har drøftet de relevante 

problemstillinger med overordnet organ og har blant annet lagt dette til grunn for sitt svar 

fremlagt i HMA-møte den 22.06.15.   

Siden det ikke foreligger noen planer eller søknader knyttet til utbyggingen ved Hvervenmoen 

enn den adgang som faktisk er lovlig vedtatt, er det gjeldende reguleringsbestemmelser de 

politiske organer må forholde seg til. Det antas fra ordføreren sin side mindre hensiktsmessig 

om man nær sagt skulle etterdrøfte gjeldende og vedtatte reguleringsbestemmelser uten at det 

foreligger en konkret grunn til det.  

 

 

Ringerike 25. juni 2015 

 

 

Kjell B Hansen  

ordfører    
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Ordførerens svar  

 

Spørsmål fremsatt av representanten Hans-Petter Aasen 23. juni 2015 

 

Tema Steinsfjorden skole og håndtering av henvendelse fra Utdanningsdirektoratet 

 

Innledning 

Representanten Hans-Petter Aasen viser til oversendelse fra Utdanningsdirektoratet, mottatt 

20.05.15, om hvordan kommunen stiller seg til etablering av Steinsfjorden skole. Fristen for å 

gi uttalelse er satt til 20.08.15. 

Representanten stiller to spørsmål til ordføreren: 

1 Vil ordføreren sikre at denne saken behandles politisk i kommunestyret? 

2 Vil ordføreren tilskrive utdanningsdirektoratet og be om utsettelse av frist for å inngi 

høringsuttalelse, slik at kommunestyret kan behandle dette i august. 

Ordføreren svarer representanten Hans-Petter Aasen i Kommunestyrets møte den 25.06.15. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren deler representantens syn om at dette er en sak som må behandles politisk. Dette 

er på et tidlig tidspunkt klargjort for rådmannen, som på sin side utreder forslag til uttalelse. 

 

Planen er: 

 

Saken blir fremmet i formannskapet 18. august 2015 og i kommunestyret 26. august 2015. 

 

Utdanningsdirektoratet får oversendt formannskapets innstilling innen fristen, som er 

20.august 2015, med varsel om at kommunestyrets vedtak etter behandling 26. august 

ettersendes. 

 

For øvrig opplyses at Utdanningsdirektoratet før ferien 2015 er orientert om kommunens 

planlagte behandling. 

 

Dette som ordførerens svar på de to nevnte spørsmål. 

   

 

Ringerike 25. juni 2015 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

79/15   

Kontrollutvalget - protokoll nr. 4/15  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 4/15 tas til orientering.  

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 4/15 tas til orientering.  



  

Side 9 av 36 

 

 

 

 

80/15   

1. tertialrapport - april 2015  

 

Vedtak: 

 

1. 1. tertialrapport 2015 tas til orientering 

2. Tilskudd til Ringerike Frivillighetssentral er i 2015 budsjettert til 670.000 kr. Dette 

økes til samme nivå som 2014 på 870.000 kr. Budsjett 2015 for rammeområde helse, 

omsorg og velferd økes med 200.000 kr. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 

reduseres med 200.000 kr.  

3. Ringerike kommunes andel av kostnader, 618.000 kr, i forbindelse med 

kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 

4. Bygningsrelaterte kostnader ved fortsatt drift av Ringerikshallen dekkes av 

rammeområdet tekniske områder innenfor allerede tildelt ramme. 

5. Budsjettendringer investeringsprosjekter: 

a. Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming (underprosjekt til prosjekt 14000 

Samferdsel). Budsjett reduseres med 3,75 mill. kroner.         Budsjett 

justeres slik:                   Debet 

091000.690000.870.0001 kr 3 750 000,- (redusert bruk av lånemidler). Kredit 

023000.657000.332.14000 kr 3 750 000,- (budsjettreduksjon på prosjekt 

14000 Samferdsel) 

b. Prosjekt 15006 Ringerike vannverk. Budsjett 2015 reduseres med 15 mill. 

kroner som overføres fra 2015 til 2016. En slik avsetning får følgende 

budsjettjustering:                Debet 

091000.690000.870.0001 kr 15 000 000,- (redusert bruk av lånemidler 

inneværende år).                    

Kredit 023000.651000.340.15006 kr 15 000 000,- (avsettes til Ringerike 

vannverk i 2016) 

c. Det omdisponeres kr 2.750.000 fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA 

Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i 

Ådal. Budsjett justeres slik:               Debet 

023000.651000.353.15003 kr 2 750 000,- (renseanlegg, sanering og 

vannforsyning Nes i Ådal).              Kredit 

023000.651000.353.15002 kr 2 750 000,- (fellesprosjekter VA Hønefoss) 

d. Det omdisponeres kr 2.940.000 fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til 

prosjekt 15012 Sanering Nymoen-Hen. Budsjett justeres slik:                  Debet 

023000.651000.353.15012 kr 2 940 000,- (sanering Nymoen-Hen) Kredit 

023000.651000.353.15001 kr 2 940 000,- (hovedplan avløp) 
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Behandling: 

 

Hans- Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forlag fremmet i formannskapet p.v.a. Sp og Sol: 

 

«I rådmannens forslag til vedtak gjøres følgende endringer:  

 

1) Tilleggsbevilgningen på 618 000 kr til kommunereformarbeidet, overføres til 

rammeområdet helse- og omsorg. Det forutsettes at arbeidet tilpasses og dekkes innenfor 

rammen av midler fra Fylkesmann/dep.  

2) Rammeområdet Helse- og omsorg styrkes med 5 mill, for å øke grunnbemanningen ved 

institusjoner. Budsjettert avsetning til driftsfond reduseres tilsvarende.  

3) Tilbudet ved Honerud skal videreføres. Rådmannen fremmer egen sak med en strategi for 

hvordan tilbudet kan videreutvikles.  

4) Rådmannen gis fullmakt til å iverksette innkjøpsstopp ved behov.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom Aasens forslag og formannskapets innstilling,  fikk 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 1. tertialrapport 2015 tas til orientering 

2. Tilskudd til Ringerike Frivillighetssentral er i 2015 budsjettert til 670.000 kr. Dette 

økes til samme nivå som 2014 på 870.000 kr. Budsjett 2015 for rammeområde helse, 

omsorg og velferd økes med 200.000 kr. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 

reduseres med 200.000 kr.  

3. Ringerike kommunes andel av kostnader, 618.000 kr, i forbindelse med 

kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 

4. Bygningsrelaterte kostnader ved fortsatt drift av Ringerikshallen dekkes av 

rammeområdet tekniske områder innenfor allerede tildelt ramme. 

5. Budsjettendringer investeringsprosjekter: 

a. Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming (underprosjekt til prosjekt 14000 

Samferdsel). Budsjett reduseres med 3,75 mill. kroner.         Budsjett 

justeres slik:                   Debet 

091000.690000.870.0001 kr 3 750 000,- (redusert bruk av lånemidler). Kredit 

023000.657000.332.14000 kr 3 750 000,- (budsjettreduksjon på prosjekt 

14000 Samferdsel) 

b. Prosjekt 15006 Ringerike vannverk. Budsjett 2015 reduseres med 15 mill. 

kroner som overføres fra 2015 til 2016. En slik avsetning får følgende 

budsjettjustering:                Debet 

091000.690000.870.0001 kr 15 000 000,- (redusert bruk av lånemidler 

inneværende år).                    

Kredit 023000.651000.340.15006 kr 15 000 000,- (avsettes til Ringerike 

vannverk i 2016) 
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c. Det omdisponeres kr 2.750.000 fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA 

Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i 

Ådal. Budsjett justeres slik:               Debet 

023000.651000.353.15003 kr 2 750 000,- (renseanlegg, sanering og 

vannforsyning Nes i Ådal).              Kredit 

023000.651000.353.15002 kr 2 750 000,- (fellesprosjekter VA Hønefoss) 

d. Det omdisponeres kr 2.940.000 fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til 

prosjekt 15012 Sanering Nymoen-Hen. Budsjett justeres slik:                  Debet 

023000.651000.353.15012 kr 2 940 000,- (sanering Nymoen-Hen) Kredit 

023000.651000.353.15001 kr 2 940 000,- (hovedplan avløp) 
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81/15   

Finansrapport 1. tertial 2015  

 

Vedtak: 

 

Finansrapport 1. 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 1. tertial tas til orientering. 
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82/15   

Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

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. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 
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Rapport fra tverrpolitisk utvalg - Godtgjøringsutvalget  

 

Vedtak: 

 

1. FORMÅL OG HJEMMEL  

 

Dette reglementet gjelder for alle politisk folkevalgte representanter, og vararepresentanter i 

Ringerike kommune.  

Folkevalgte som har et kommunalt tillitsverv har i henhold til kommuneloven § 42 krav på 

godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret 

selv. Den folkevalgte har også krav på å få dekket utgifter, og økonomiske tap som følge av 

tillitsvervet jf. kommuneloven § 41.  

 

2. DETTE REGLEMENTET OMFATTER  

 

a) Fast godtgjøring og frikjøpsordning  

b) Møtegodtgjøring  

c) Erstatning for tapt arbeidsinntekt  

d) Reise, kost og overnattingsgodtgjøring  

e) Annen godtgjøring  

f) Generelle bestemmelser  

 

3. FAST GODTGJØRING  

 

3.1 Fast årlig godtgjøring:  

Enkelte verv medfører erfaringsmessig en del arbeid ut over ordinære møter, og  

fast årlig godtgjøring er en kompensasjon for dette. Fast årlig godtgjøring skal dekke alle 

forberedelser til møter, samt eventuelt etterarbeid.  

 

Følgende verv omfattes av fast godtgjøring:  

Ordfører, varaordfører, øvrige faste representanter i formannskap, hovedutvalgene, 

gruppeledere og kontrollutvalg.  

 

3.2 Satser for fast årlig godtgjøring.  

Ordfører:  
 

Alternativer:  
 

Ordførerens årlige godtgjøring fastsettes lik stortingsrepresentantenes godtgjøring, og 

reguleres hvert år pr. 01.07.  

 

Ordfører gis ikke særskilt møtegodtgjøring for deltakelse i kommunale møter.  

 

3.2.1 Varaordfører:  

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring.  



  

Side 15 av 36 

 

Varaordfører skal som hovedregel ha en fast kontordag pr. uke.  

 

Ved tjeneste ut over 20 % tilstås godtgjøring. Ved tjeneste ut over 20 % skal dette avtales 

med ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers godtgjøring.  

 

Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik 

ordførerens godtgjøring.  

 

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen.  

 

3.2.2 Formannskapsmedlemmer:  

Fast godtgjøring er fastsatt til 3 % av ordførerens godtgjøring pr. år.  

 

3.2.3 Hovedutvalg:  

Fast godtgjøring til leder er fastsatt til 4 % av ordførerens godtgjøring pr. år.  

Fast godtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til 2 % av ordførerens godtgjøring pr. 

år.  

 

3.2.4 Kontrollutvalg:  

Fast godtgjøring til leder er fastsatt til 4 % av ordførerens godtgjøring pr. år.  

Fast godtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til 2 % av ordførerens godtgjøring pr. 

år.  

 

3.2.5 Gruppeledere:  

Gruppeledergodtgjøring differensieres ut i fra størrelse på partigruppen, og beregnes med 

følgende % satser av ordførers godtgjøring pr. år.  

16- 43 kommunestyremedlemmer settes til 3,5 % pr. år.  

6- 15 kommunestyremedlemmer settes til 3,0 % pr. år.  

3- 5 kommunestyremedlemmer settes til 2,5 % pr. år.  

1- 2 kommunestyremedlemmer settes til 2,0 % pr. år.  
 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 Godtgjøring til vararepresentanter:  

Når møtende vararepresentanter i formannskap, hovedutvalg og kontrollutvalg har et oppmøte 

på 4 eller flere pr. år tilståes en godtgjøring beregnet ut i fra godtgjøringen knyttet opp til det 

verv de er vararepresentant for.  

 

3.2.7 Utbetaling av fast årlig godtgjøring:  

Fast godtgjøring utbetales1/12 hver måned.  

 

Avregning vedrørende fraværsdager, jf. punkt 4.2, skjer to ganger i året, dvs. i juni og i 

desember.  
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4 TREKK OG TILLEGG I FAST GODTGJØRING  

 

4.1 Godtgjøring ved fravær og sykdom  

Gyldig forfall fra oppsatte møter skal meldes til sekretariatet så snart som mulig.  

 

Med gyldig forfall menes sykdom, eller andre hindringer som gjør det umulig eller 

uforholdsmessig byrdefullt å møte.  

 

For ordfører og varaordfører som dokumenterer at de fast har redusert sin ordinære stilling 

gjelder følgende:  

 

Fast godtgjøring utbetales uavkortet ved egen sykdom i inntil ett år. Fast godtgjøring 

utbetales også uavkortet i henhold til arbeidsmiljøloven § 33 A ved barns eller 

barnepassers sykdom. Sykefravær skal dokumenteres enten ved egenmelding eller 

legeerklæring etter samme regler som gjelder for ansatte i Ringerike kommune.  

 

4.2 Avkortning ved fravær  

Den faste godtgjøring avkortes fra og med 3. fraværsdag (møte dag) i utvalget pr. år, unntatt 

ved fravær ved egen sykdom/barns sykdom, dokumentert ved egenmelding eller sykemelding. 

Avkortning beregnes ved at fastgodtgjøringen deles på fastsatte årlige møter, og ganges med 

antall fraværs møter med fradrag for 2.  

 

5. MØTEGODTGJØRING  

 

5.1 Det ytes møtegodtgjøring for følgende verv:  

Medlemmer i formannskap, kommunestyret, andre styrer og råd, nemnder, utvalg og komiteer 

basert på en eller flere av følgende forutsetninger:  

a) Valgte medlemmer av kommunestyret  

b) Kommunestyret har foretatt oppnevningen av organet  

c) Komiteen er oppnevnt av formannskap eller hovedutvalg  

d) Utvalget er et hovedarbeidsmiljøutvalg  

e) utvalget/styret/rådet er oppnevnt i medhold av lov  

f) frepresentanter for kommunen i andre organ bortsett fra når godtgjøringen dekkes av 

organet.  

 

 

 

5.1.1 Hva møtegodtgjøringen skal dekke:  

Møtegodtgjøring for ordinære møter i organet, og for fellesbefaringer o.l. som organet foretar.  

Møtegodtgjøring for forberedelse til, og deltakelse på møter/ befaringer ol.  

 

5.1.2 Møtegodtgjøring i forhold til andre møter, konferanser m.v:  

Møtegodtgjøring kan ytes for deltakelse i møter, konferanser, seminarer og befaringer som 

den folkevalgte blir pålagt å delta i. I slike tilfelle må formannskapet, hovedutvalg eller 

ordfører godkjenne frammøte. Slik godkjenning må innhentes på forhånd, og den som har 

godkjent eller fått denne godkjenningen delegert, attesterer regningen for reise- og 

møtegodtgjøring. Det forutsettes at det er i kommunens interesse at vedkommende deltar.  

 

Møtegodtgjøring kan også tilstås kommunens folkevalgte representanter i ikke kommunale 

styrer, utvalg, råd m.v. i den grad godtgjøring ikke gis av andre. Dette avgjøres av ordfører.  
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Konsultative medlemmer av utvalg som ikke får godtgjøring på annen måte, tilstås 

møtegodtgjøring dersom de er medtatt direkte eller indirekte i oppnevningsvedtaket. Unntak 

gjelder for konsultative medlemmer som er arbeidsgiverrepresentanter.  

 

Ved offisielle oppdrag for kommunen tilstås tapt arbeidsfortjeneste på dagtid, og 

møtegodtgjøring på kveldstid.  

 

5.1.3 Følgende møtedeltakelse tilstås ikke møtegodtgjøring:  
a) Kommunalt ansatte som deltar i utvalgsarbeid i kraft av den stilling de har.  

b) Medlemmer og personer som har lovbestemt plikt til å være til stede i møtet.  

c) Møtegodtgjøring ytes ikke i de tilfelle den folkevalgte ikke er pålagt å delta på møtet, 

konferansen osv. men ønsker selv å delta på møtet. Etter søknad kan deltakeravgift 

dekkes av kommunen. Søknad må være godkjent før møtet, konferansen osv. 

avholdes.  

 

5.2 Møtegodtgjøring til medlemmer av styrer, nemnder, utvalg og komiteer:  

Kommunestyremedlemmer godtgjøres med 0,2 % av ordførers godtgjøring pr. møte dag.  

Formannskapsmedlemmer, medlemmer av hovedutvalg og kontrollutvalg godtgjøres med 

0,15 % av ordføreres godtgjøring pr. møte dag.  

Medlemmer i andre utvalg og nemder godtgjøres med 0,1 % av ordførers godtgjøring pr. 

møte dag.  

Denne satsen gjelder også vararepresentanter.  

 

Lederen får i tillegg til godtgjøring 0,05 % av ordførers godtgjøring pr. møte dag.  

Nestleder som fungerer som leder får samme tillegg.  

Dette gjelder leder i utvalg, styrer, nemnder og komiteer o.l. omtalt i første avsnitt i pkt 5.1 

samt utvalg med folkevalgt representasjon som blir oppnevnt i løpet av en valgperiode til 

bestemte tidsavgrensede oppgaver.  

 

Når ulike organ har møte på samme dag, utbetales kun en godtgjøring når møtene er lagt etter 

hverandre, med mindre ordfører bestemmer noe annet.  

 

 

 

 

 

 

 

6. ERSTATNING FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE MM  

 

Som folkevalgte har man krav på å få dekket økonomisk tap som følge av vervet, samt 

påførte økonomiske utgifter som følge av vervet.  

 

Det skilles mellom legitimert tap, og ulegitimert tap.  

Legitimert tap av ordinær arbeidsinntekt erstattes inntil kr. 3000,-  

Ulegitimert tap av ordinær arbeidsinntekt på under 4 timer erstattes med kr. 450,-  

Ulegitimert tap av ordinær arbeidsinntekt på over 4 timer erstattes med kr. 900,-  

 

Kravet til legitimasjon for tapt arbeidsfortjeneste er bekreftelse fra arbeidsgiver om at 

arbeidstaker er trukket i lønn. Dokumentasjon av tap av inntekt fra arbeidsgiver skal omfatte 
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trekk i lønn, tapte feriepenger og eventuelt tapt pensjonsgrunnlag. Dersom tapet også omfatter 

tap i overtidslønn og annen ekstrafortjeneste skal dette også erstattes.  Rådmannen fastsetter 

rutine for praktisk utregning og dokumentasjon av slik godtgjørelse og avtaler prosedyre med 

den enkelte.  Dette bør fortrinnsvis gjøres ved oppstart av valgperioden. 

 

Dokumentasjonskrav for tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende fastsettes av 

rådmannen.  Omfang og dokumentasjonskrav fastsettes fortrinnsvis ved oppstart av 

valgperioden, og i ht. avtale med den enkelte. 

 

Reglene gjelder også for hjemmearbeidende, studenter og pensjonister. Kravet må gjelde et 

faktisk tap i inntekten, og kravet må begrunnes/sannsynliggjøres samtidig det søkes om tapt 

arbeidsfortjeneste.  

 

Tapt arbeidsfortjeneste utbetales sammen med møtegodtgjørelse i ht. fastsatt beløp for den 

enkelte. 

 

7 REISE, KOST OG OVERNATTINGSGODTGJØRING  

 

7.1 Kjøregodtgjøring.  

Kjøregodtgjøring ytes i henhold til KS reiseregulativ. Reisen skal foretas på den hurtigste og 

billigste måten for kommunen.  

Reisen bør i størst mulig grad samordnes med ansatte eller folkevalgte som skal samme sted.  

 

Kjøregodtgjøring for reise mellom hjem og rådhuset, eventuelt andre kommunale kontorer i 

sentrum av Hønefoss som arbeidssted, dekkes ikke for folkevalgte med fast godtgjøring og 

daglig tilhold i Ringerike rådhus.  

 

Kjøregodtgjøring under 2 km en vei mellom hjem og rådhus dekkes ikke.  

 

7.2 Kostgodtgjøring og dekning av overnattingskostnader.  

Folkevalgte får kostgodtgjøring og nattillegg i henhold til KS reiseregulativ.  

 

Ved utenlandsreiser følges særavtale for reiser utenlands for statens regning slik også KS 

henviser til.  

Reiseregning skal innsendes snarest og senest én måned etter at reisen er foretatt. 

Dokumentasjon på utgiftene må sendes sammen med reiseregningen.  

 

8 ANNEN GODTGJØRING  

 

8.1 Telefon, egnet it- utstyr og internett tilgang/abonnement.  

Ordfører og varaordfører tilstås mobiltelefon, og dekning av kostnader til mobiltelefon.  

Kostnader til dekning av telefon for andre enn ordfører eller varaordfører kan tilstås når 

særlige grunner tilsier dette. Dette avgjøres av ordfører.  

Dersom arbeidsgivers mobiltelefon (utenom vakt/beredskapstelefon) medbringes og benyttes 

utenom ordinær arbeidstid beskattes dette i henhold til Skattedirektoratets regler for 

skattlegging av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon.  

 

Faste medlemmer av kommunestyre, formannskap og hovedutvalg tilstås egnet digitalt utstyr.  

 

Varamedlemmer med berettiget behov tilstås det samme.  
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8.2 Dekning av utgifter for tilsyn med barn.  

Legitimerte utgifter til leie av tilsyn med barn under 12 år, funksjonshemmede eller syke, og 

som er nødvendig for utøvelsen av tillitsvervet, erstattes med inntil kr. 700 - pr dag.  

 

Faste, private tilsynsutgifter dekkes ikke.  

 

I forbindelse med reiser i kommunale ærend kan legitimerte utgifter til skyss og kost for 

barnepasser til diende barn dekkes.  

Er det dokumentert behov for å leie tilsyn med barn under natten, eller tap i familieinntekten 

for å dekke nattilsynet, kan det tilstås nattillegg i henhold til reiseregulativet, dersom det er 

behov for det. Nattillegget kan gjelde også for barn over 12 år.  

 

9 PENSJONSRETTIGHETER  

 

Ordfører og varaordfører er omfattet av Ringerike kommunes pensjonsordning.  

 

10 GODTGJØRING ETTER VALGPERIODENS UTLØP  

 

Ringerike kommune følger retningslinjer fra KS.  

Folkevalgte i verv på halv tid eller mere gis ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp i inntil  

3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden.  

 

11 GENERELLE BESTEMMELSER  

 

11.1 Lokalisering av møter.  

Når kommunen arrangerer kurs, konferanser eller møter utenfor rådhuset skal de nevnte 

arrangementer fortrinnsvis holdes i Ringerike kommune.  

 

11.2 Beverting.  

I forbindelse med kommunestyre- og formannskapsmøter skal det serves et varmt måltid før 

møtet starter. Ved lange møter bør det vurderes å servere et lett måltid i tillegg.  

 

I forbindelse med møter i hovedutvalg serveres et lett måltid.  

 

Ved heldagsmøter inkludert gruppemøter serveres et varmt måltid, supplert med et lett måltid.  

 

I eller i nærheten av møtelokalene skal det være tilgang på varmt og kaldt drikke, samt frukt.  

 

Bespisning på kommunens regning for nemnder, styrer og råd utover det som er nevnt, må 

ikke finne sted uten samtykke fra ordfører, eller varaordfører når han møter i hans sted.  

 

11.3 Møterom/arbeidsplasser.  

Folkevalgte skal ha tilgang til egnet møterom i rådhuset, samt ha mulighet for en 

«arbeidsplass» på rådhuset.  

Det skal være tilgang til telefon, internett og kopieringsmuligheter.  

 

11.4 Aviser/ fagtidsskrifter.  

Kommunestyrerepresentanter mottar Kommunal rapport dersom de ønsker det.  

Ringerikes Blad skal være tilgjengelig i sekretariatet.  
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Folkevalgte skal ha tilgang til aktuelle fagtidsskrifter, aviser og magasiner som mottas av 

sekretariatet eller administrasjonen.  

 

11.5 Ledsagere.  

Dersom ordfører, eller den som møter i ordførers sted, inviteres med ledsager til offisielle 

arrangementer, vil kommunen dekke merutgiftene til deltakelse for ledsager.  

Det samme gjelder ved ordførers og andre politikeres deltakelse i forbindelse med 

vennskapskommune arrangementer.  

 

11.6 Fortolkninger av reglementet.  

Fortolkninger av reglementet kan gjøres av gruppelederne. Det forutsettes enstemmighet i 

blant gruppelederne, i motsatt fall sendes uklarheten til formannskapet.  

 

11.7 Vedtak og ikrafttredelse  

Reglementet for godtgjøring til folkevalgte i Ringerike kommune vedtas av det sittende 

kommunestyret det året det avholdes kommunevalg, og gjelder for det nye kommunestyret.  

Dette reglementet er vedtatt 25.06.2015 og trer i kraft 01.01.2016. 

 

Behandling: 

 

Godtgjøringsutvalgets innstilling: 

 

1. FORMÅL OG HJEMMEL  

 

Dette reglementet gjelder for alle politisk folkevalgte representanter, og vararepresentanter i 

Ringerike kommune.  

Folkevalgte som har et kommunalt tillitsverv har i henhold til kommuneloven § 42 krav på 

godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret 

selv. Den folkevalgte har også krav på å få dekket utgifter, og økonomiske tap som følge av 

tillitsvervet jf. kommuneloven § 41.  

 

2. DETTE REGLEMENTET OMFATTER  

 

a) Fast godtgjøring og frikjøpsordning  

b) Møtegodtgjøring  

c) Erstatning for tapt arbeidsinntekt  

d) Reise, kost og overnattingsgodtgjøring  

e) Annen godtgjøring  

f) Generelle bestemmelser  

 

3. FAST GODTGJØRING  

 

3.1 Fast årlig godtgjøring:  

Enkelte verv medfører erfaringsmessig en del arbeid ut over ordinære møter, og  

fast årlig godtgjøring er en kompensasjon for dette. Fast årlig godtgjøring skal dekke alle 

forberedelser til møter, samt eventuelt etterarbeid.  

Følgende verv omfattes av fast godtgjøring:  

Ordfører, varaordfører, øvrige faste representanter i formannskap, hovedutvalgene, 

gruppeledere og kontrollutvalg.  
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3.2 Satser for fast årlig godtgjøring.  

Ordfører:  
 

Alternativer:  
 

1) Ordførerens årlige godtgjøring fastsettes lik stortingsrepresentantenes godtgjøring, og 

reguleres hvert år pr. 01.07.  

2) Ordførerens årlige godtgjøring fastsettes til kr. 675.265,- og reguleres årlig i samsvar 

med konsumprisindeksen.  

 

Ordfører gis ikke særskilt møtegodtgjøring for deltakelse i kommunale møter. ( Dette ledd 

gjelder både for alternativ 1 og alternativ 2. )  

 

Utvalgets flertall anbefaler alternativ 1, mens et mindretall, Hans- Petter Aasen fastholdt sitt 

forslag alternativ 2.  

 

3.2.1 Varaordfører:  

Varaordføreren skal ha fast godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring.  

 

Varaordfører skal som hovedregel ha en fast kontordag pr. uke.  

 

Ved tjeneste ut over 20 % tilstås godtgjøring. Ved tjeneste ut over 20 % skal dette avtales 

med ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers godtgjøring.  

 

Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjøringen lik 

ordførerens godtgjøring.  

 

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i stillingsgodtgjøringen.  

 

Mindretallsforslag fra Hans-Petter Aasen:  

 
Varaordfører skal ha fast godtgjøring tilsvarende 10 % av ordførers godtgjøring. Det 

forutsettes at varaordfører er tilgjengelig innenfor den tid har er frikjøpt.  

Ved tjeneste ut over 10 % tilstås godtgjørelse. Ved tjeneste ut over 10 % skal dette avtales 

særskilt med ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers lønn.  

Ved sammenhengende tjeneste i ordførers sykefravær og ferie er godtgjøringen lik ordførers 

godtgjøring.  

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsfortjeneste inngår i stillingsgodtgjøringen.  

 

3.2.2 Formannskapsmedlemmer:  

Fast godtgjøring er fastsatt til 3 % av ordførerens godtgjøring pr. år.  

 

3.2.3 Hovedutvalg:  

Fast godtgjøring til leder er fastsatt til 4 % av ordførerens godtgjøring pr. år.  

Fast godtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til 2 % av ordførerens godtgjøring pr. 

år.  

 

3.2.4 Kontrollutvalg:  
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Fast godtgjøring til leder er fastsatt til 4 % av ordførerens godtgjøring pr. år.  

Fast godtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til 2 % av ordførerens godtgjøring pr. 

år.  

 

3.2.5 Gruppeledere:  

Gruppeledergodtgjøring differensieres ut i fra størrelse på partigruppen, og beregnes med 

følgende % satser av ordførers godtgjøring pr. år.  

16- 43 kommunestyremedlemmer settes til 3,5 % pr. år.  

6- 15 kommunestyremedlemmer settes til 3,0 % pr. år.  

3- 5 kommunestyremedlemmer settes til 2,5 % pr. år.  

1- 2 kommunestyremedlemmer settes til 2,0 % pr. år.  
 

3.2.6 Godtgjøring til vararepresentanter:  

Når møtende vararepresentanter i formannskap, hovedutvalg og kontrollutvalg har et oppmøte 

på 4 eller flere pr. år tilståes en godtgjøring beregnet ut i fra godtgjøringen knyttet opp til det 

verv de er vararepresentant for.  

 

3.2.7 Utbetaling av fast årlig godtgjøring:  

Fast godtgjøring utbetales1/12 hver måned.  

 

Avregning vedrørende fraværsdager, jf. punkt 4.2, skjer to ganger i året, dvs. i juni og i 

desember.  

 

4 TREKK OG TILLEGG I FAST GODTGJØRING  

 

4.1 Godtgjøring ved fravær og sykdom  

Gyldig forfall fra oppsatte møter skal meldes til sekretariatet så snart som mulig.  

 

Med gyldig forfall menes sykdom, eller andre hindringer som gjør det umulig eller 

uforholdsmessig byrdefullt å møte.  

 

For ordfører og varaordfører som dokumenterer at de fast har redusert sin ordinære stilling 

gjelder følgende:  

 

Fast godtgjøring utbetales uavkortet ved egen sykdom i inntil ett år. Fast godtgjøring 

utbetales også uavkortet i henhold til arbeidsmiljøloven § 33 A ved barns eller 

barnepassers sykdom. Sykefravær skal dokumenteres enten ved egenmelding eller 

legeerklæring etter samme regler som gjelder for ansatte i Ringerike kommune.  

 

4.2 Avkortning ved fravær  

Den faste godtgjøring avkortes fra og med 3. fraværsdag (møte dag) i utvalget pr. år, unntatt 

ved fravær ved egen sykdom/barns sykdom, dokumentert ved egenmelding eller sykemelding. 

Avkortning beregnes ved at fastgodtgjøringen deles på fastsatte årlige møter, og ganges med 

antall fraværs møter med fradrag for 2.  

 

5. MØTEGODTGJØRING  

 

5.1 Det ytes møtegodtgjøring for følgende verv:  

Medlemmer i formannskap, kommunestyret, andre styrer og råd, nemnder, utvalg og komiteer 

basert på en eller flere av følgende forutsetninger:  



  

Side 23 av 36 

g) Valgte medlemmer av kommunestyret  

h) Kommunestyret har foretatt oppnevningen av organet  

i) Komiteen er oppnevnt av formannskap eller hovedutvalg  

j) Utvalget er et hovedarbeidsmiljøutvalg  

k) utvalget/styret/rådet er oppnevnt i medhold av lov  

l) frepresentanter for kommunen i andre organ bortsett fra når godtgjøringen dekkes av 

organet.  

 

5.1.1 Hva møtegodtgjøringen skal dekke:  

Møtegodtgjøring for ordinære møter i organet, og for fellesbefaringer o.l. som organet foretar.  

Møtegodtgjøring for forberedelse til, og deltakelse på møter/ befaringer ol.  

 

5.1.2 Møtegodtgjøring i forhold til andre møter, konferanser m.v:  

Møtegodtgjøring kan ytes for deltakelse i møter, konferanser, seminarer og befaringer som 

den folkevalgte blir pålagt å delta i. I slike tilfelle må formannskapet, hovedutvalg eller 

ordfører godkjenne frammøte. Slik godkjenning må innhentes på forhånd, og den som har 

godkjent eller fått denne godkjenningen delegert, attesterer regningen for reise- og 

møtegodtgjøring. Det forutsettes at det er i kommunens interesse at vedkommende deltar.  

 

Møtegodtgjøring kan også tilstås kommunens folkevalgte representanter i ikke kommunale 

styrer, utvalg, råd m.v. i den grad godtgjøring ikke gis av andre. Dette avgjøres av ordfører.  

Konsultative medlemmer av utvalg som ikke får godtgjøring på annen måte, tilstås 

møtegodtgjøring dersom de er medtatt direkte eller indirekte i oppnevningsvedtaket. Unntak 

gjelder for konsultative medlemmer som er arbeidsgiverrepresentanter.  

 

Ved offisielle oppdrag for kommunen tilstås tapt arbeidsfortjeneste på dagtid, og 

møtegodtgjøring på kveldstid.  

 

5.1.3 Følgende møtedeltakelse tilstås ikke møtegodtgjøring:  
d) Kommunalt ansatte som deltar i utvalgsarbeid i kraft av den stilling de har.  

e) Medlemmer og personer som har lovbestemt plikt til å være til stede i møtet.  

f) Møtegodtgjøring ytes ikke i de tilfelle den folkevalgte ikke er pålagt å delta på møtet, 

konferansen osv. men ønsker selv å delta på møtet. Etter søknad kan deltakeravgift 

dekkes av kommunen. Søknad må være godkjent før møtet, konferansen osv. 

avholdes.  

 

5.2 Møtegodtgjøring til medlemmer av styrer, nemnder, utvalg og komiteer:  

Kommunestyremedlemmer godtgjøres med 0,2 % av ordførers godtgjøring pr. møte dag.  

Formannskapsmedlemmer, medlemmer av hovedutvalg og kontrollutvalg godtgjøres med 

0,15 % av ordføreres godtgjøring pr. møte dag.  

Medlemmer i andre utvalg og nemder godtgjøres med 0,1 % av ordførers godtgjøring pr. 

møte dag.  

Denne satsen gjelder også vararepresentanter.  

 

Lederen får i tillegg til godtgjøring 0,05 % av ordførers godtgjøring pr. møte dag.  

Nestleder som fungerer som leder får samme tillegg.  

Dette gjelder leder i utvalg, styrer, nemnder og komiteer o.l. omtalt i første avsnitt i pkt 5.1 

samt utvalg med folkevalgt representasjon som blir oppnevnt i løpet av en valgperiode til 

bestemte tidsavgrensede oppgaver.  
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Når ulike organ har møte på samme dag, utbetales kun en godtgjøring når møtene er lagt etter 

hverandre, med mindre ordfører bestemmer noe annet.  

 

Mindretallsforslag fra Hans-Petter Aasen:  

 
Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr. 750,- pr. møte.  

Satsen gjelder også varerepresentanter.  

Lederen får et tillegg på kr. 250,- pr. møte.  

Fra ordene « Dette gjelder leder i utvalg»…. støtter Hans-Petter Aasen flertallets forslag.  

 

6. ERSTATNING FOR TAPT ARBEIDSFORTJENETSE MM  

 

Som folkevalgte har man krav på å få dekket økonomisk tap som følge av vervet, samt 

påførte økonomiske utgifter som følge av vervet.  

 

Det skilles mellom legitimert tap, og ulegitimert tap.  

Legitimert tap av ordinær arbeidsinntekt erstattes inntil kr. 3000,-  

Ulegitimert tap av ordinær arbeidsinntekt på under 4 timer erstattes med kr. 450,-  

Ulegitimert tap av ordinær arbeidsinntekt på over 4 timer erstattes med kr. 900,-  

 

Kravet til legitimasjon for tapt arbeidsfortjeneste er bekreftelse fra arbeidsgiver om at 

arbeidstaker er trukket i lønn. Dokumentasjon av tap av inntekt fra arbeidsgiver skal omfatte 

trekk i lønn, tapte feriepenger og eventuelt tapt pensjonsgrunnlag. Dersom tapet også omfatter 

tap i overtidslønn og annen ekstrafortjeneste skal dette også erstattes.  

 

Krav til legitimasjon for tapt arbeidsfortjenesten for selvstendig næringsdrivende er 

ligningsattest, eller annen dokumentasjon som kan godkjennes.  

 

Reglene gjelder også for hjemmearbeidende, studenter og pensjonister. Kravet må gjelde et 

faktisk tap i inntekten, og kravet må begrunnes/sannsynliggjøres samtidig det søkes om tapt 

arbeidsfortjeneste.  

 

Krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste, - både ved legitimert og ulegitimert tap, må 

leveres sekretariatet snarest etter hvert møte. Dokumentasjonen godkjennes av rådmannen.  

 

7 REISE, KOST OG OVERNATTINGSGODTGJØRING  

 

7.1 Kjøregodtgjøring.  

Kjøregodtgjøring ytes i henhold til KS reiseregulativ. Reisen skal foretas på den hurtigste og 

billigste måten for kommunen.  

Reisen bør i størst mulig grad samordnes med ansatte eller folkevalgte som skal samme sted.  

 

Kjøregodtgjøring for reise mellom hjem og rådhuset, eventuelt andre kommunale kontorer i 

sentrum av Hønefoss som arbeidssted, dekkes ikke for folkevalgte med fast godtgjøring og 

daglig tilhold i Ringerike rådhus.  

 

Kjøregodtgjøring under 2 km en vei mellom hjem og rådhus dekkes ikke.  

 

7.2 Kostgodtgjøring og dekning av overnattingskostnader.  

Folkevalgte får kostgodtgjøring og nattillegg i henhold til KS reiseregulativ.  
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Ved utenlandsreiser følges særavtale for reiser utenlands for statens regning slik også KS 

henviser til.  

Reiseregning skal innsendes snarest og senest én måned etter at reisen er foretatt. 

Dokumentasjon på utgiftene må sendes sammen med reiseregningen.  

 

8 ANNEN GODTGJØRING  

 

8.1 Telefon, egnet it- utstyr og internett tilgang/abonnement.  

Ordfører og varaordfører tilstås mobiltelefon, og dekning av kostnader til mobiltelefon.  

Kostnader til dekning av telefon for andre enn ordfører eller varaordfører kan tilstås når 

særlige grunner tilsier dette. Dette avgjøres av ordfører.  

Dersom arbeidsgivers mobiltelefon (utenom vakt/beredskapstelefon) medbringes og benyttes 

utenom ordinær arbeidstid beskattes dette i henhold til Skattedirektoratets regler for 

skattlegging av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon.  

 

Faste medlemmer av kommunestyre, formannskap og hovedutvalg tilstås egnet digitalt utstyr.  

 

Varamedlemmer med berettiget behov tilstås det samme.  

 

8.2 Dekning av utgifter for tilsyn med barn.  

Legitimerte utgifter til leie av tilsyn med barn under 12 år, funksjonshemmede eller syke, og 

som er nødvendig for utøvelsen av tillitsvervet, erstattes med inntil kr. 700 - pr dag.  

 

Faste, private tilsynsutgifter dekkes ikke.  

 

I forbindelse med reiser i kommunale ærend kan legitimerte utgifter til skyss og kost for 

barnepasser til diende barn dekkes.  

Er det dokumentert behov for å leie tilsyn med barn under natten, eller tap i familieinntekten 

for å dekke nattilsynet, kan det tilstås nattillegg i henhold til reiseregulativet, dersom det er 

behov for det. Nattillegget kan gjelde også for barn over 12 år.  

 

9 PENSJONSRETTIGHETER  

 

Ordfører og varaordfører er omfattet av Ringerike kommunes pensjonsordning.  

 

10 GODTGJØRING ETTER VALGPERIODENS UTLØP  

 

Ringerike kommune følger retningslinjer fra KS.  

Folkevalgte i verv på halv tid eller mere gis ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp i inntil  

3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden.  

 

11 GENERELLE BESTEMMELSER  

 

11.1 Lokalisering av møter.  

Når kommunen arrangerer kurs, konferanser eller møter utenfor rådhuset skal de nevnte 

arrangementer fortrinnsvis holdes i Ringerike kommune.  

 

11.2 Beverting.  
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I forbindelse med kommunestyre- og formannskapsmøter skal det serves et varmt måltid før 

møtet starter. Ved lange møter bør det vurderes å servere et lett måltid i tillegg.  

 

I forbindelse med møter i hovedutvalg serveres et lett måltid.  

 

Ved heldagsmøter inkludert gruppemøter serveres et varmt måltid, supplert med et lett måltid.  

 

I eller i nærheten av møtelokalene skal det være tilgang på varmt og kaldt drikke, samt frukt.  

 

Bespisning på kommunens regning for nemnder, styrer og råd utover det som er nevnt, må 

ikke finne sted uten samtykke fra ordfører, eller varaordfører når han møter i hans sted.  

 

11.3 Møterom/arbeidsplasser.  

Folkevalgte skal ha tilgang til egnet møterom i rådhuset, samt ha mulighet for en 

«arbeidsplass» på rådhuset.  

Det skal være tilgang til telefon, internett og kopieringsmuligheter.  

 

11.4 Aviser/ fagtidsskrifter.  

Kommunestyrerepresentanter mottar Kommunal rapport dersom de ønsker det.  

Ringerikes Blad skal være tilgjengelig i sekretariatet.  

Folkevalgte skal ha tilgang til aktuelle fagtidsskrifter, aviser og magasiner som mottas av 

sekretariatet eller administrasjonen.  

 

11.5 Ledsagere.  

Dersom ordfører, eller den som møter i ordførers sted, inviteres med ledsager til offisielle 

arrangementer, vil kommunen dekke merutgiftene til deltakelse for ledsager.  

Det samme gjelder ved ordførers og andre politikeres deltakelse i forbindelse med 

vennskapskommune arrangementer.  

 

11.6 Fortolkninger av reglementet.  

Fortolkninger av reglementet kan gjøres av gruppelederne. Det forutsettes enstemmighet i 

blant gruppelederne, i motsatt fall sendes uklarheten til formannskapet.  

 

11.7 Vedtak og ikrafttredelse  

Reglementet for godtgjøring til folkevalgte i Ringerike kommune vedtas av det sittende 

kommunestyret det året det avholdes kommunevalg, og gjelder for det nye kommunestyret.  

Dette reglementet er vedtatt …………….. og trer i kraft 01.01.2016. 

 

Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf:  

 

«Endringer i pkt. 6 

 

3.avsnitt 

Endres ved at ny siste setning tilføyes: 

Rådmannen fastsetter rutine for praktisk utregning og dokumentasjon av slik godtgjørelse og 

avtaler prosedyre med den enkelte.  Dette bør fortrinnsvis gjøres ved oppstart av 

valgperioden. 

 

4.avsnitt 
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Endres til: Dokumentasjonskrav for tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende 

fastsettes av rådmannen.  Omfang og dokumentasjonskrav fastsettes fortrinnsvis ved oppstart 

av valgperioden, og i ht. avtale med den enkelte. 

 

Siste avsnitt endres til: 

Tapt arbeidsfortjeneste utbetales sammen med møtegodtgjørelse i ht. fastsatt beløp for den 

enkelte.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sine forslag i utvalget:  

 

Pkt. 3.2, alternativ 2 samt nytt tilleggsforslag: 

«Ordførerens årlige godtgjøring fastsettes til kr. 675.265,- og reguleres årlig i samsvar med 

konsumprisindeksen.  

Godtgjørelsen reguleres årlig med virkningsdato fra 01.05., og da med samme prosentsats 

som lønnsøkningen for hovedgruppene av kommunalt ansatte (den som er i kapittel 4 i 

hovedtariffavtalen).» 

 

Pkt. 3.2.1: 

«Varaordfører skal ha fast godtgjøring tilsvarende 10 % av ordførers godtgjøring. Det 

forutsettes at varaordfører er tilgjengelig innenfor den tid har er frikjøpt.  

Ved tjeneste ut over 10 % tilstås godtgjørelse. Ved tjeneste ut over 10 % skal dette avtales 

særskilt med ordfører på forhånd, og godtgjøres i henhold til ordførers lønn.  

Ved sammenhengende tjeneste i ordførers sykefravær og ferie er godtgjøringen lik ordførers 

godtgjøring.  

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsfortjeneste inngår i stillingsgodtgjøringen. « 

 

Pkt. 5.2 

«Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr. 750,- pr. møte.  

Satsen gjelder også varerepresentanter.  

Lederen får et tillegg på kr. 250,- pr. møte.  

Fra ordene « Dette gjelder leder i utvalg»…. støtter Hans-Petter Aasen flertallets forslag. « 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming over godtgjøringsutvalgets forslag: 

 

Kapittel 1 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 2 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 3.1 ble enstemmig vedtatt. 

Ved alternativ avstemming i kapittel 3.2 over Aasens forslag og utvalgets innstilling, fikk 

Aasens forslag 7 stemmer (Sp, Sol og uavh) og falt. 

Ved alternativ avstemming i kapittel 3.2.1 over Aasens forslag og utvalgets innstilling, fikk 

Aasens forslag 7 stemmer (Sp, Sol og uavh) og falt. 

Kapittel 3.2.2 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 3.2.3 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 3.2.4 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 3.2.5 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 3.2.6 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 3.2.7 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 4.1 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 4.2 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 5.1 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 5.1.1. ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 5.1.2 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 5.1.3 ble enstemmig vedtatt. 

Ved alternativ avstemming i kapittel 5.2 over Aasens forslag og utvalgets innstilling, fikk 

Aasens forslag 7 stemmer (Sp, Sol og uavh) og falt. 

Kapittel 6, 1. 2. og 3. avsnitt ble enstemmig vedtatt.  Bolstads forslag til tillegg i 3. avsnitt ble 

vedtatt mot 5 stemmer (Sp og Endrerud og Kristoffersen (Sol).   

Ved alternativ avstemming i 4. avsnitt mellom utvalgets innstilling og Bolstads forslag, ble 

Bolstads forslag vedtatt mot 7 stemmer (Sp, Sol og uavh).   

5. avsnitt ble enstemmig vedtatt.   

6. avsnitt ble vedtatt mot 7 stemmer (Sp, Sol og uavh). 

Kapittel 7.1 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 7.2 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 8.1 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 8.2 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 9 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 10 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 11.1 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 11.2 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 11.3 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 11.4 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 11.5 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 11.6 ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 11.7 ble enstemmig vedtatt. 

 

Til slutt ble det stemt over hele reglementet som ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre vedtar nytt godtgjøringsreglement for Ringerike kommune. 

 

2. Nytt godtgjøringsreglement trer i kraft fra 1.januar 2016 
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84/15   

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - psykisk helse og rusomsorg  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyre tar rapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om 

Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og pålegger rådmannen 

rette seg etter de anbefalinger som fremgår av denne.  Kommunestyret ber om en orientering 

jfr. anbefalingene i forvaltningsrapport innen 1 år fra d.d. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Per Askilsrud (Krf): 

«Kommunestyret tar……….til etterretning og pålegger rådmannen rette seg……..» 

 

Forslag fra Kjersti Nyhus (Sp): 

 

«Kommunestyret ber om en orientering jfr. anbefalingene i forvaltningsrapport innen 1 år fra 

d.d.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Askilsruds endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Nyhus’ tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre tar rapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om 

Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og ber rådmannen rette 

seg etter de anbefalinger som fremgår av denne. 
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85/15   

Forvaltningsrevisjonsrapport januar 2015 - Offentlige anskaffelser  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering 
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Nye forskrifter for tildeling av startlån - endring av retningslinjer  

 

Vedtak: 

 

Nye retningslinjer for tildeling av startlån 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: 

 

1. Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes. 
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Dispensasjon fra gågatereglementet  

 

Vedtak: 

 

Dispensasjon innvilges for året 2015, med mulighet for å søke på nytt i 2016. 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

Dispensasjonssøknaden avvises.  Gågatereglementet § 3 følges. 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

1. «Dispensasjon innvilges for året 2015, med mulighet for å søke på nytt i 2016. 

2. Lions, i dialog med kommunen og sentrumsgruppen, ser på muligheter for å anvende 

stabburet til f.eks. selvbetjent turistkiosk eller annet.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Øhrens forslag i pkt. 1, ble 

Øhrens forslag vedtatt mot 21 stemmer.  Ordfører brukte her sin dobbeltstemme.  

Mindretallet besto av Sol, Johansen, Henaug, Broberg, Strande, Henriksen, Hollerud og 

Bolstad (H), Baksvær, A. Meier, Rannekleiv, Bakken, Ernestus, Skaugrud, Benterud, 

Amundsen, V. Meier og Dølerud (Ap), uavh. 

 

Øhrens forslag i punkt 2 fikk 11 stemmer og falt.  Mindretallet besto av V, Krf, Johansen og 

Henaug (H), Baksvær, A. Meier, Rannekleiv, Ruud, H.A. Østlund (Ap). 

 

Forslag til vedtak: 
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Kunnskapspark Ringerike - avklaring av kryssløsning og finansiering  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune anbefaler at prinsipp for rundkjøring velges i kryss mellom 

Osloveien og ny vei som skal erstatte Bredalsgate fram mot Høgskolen Buskerud 

Vestfold. 

 

2. Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen 

Buskerud Vestfold i finansieringen av ny adkomst med en tredjedel hver. De 

nødvendige bevilgninger tas inn i økonomiplanen i perioden 2016 – 2018. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune anbefaler at prinsipp for rundkjøring velges i kryss mellom 

Osloveien og ny vei som skal erstatte Bredalsgate fram mot Høgskolen Buskerud 

Vestfold. 

 

2. Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen 

Buskerud Vestfold i finansieringen av ny adkomst med en tredjedel hver. De 

nødvendige bevilgninger tas inn i økonomiplanen i perioden 2016 – 2018 
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Mandat til å utrede samarbeid innenfor helse og oppvekst med Sør Aurdal kommune  

 

Vedtak: 

 

Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget. 

Hans-Petter Aasen (Sp) deltar i tverrpolitisk utvalg sammen med ordfører og varaordfører. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

Hans-Petter Aasen (Sp) deltar i tverrpolitisk utvalg sammen med ordfører og varaordfører. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget. 
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Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av 

flykninger  

 

Vedtak: 

 

1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker 

kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting. 

2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28. 

3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall 

flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse 

registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a. 

bolig og skole/barnehageplass. 

4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom 

kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen. 

 

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. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker 

kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting. 

2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28. 

3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall 

flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse 

registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a. 

bolig og skole/barnehageplass. 

4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom 

kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen. 

 

 



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



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4220-10  Arkiv: 217 &40  

 

Sak: 84/15 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - psykisk helse og rusomsorg  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyre tar rapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om 

Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og pålegger rådmannen 

rette seg etter de anbefalinger som fremgår av denne.  Kommunestyret ber om en orientering 

jfr. anbefalingene i forvaltningsrapport innen 1 år fra d.d. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 25.06.2015: 

 

Forslag fra Per Askilsrud (Krf): 

«Kommunestyret tar……….til etterretning og pålegger rådmannen rette seg……..» 

 

Forslag fra Kjersti Nyhus (Sp): 

 

«Kommunestyret ber om en orientering jfr. anbefalingene i forvaltningsrapport innen 1 år fra 

d.d.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Askilsruds endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Nyhus’ tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1489-4  Arkiv: 217  

 

Sak: 85/15 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport januar 2015 - Offentlige anskaffelser  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret tar saken til orientering 

 
 

Behandling i Kommunestyret 25.06.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5484-2  Arkiv: Q35  

 

Sak: 88/15 

 

Kunnskapspark Ringerike - avklaring av kryssløsning og finansiering  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Ringerike kommune anbefaler at prinsipp for rundkjøring velges i kryss mellom 

Osloveien og ny vei som skal erstatte Bredalsgate fram mot Høgskolen Buskerud 

Vestfold. 

 

2. Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen 

Buskerud Vestfold i finansieringen av ny adkomst med en tredjedel hver. De 

nødvendige bevilgninger tas inn i økonomiplanen i perioden 2016 – 2018. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 25.06.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter
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