
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 11 
Kommunestyret 

 
Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 17.12.2009 Tid: 14.00 -  21.00 
 
Innkalte: 
Funksjon               Navn          Forfall Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær FO  
Medlem Gerd Ragnhild Elsrud   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Line Diana Castillo Lafton FO  
Medlem Anne Helene Søhol   
Medlem Bjørn Tore Hansen   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Vidar Nordby   
Medlem Per Øystein Aamodt   
Medlem Lars Moholdt   
Medlem Anne Helene Sandum   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Asbjørn Jarle Holth   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Helge Fossum   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Richard Baksvær FO  
Medlem Leif Skjerven   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Anders Martin Lien   
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Runar Johansen   
Medlem Arne Broberg   
Medlem Stein Erik Stiksrud   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Marie Blix Sangnes FO  
Medlem Kari Homme   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Roar Olsen FO  
Medlem Karl-Petter Endrerud   
Medlem Axel Sjøberg   
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Medlem Ambjørg Askerud   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO  
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Kjersti Land Nyhus   
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Maria Altamirano   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Varamedlem Anne Marie Brubråten  Arnfinn Baksvær 
Varamedlem Erna Skaugrud  Line Diana Castillo Lafton 
Varamedlem Rolf Wegger Aarflot  Roar Olsen 
Varamedlem Nena Bjerke  Richard Baksvær 
Varamedlem Leif Heieren  Marie Blix Sangnes 
Varamedlem Elin Helgesen  Lise H Kihle Gravermoen 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Bjørn Tollaas, 
Sveinung Homme og utviklingssjef Lars Olsen, budsjett- og 
analysesjef Elin Aasnæss,  økonomisjef  Maria Rosenberg og 
informasjonsleder Kirsti Retvedt. 

 
Merknader til 
dagsorden: 

Representanten Einar Zwaig (Rødt )satte frem forslag om utsette 
del 2 og 3 til dagens møte p.g.a. for sen utsendelse av sakene. 
Forslaget fikk 15 (Frp, Sv, Sp og Rødt) av 43 stemmer. 
Advokat Else Gro Warp redegjorde for k.l. regler i h.h.t. utsettelse.  
§ 34, 1. ledd, hvor det står at det er nok at 1/3 av medlemmene 
motsetter seg behandling. Utsettelsesforslaget var dermed vedtatt. 
 
Einar Zwaig (Rødt) satte frem forslag om ekstraordinært møte 8,. 
Januar 2010.  
Forslaget fikk 11 stemmer og falt (Rødt, Frp og SV med unntak av 
Karl Petter Endrerud. 
 
Forslag fra Helge Stiksrud (V)  
Det avholdes et ekstraordinært kommunestyremøte 22. desember. 
Dette forslaget ble vedtatt med 29 mot 14 stemmer ( Rødt, Frp, Sp,  
og SV, med unntak av Karl Petter Endrerud. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 109/09 
til og med sak   128/09 

 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
     Kjell Hansen 
 
 
Helge Fossum Runar Johansen Einar Zwaig 
 
Møtesekretær: 
 
Ingunn Fossbråten/Ingebjørg Flatin 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
109/09 09/18930  
 BUDSJETT 2010 - HØRINGSUTTALELSER  
 
110/09 09/369  
 ÅRSBUDSJETT  2010    -  ØKONOMIPLAN  2010 - 2013  
 
111/09 09/368  
 ØKONOMIRAPPORTERING  PR OKTOBER 2009  
 
112/09 09/367  
 BUDSJETTKORRIGERING - INVESTERINGSBUDSJETT 2009  
 
113/09 09/17460  
 SYKEFRAVÆR   3. KVARTAL 2009 - SAMT 

SAMMENLIKNINGSTALL MED 2008  
 
114/09 09/19148  
 RENOVASJONSAVGIFT FOR 2010  
 
115/09 09/635  
 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK  
 
116/09 09/19058  
 OMSORGSBOLIGER PÅ TYRISTRAND  
 
117/09 09/19176  
 KOMMUNIKASJONSPLAN 2010-2014  
 
118/09 09/19182  
 BOLIGER TIL HELSE OG OMSORGSFORMÅL - FRAMTIDIG EIER 

/ FORVALTNINGSANSVAR  
 
119/09 08/1962  
 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 - ENDRING I 

DISPONERING AV TILSKUDD  
 
120/09 09/18414  
 SMITTEVERNPLAN 2009-2013  
 
121/09 09/18148  
 VURDERING AV ORGANISERING - TEKNISK RAMMEOMRÅDE  
 
122/09 09/107  
  REFERATSAKER      
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123/09 03/2133  
 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I RINGERIKE KOMMUNE 
 
124/09 07/1069  
 INGRID BERG - SØKNAD OM FRITAK FRA SITT VERV SOM 

MEDLEM AV ELDRERÅDET  
 
125/09 09/19270  
 VALG AV 17. MAI-KOMITE FOR 2010  
 
126/09 09/19271  
 DIVERSE NYVALG - SAMARBEIDSUTVALG SKOLER   
 
127/09 09/17954  
 INTERPELLASJON FRA HELGE FOSSUM (FRP) - 

REKKEFØLGEBESTEMMELSE HVALSMOEN  
 
128/09 09/19233  
 ETABLERING AV NYTT REGIONAL UTVIKLINGSSELSKAP - 

RINGERIKE UTVIKLING AS  
 



  

Side 5 av 45 

 
109/09  
BUDSJETT 2010 - HØRINGSUTTALELSER  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta de innkomne høringsuttalelser til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens innstilling, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
 
Kommunestyret tok de innkomne høringsuttalelser til orientering. 
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110/09  
ÅRSBUDSJETT  2010    -  ØKONOMIPLAN  2010 - 2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapets innstilling i møte 08.12.09, sak 136/09 
 
Formannskapet foreslår at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 
Strategiske mål 
1. De strategiske målene vist i pkt 1.2 i rådmannens plattform grunnlagsdokument for 

budsjett og økonomiplan skal prege arbeidet i 2010. 
 
Driftsbudsjett 
2. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som vist i grunnlagsdokumentets hovedoversikt 1A 

(tabell 5) og 1B (tabell 4) med de endringer som følger av budsjettvedtaket. 
Driftsbudsjettet for 2010 vedtas med en netto utgiftsramme på 996,6 + 14,5 mill. kroner 
og et driftsresultat på 20,1 + 2,4 mill. kroner. Budsjettet er bindende på 
rammeområdenivå jf budsjettoversikt 1B (tabell 4). Rammene gis som netto utgifts-
ramme (dvs etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbart til formålet).   

 
 Driftsoverskudd i 2010 på minst 20,1+2,4 mill kr er målsatt i forhold til å tilbakebetale 

16,6 +2,4 mill kr av akkumulert driftsunderskudd pr 31.12.2008 på 101,1 mill. kr og 
pliktig overføring til investeringsregnskapet med minimum 20% av merverdiavgifts-
kompensasjon investeringer (jf forskriftsendring fra 1.1.2010).  

 
3. Akkumulert driftsunderskudd for 2007 og 2008 på 101,1 mill kr søkes inndekket etter 

følgende plan: 16,6 mill kr +2,4 mill kr i 2010, 28,3 mill kr + 2,4 mill kr i 2011, 29,1 
mill kr + 2,4 mill kr i 2012 og 27,1 mill kr – 7,2 mill kr i 2013. Et forventet høyere 
driftsoverskudd på 2,4 mill kr årlig i forhold til grunnlagsdokumentet innebærer et 
udisponert overskudd på 9,6 mill kr i 2013. Dette foreslås avsatt til disposisjonsfond. 

 
4. Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i samsvar 

med rådmannens grunnlagsdokument, med følgende endringer når det gjelder 
driftsbudsjettet fra 2010: 

 
a) Regnbuen dagsenter opprettholdes med nåværende ressurser. Det er viktig at 

hjelpetiltakene innen psykisk helsearbeid og hjemmetjenestene m.v. 
samarbeider godt for å hjelpe mennesker med psykiske problemer til å 
nyttiggjøre seg disse tiltakene på en god måte. 1,5 mill. kroner tilbakeføres. 

 
b) Rehabiliteringsavdelingen på Austjord opprettholdes. 8,5 mill. kroner 

tilbakeføres. 
 

c) Budsjett for grunnskole tilbakeføres 1,5 mill. kroner. Beløpet øremerkes for å 
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styrke opplæringstilbudet til spesielt ressurskrevende elevgrupper.                                              
 

d) Det tilbakeføres 0,8 mill. kroner til bibliotektjenesten. Bibliotekfilialene på 
Sokna og Nes opprettholdes, men rådmannen bes gjennomgå driften av filialene 
for å se på løsninger for ytterligere samordning og effektivisering i forhold til 
skolene. Rådmannen gis i oppdrag å vurdere dagens tilbud ved 
hovedbiblioteket i Hønefoss, for å sikre en mest mulig effektiv og 
publikumsvennlig drift innen vedtatte rammer. Det forutsettes at bibliotekets 
ansatte bidrar i dette arbeidet, og at resultatet legges fram for hovedkomiteen 
for oppvekst og kultur i løpet av første halvår 2010. 

 
e) Budsjett for diverse utviklingsprosjekter økes med 1,1 mill. kroner til 3 mill. 

kroner. 
 

f) Det budsjetteres med 0,5 mill. kroner til en prosjektstilling for å jobbe med 
eiendomsskatt og for å styrke avdelingens servicenivå overfor publikum. 

 
   g) Det innspares 0,5 mill. kroner på teknisk sektor. Det offentlige toalett ved 

Brutorget stenges og kommunens feiing og opprydding av gater og torg i 
Hønefoss sentrum reduseres. Det legges opp til et tettere samarbeid med 
gårdeierne for å holde området rent. 

 
   h) Formannskapets konto økes med 1,1 mill. kroner til aktuelle tiltak for å fremme 

miljøvennlig energi og folkehelse m.v. 
 
   i) Det settes av ytterligere 2,4 mill. kroner til nedbetaling av tidligere års 

         driftsunderskudd. 
  

Endringene innebærer 16,9 mill kroner i økte driftsutgifter og økt avsetning til dekning 
av tidligere års underskudd. Dette dekkes opp ved vedtakets pkt 12-14.  

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

den administrative lederstruktur.   
 
6. Rådmannen gis fullmakt å overføre budsjettmidler fra ett rammeområde til et annet jf 

hovedoversikt 1B (tabell 4) som følge av organisasjonsmessige endringer fra 1.1.2010. 
Kommunestyret vil bli orientert om endringene. 

 
7.  Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Lands-

pensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  
  
Investeringsbudsjett og låneopptak 
8.  Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr 77.645.000 fordelt 

med kr 47.145.000 på ikke-rentable investeringer og  kr 30.500.000 på rentable 
investeringer for 2010. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med 
planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering.  

 
9. Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet 

fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet.   
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10. For finansiering av investeringsbudsjettet 2010 vedtas følgende låneopptak under 
forutsetning av fylkesmannens godkjenning:   

 
Låneopptak investeringer inntil kr 74.109.000, herav kr. 30.500.000 vedr rentable 
investeringer.  

  
*  Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr avdrag på lån, 

dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.   
   *  Serielån   
   *  Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  
  
   Låneopptak til videre utlån inntil kr 17.000.000.  
 *  Långiver: Husbanken   
   *  Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.   
 
Betalingsregulativ, skatt og utbytte 
11. Betalingsregulativet for 2010 vedtas som fremlagt med tillegg av endringsforslag fra 

Ringerike kirkelige fellesråd om å øke festeavgiften fra kr 130,- til kr 150. Når det 
gjelder gebyret for 2. gangs purring fra biblioteket, økes det fra kr 60 til kr 80.  

 
 Satser for parkering i betalingsreglementet endres ikke nå. Det er under utarbeides en 

egen plan for endrede betalingssatser og soneparkering i Hønefoss sentrum. 
Planen legges frem til politisk behandling innen 1.mars 2010 og forventes å gi økte 
inntekter. 

  
12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 12,80% (fastsatt av Stortinget) og beregnes 1,9 

mill. kr høyere enn i grunnlagsdokumentet.  
  
13.  Eiendomsskatt fastsettes i tråd med vedtatt reglement med 3 promille, men med følgende 

endringer forøvrig: 
 

- Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer fjernes.  
- Eiendomsskatt for næring, produksjon og el/tele økes fra 3 til 5 promille. 
 
Merinntekt 14 mill. kroner 

 
14. Utbytte fra Ringeriks Kraft økes med 1 mill. kroner til 21 mill. kroner.  
 
Verbale føringer for oppvekst og kultur 
 
15. Det er viktig at alle elever i skolen stadig opplever mestring ut fra sine forutsetninger og 

at de bl.a. på den måten trives i skolen. Skolene bes arbeide aktivt for å fremme 
arbeidsmetoder som sikrer dette. 

 
16. Kommunestyret har i tidligere budsjett gått inn for bygging av ny skole i Hønefoss syd 

til erstatning for Eikli skole, Kirkeskolen, Stranden skole og Vegård skole. Det er viktig 
at spørsmålet om valg av tomt avklares tidlig i 2010.  
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17. De kommunale barnehagene stenger 3 uker i juli, 3 dager mellom palmesøndag og 
skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår. . 

 
18. Det foretas en grundig gjennomgang av Ringerike kommunes SFO- tilbud for å sikre et 

brukertilpasset og likeverdig tilbud i hele kommunen, samt for å videreutvikle 
synergieffekter mellom skole og SFO. Resultatet av arbeidet legges frem for 
hovedkomiteen for oppvekst og kultur innen skoleårets slutt 2010. 

 
19. Dagens praksis for fordelig av tilskudd til lag og foreninger gjennomgås. Det bes 

vurdert en ordning hvor aktørene søker tilskudd ut fra definerte og dokumenterte behov. 
Resultatet av arbeidet legges fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av 
våren 2010 

 
20 Ut fra brev fra Ringerike kultursenter gjennomføres det drøftinger med kultursenteret, 

Hole kommune og Jevnaker kommune for å få utredet spørsmålet om kommunalt 
medeierskap i de to eiendommene som kultursenteret leier lokaler av, slik at det bl.a. 
kan søkes spillemidler til dette tiltaket. Dette gjennomføres i løpet av januar 2010. 

 
Verbale føringer for helse, omsorg og velferd 
 
21. Det arbeides videre med spørsmålet om hvordan sykehjemsstrukturen bør utvikles. Det 

utredes i den sammenheng hvorvidt det vil være økonomisk og driftsmessig 
hensiktsmessig å samle mye av sykehjemsdriften i et stort sykehjem.  

 
22. Det er viktig at kommunen forbereder seg på tiltak som er aktuelle når den bebudede 
 samhandlingsreformen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal 
 gjennomføres fra 2012. Det bes tatt initiativ til samarbeid med Vestre Viken HF om  
       dette. 
 
23. Ringerike Boligstiftelse er en viktig samarbeidspartner for at kommunen skal få realisert 

boligpolitisk handlingsplan samt gode lokaler for en del av virksomhetene. Det 
forutsettes at kommunen har et tett samarbeid med boligstiftelsen med klare avtaler og 
hvor boligstiftelsen utfordres på god oppfølging av boligmassen, tilstrekkelig med 
boliger og effektiv drift.  

 
24. Det forutsettes en aktiv oppfølging av boligpolitiske handlingsplan når det gjelder å 

samle beboere med behov for tilsyn fra personell (bl.a. nattvakter) i felles tun og samle 
beboere som ikke trenger slikt tilsyn i andre tun, for på den måten å få til mest mulig 
effektiv drift og et godt aktivitetstilbud der det er nødvendig. Det er i denne sammenheng 
viktig at plan for nødvendige ombygginger og nybygg gjennom boligstiftelsen følges 
aktivt opp.  

 
25. Det bes vurdert om det vil være hensiktsmessig å samlokalisere tjenester med likt 

kompetansekrav i sterkere grad enn i dag, slik at den enkelte virksomhet får mer 
ensartede oppgaver enn det som til dels er situasjonen i dag.  

 
26. Når Heradsbygda servicesenter i henhold til rådmannens grunnlagsdokument avvikles i 

2010, bes det utredet en ombygging av lokalene til 4 omsorgsboliger som sammen med 
eksisterende lokaler for 4 omsorgsboliger, kan bli en god driftsenhet. Det vurderes 
samtidig hvor alternative lokaler til hår- og fotpleie kan tilrettelegges. 
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27. I 2009 innførte rådmannen et opplegg der virksomhetene innen helse og omsorg i stor 

grad får sitt budsjett ut fra de bestillinger som bestillerenheten gjør. Det synes å føre til 
en mer rettferdig tildeling av ressurser til virksomhetene ut fra det hjelpebehov brukerne 
har. Bestillerenheten har imidlertid et betydelig underskudd i 2009. Derfor er det viktig 
at det tidlig i 2010 foretas en gjennomgang av kriteriene for tildeling av tjenester og den 
betaling som virksomhetene får, for å se om noe kan spares inn. Det må samtidig 
vurderes nærmere om den økonomiske ramme som er avsatt til dette er tilstrekkelig eller 
om det må foretas ytterligere omdisponeringer til dette. 

 
28. Tidligere vedtak om å innføre serviceerklæringer og brukergarantier forutsettes 

realisert. Det fremmes sak om dette. 
 
29 Det er viktig at virksomhetene har en rasjonell turnusplan for sin virksomhet basert på 

den budsjettramme og de ISF-inntekter  som tildeles . Det forutsettes at det arbeid som 
er påbegynt for å sikre dette, blir fullført tidlig i 2010.  

  
30. Samarbeidet med frivillige organisasjoner (bl.a. Røde Kors, frikirkelige menigheter mv) 

og Kirkelig Fellesråd gjennom Frivilligsentralen bes styrket for å få til en forsterket 
besøkstjeneste mv innen helse- og omsorgssektoren.  

 
31. Samarbeidet med Fontenehuset og StjerneGruppen Ringerike bes styrket bl.a. ved at 

kommunen bruker disse hjelpetiltakene mer aktivt. 
 
32. Det avklares om flere instanser innen kommunen bør overføres til samarbeidet i NAV 

for å sikre effektive hjelpetiltak, enn de instanser som ble overført da reformen ble 
innført. Kommunen må i sitt samarbeid i NAV medvirke til kort behandlingstid og kreve 
det av de statlige instanser. 

 
Utviklingsarbeid gjennom samarbeid i Ringeriksregionen 
 
33.  Ringerike kommune støtter det regionale utviklingsarbeid som utføres i regi av Rådet 

for Ringeriksregionen og Ringerikstinget, representert ved formannskapene i Hole, 
Jevnaker og Ringerike kommuner.  

 
34. Det regionale samarbeidet vektlegges i arbeidet med å få til tiltak som gir økt tilflytting, 

robuste arbeidsplasser og økt regional verdiskaping.  Aktiv og målrettet innsats skal gi 
økt verdiskaping i Ringeriksregionen og dermed føre til økonomisk bærekraftig nærings- 
og samfunnsutvikling. 

 
35. Det vises til Rådet for Ringeriksregionens arbeid for å få etablert et utviklingsselskap 

der kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike er med. Etableringen av et slikt selskap er 
viktig i arbeidet med få til vekst og utvikling på Ringerike. Det legges vekt på å få til et 
handlekraftig utviklingsselskap. 

 
36. Det er helt avgjørende for utviklingen i regionen at Høgskolen i Buskerud sin avdeling 

på Hønefoss består og utvikles på en kraftfull måte. Ringerike kommune skal aktivt 
samarbeide med Høgskolen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og kommunene i 
regionen for å medvirke til å styrke Høgskolens posisjon og utvikling i  Hønefoss. 
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37. Formannskapet bes ta en aktiv rolle i arbeidet med utarbeidelse av miljø- og klimaplan 
for Ringerike kommune, herunder medvirkning i tiltak som fremmer utvikling og bruk av 
miljøvennlig og fornybar energi. Videre forventes at formannskapet engasjerer seg i 
konkrete prosjekter som fremmer folkehelsen og trafikksikkerhet. 

 
38. Ringerike kommune vektlegger også Vestregion-samarbeidet. Dette samarbeidet er 

viktig bl.a. i forhold til Vestre Viken HF og når det gjelder vei- og jernbaneutbygging. 
 
Verbale føringer for tekniske områder 
 
39. Det avklares nærmere hvordan forvaltningen av kommunens eiendommer skal skje på en 

god og effektiv måte, samt hvordan Ringerike boligstiftelse m.v. skal brukes i den 
forbindelse. 

 
40. Det forutsettes at utsettingsrampe for båter på kommunal grunn, opparbeidelse av 

tidligere badestrand ved Storelva i Schjongslunden og utvikling av gang- og sykkelvei 
fra Tippen til rådhuset, gjennomføres som vedtatt. 

 
Andre og generelle føringer 
 
41. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det i løpet av 2009 og 2010 skulle skje en 

reduksjon med 160 årsverk, slik at antall årsverk ved utgangen av 2010 skulle komme 
ned i 1686 årsverk. Det er rapportert at det i september 2009 var 55 færre årsverk i 
faste stillinger enn i september 2008, samtidig som vikarer målt i årsverk var gått ned 
med 75. Det forutsettes at målsettingen for reduksjon av årsverk i faste stillinger nås, og 
at bruk av vikarer reduseres. 

 
42. Ordningen med betalte spisepauser og økonomiske konsekvenser av denne ordningen 

utredes i samarbeid med fagforeningene.   
 
43. Det foretas en gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer. Målet er å oppdatere 

disse på en slik måte at de blir oversiktlige og dermed lettere å etterleve i praksis for 
alle kommunens ansatte og politikere. 

 
44. Det utarbeides en plan for innføring av elektroniske skjema mellom de ulike etater og 

brukere for å effektivisere arbeidet. 
 
45. Foreslåtte reduksjoner i fellestjenesten må sees i sammenheng med øvrig administrativt 

arbeid på de ulike tjenestesteder. Det foretas en vurdering av hvor det er mest praktisk 
av hensyn til arbeid og kompetanse om arbeid bør foregå ute på de enkelte 
tjenesetesteder eller sentraliseres. 

 
46. Det utredes hvordan Ringerike kommune i økt grad kan ta i bruk sosiale medier som 

YouTube, Facebook og Twitter for å øke servicegraden i sin kommunikasjon med 
innbyggerne, jfr. opplegget som Kongsvinger kommune har. 

 
47. Det arbeides videre med å modernisere og effektivisere det politiske arbeid slik at 

politikere og administrasjon kan arbeide godt sammen for på en effektiv måte å gi et 
godt tjenestetilbud. 
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BEHANDLING: 
 
Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf. tok opp formannskapets innstilling med 
følgende tillegg:  
 
Verbalt forslag  (nytt punkt 48) fra Ap, H, V og Krf v/Helge Stiksrud:.  
 
”Reduksjonene i budsjettet for kulturskolen opprettholdes som i formannskapets forslag. 
Rådmannens bes imidlertid om å følge prosessen med å vurdere konsekvensene av 
reduksjonene nøye. Det innebærer også en prosess der ledelsen og de ansatte i kulturskolen 
definerer kjernevirksomheten samtidig som de ser på utviklingsmuligheter for enheten i et 
internt perspektiv og samarbeidet med andre aktører innen kulturlivet i et regionalt 
perspektiv. Hovedkomiteen holdes orientert om utviklingen fram mot revideringen av 
budsjettet”.   
 
Forslag fra Einar Zwaig (R):  (se vedlegg 1)  
 
Nytt punkt 3: 
 
”Enhver omstruktuering, reorganisering m.v. skal evalueres og dokumenteres med 
effektiviseringsgevinst når tiltaket er gjennomført. Legges fram for kommunestyret”. 
 
Forslag fra Helge Fossum (Frp), se vedlegg 2. 
 
 
Forslag fra Axel Sjøberg (SV),  se vedlegg 3. 
 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp), se vedlegg 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVSTEMMING: 
 
Budsjettforslag fra Rødt fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Rødt. 
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Punktvis avstemming over verbale forslag fra Rødt: 
 
Punkt 1: Forslaget fikk 8 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, SV og Sp. 
Punkt 2: Forslaget fikk 15 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, SV, Frp og Sp. 
Punkt 3: Forslaget fikk 8 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, SV og Sp. 
  
Budsjettforslag fra Sp (12 punkter) fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp. 
 
Punktvis avstemming over verbale forslag fra Sp: 
 
Punkt 1:  Forslaget fikk 15 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, SV, Frp og Sp. 
Punkt 2: Forslaget fikk 15 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Rødt, SV, Frp og Sp. 
Punkt 3: Forslaget fikk 10 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Frp og Sp. 
Punkt 4: Forslaget fikk 15 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, SV; Frp og Sp. 
Punkt 5: Forslaget fikk 15 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, SV; Frp og Sp. 
Punkt 6: Forslaget fikk 13 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Sp,Rødt, Frp og         

                                                        Endrerud (SV) . 
 
Budsjettforslag fra SV (12 punkter) fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av: SV. 
 
Punktvis avstemming over verbale forslag fra SV: 
 
Punkt 1: Forslaget fikk 8 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, Sp og SV. 
Punkt 2: Forslaget fikk 15 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, Sp, Frp og SV. 
Punkt 3: Forslaget fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt og SV. 
Punkt 4: Forslaget fikk 8 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, Sp og SV. 
Punkt 5: Forslaget fikk 15 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, Sp; Frp og SV. 
Punkt 6: Forslaget fikk  7 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, Helgesen (Sp),  
                                                                              Aasen (Sp) og SV. 
Punkt 7: Forslaget fikk 8 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, Sp og SV. 
Punkt 8: Forslaget fikk 15 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, Sp; Frp og SV. 
Punkt 9: Forslaget fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt og SV. 
Punkt 10: Forslaget fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt og SV. 
 
Budsjettforslag fra Frp (13 punkter) fikk 7 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Frp. 
 
 
Punktvis avstemming over verbale forslag fra Frp: 
Punkt 1: Forslaget fikk 10 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp og Frp.  
Punkt 1: Forslaget fikk 10 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp og Frp.  
Punkt 3: Forslaget fikk 15 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, SV, Sp og Frp.  
Punkt  4: Forslaget fikk 15 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Rødt, SV, Sp og Frp  
Punkt 5: Forslaget fikk 7 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Frp.  
Punkt 6: Forslaget fikk 7 stemmer og falt.  Mindretallet besto av: Frp.  
 
Formannskapets innstilling med nytt verbalt tilleggspunkt (punkt 48) ble vedtatt med 
28 mot 15 stemmer. Mindretallet besto av: Frp, SV, Sp og Rødt. 
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VEDTAK: 
 
 
Strategiske mål 
1. De strategiske målene vist i pkt 1.2 i rådmannens grunnlagsdokument for budsjett og 

økonomiplan skal prege arbeidet i 2010. 
 
Driftsbudsjett 
2. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som vist i grunnlagsdokumentets hovedoversikt 1A 

(tabell 5) og 1B (tabell 4) med de endringer som følger av budsjettvedtaket. 
Driftsbudsjettet for 2010 vedtas med en netto utgiftsramme på 996,6 + 14,5 mill. kroner 
og et driftsresultat på 20,1 + 2,4 mill. kroner. Budsjettet er bindende på 
rammeområdenivå jf budsjettoversikt 1B (tabell 4). Rammene gis som netto utgifts-
ramme (dvs etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbart til formålet).   

 
 Driftsoverskudd i 2010 på minst 20,1+2,4 mill kr er målsatt i forhold til å tilbakebetale 

16,6 +2,4 mill kr av akkumulert driftsunderskudd pr 31.12.2008 på 101,1 mill. kr og 
pliktig overføring til investeringsregnskapet med minimum 20% av merverdiavgifts-
kompensasjon investeringer (jf forskriftsendring fra 1.1.2010).  

 
3. Akkumulert driftsunderskudd for 2007 og 2008 på 101,1 mill kr søkes inndekket etter 

følgende plan: 16,6 mill kr +2,4 mill kr i 2010, 28,3 mill kr + 2,4 mill kr i 2011, 29,1 
mill kr + 2,4 mill kr i 2012 og 27,1 mill kr – 7,2 mill kr i 2013. Et forventet høyere 
driftsoverskudd på 2,4 mill kr årlig i forhold til grunnlagsdokumentet innebærer et 
udisponert overskudd på 9,6 mill kr i 2013. Dette foreslås avsatt til disposisjonsfond. 

 
4. Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i samsvar 

med rådmannens grunnlagsdokument, med følgende endringer når det gjelder 
driftsbudsjettet fra 2010: 

 
g) Regnbuen dagsenter opprettholdes med nåværende ressurser. Det er viktig at 

hjelpetiltakene innen psykisk helsearbeid og hjemmetjenestene m.v. 
samarbeider godt for å hjelpe mennesker med psykiske problemer til å 
nyttiggjøre seg disse tiltakene på en god måte. 1,5 mill. kroner tilbakeføres. 

 
h) Rehabiliteringsavdelingen på Austjord opprettholdes. 8,5 mill. kroner 

tilbakeføres. 
 

i) Budsjett for grunnskole tilbakeføres 1,5 mill. kroner. Beløpet øremerkes for å 
styrke opplæringstilbudet til spesielt ressurskrevende elevgrupper.                                              

 
j) Det tilbakeføres 0,8 mill. kroner til bibliotektjenesten. Bibliotekfilialene på 

Sokna og Nes opprettholdes, men rådmannen bes gjennomgå driften av filialene 
for å se på løsninger for ytterligere samordning og effektivisering i forhold til 
skolene. Rådmannen gis i oppdrag å vurdere dagens tilbud ved 
hovedbiblioteket i Hønefoss, for å sikre en mest mulig effektiv og 
publikumsvennlig drift innen vedtatte rammer. Det forutsettes at bibliotekets 
ansatte bidrar i dette arbeidet, og at resultatet legges fram for hovedkomiteen 
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for oppvekst og kultur i løpet av første halvår 2010. 
 

k) Budsjett for diverse utviklingsprosjekter økes med 1,1 mill. kroner til 3 mill. 
kroner. 

 
l) Det budsjetteres med 0,5 mill. kroner til en prosjektstilling for å jobbe med 

eiendomsskatt og for å styrke avdelingens servicenivå overfor publikum. 
 
   g) Det innspares 0,5 mill. kroner på teknisk sektor. Det offentlige toalett ved 

Brutorget stenges og kommunens feiing og opprydding av gater og torg i 
Hønefoss sentrum reduseres. Det legges opp til et tettere samarbeid med 
gårdeierne for å holde området rent. 

 
   h) Formannskapets konto økes med 1,1 mill. kroner til aktuelle tiltak for å fremme 

miljøvennlig energi og folkehelse m.v. 
 
   i) Det settes av ytterligere 2,4 mill. kroner til nedbetaling av tidligere års 

         driftsunderskudd. 
  

Endringene innebærer 16,9 mill kroner i økte driftsutgifter og økt avsetning til dekning 
av tidligere års underskudd. Dette dekkes opp ved vedtakets pkt 12-14.  

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

den administrative lederstruktur.   
 
6. Rådmannen gis fullmakt å overføre budsjettmidler fra ett rammeområde til et annet jf 

hovedoversikt 1B (tabell 4) som følge av organisasjonsmessige endringer fra 1.1.2010. 
Kommunestyret vil bli orientert om endringene. 

 
7.  Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Lands-

pensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  
  
Investeringsbudsjett og låneopptak 
8.  Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr 77.645.000 fordelt 

med kr 47.145.000 på ikke-rentable investeringer og  kr 30.500.000 på rentable 
investeringer for 2010. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med 
planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering.  

 
9. Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet 

fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet.   
  
10. For finansiering av investeringsbudsjettet 2010 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:   
 

Låneopptak investeringer inntil kr 74.109.000, herav kr. 30.500.000 vedr rentable 
investeringer.  

  
*  Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr avdrag på lån, 

dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.   
   *  Serielån   
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   *   Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 
lånevilkår.  

  
   Låneopptak til videre utlån inntil kr 17.000.000.  
 *  Långiver: Husbanken   
   *  Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.   
 
 
Betalingsregulativ, skatt og utbytte 
11. Betalingsregulativet for 2010 vedtas som fremlagt med tillegg av endringsforslag fra 

Ringerike kirkelige fellesråd om å øke festeavgiften fra kr 130,- til kr 150. Når det 
gjelder gebyret for 2. gangs purring fra biblioteket, økes det fra kr 60 til kr 80.  

 
 Satser for parkering i betalingsreglementet endres ikke nå. Det er under utarbeides en 

egen plan for endrede betalingssatser og soneparkering i Hønefoss sentrum. 
Planen legges frem til politisk behandling innen 1.mars 2010 og forventes å gi økte 
inntekter. 

  
12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 12,80% (fastsatt av Stortinget) og beregnes 1,9 

mill. kr høyere enn i grunnlagsdokumentet.  
  
13.  Eiendomsskatt fastsettes i tråd med vedtatt reglement med 3 promille, men med følgende 

endringer forøvrig: 
 

- Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer fjernes.  
- Eiendomsskatt for næring, produksjon og el/tele økes fra 3 til 5 promille. 
 
Merinntekt 14 mill. kroner 

 
14. Utbytte fra Ringeriks Kraft økes med 1 mill. kroner til 21 mill. kroner.  
 
Verbale føringer for oppvekst og kultur 
 
15. Det er viktig at alle elever i skolen stadig opplever mestring ut fra sine forutsetninger og 

at de bl.a. på den måten trives i skolen. Skolene bes arbeide aktivt for å fremme 
arbeidsmetoder som sikrer dette. 

 
16. Kommunestyret har i tidligere budsjett gått inn for bygging av ny skole i Hønefoss syd 

til erstatning for Eikli skole, Kirkeskolen, Stranden skole og Vegård skole. Det er viktig 
at spørsmålet om valg av tomt avklares tidlig i 2010.  

 
17. De kommunale barnehagene stenger 3 uker i juli, 3 dager mellom palmesøndag og 

skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår.  
 
18. Det foretas en grundig gjennomgang av Ringerike kommunes SFO- tilbud for å sikre et 

brukertilpasset og likeverdig tilbud i hele kommunen, samt for å videreutvikle 
synergieffekter mellom skole og SFO. Resultatet av arbeidet legges frem for 
hovedkomiteen for oppvekst og kultur innen skoleårets slutt 2010. 
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19. Dagens praksis for fordelig av tilskudd til lag og foreninger gjennomgås. Det bes 
vurdert en ordning hvor aktørene søker tilskudd ut fra definerte og dokumenterte behov. 
Resultatet av arbeidet legges fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av 
våren 2010 

 
20 Ut fra brev fra Ringerike kultursenter gjennomføres det drøftinger med kultursenteret, 

Hole kommune og Jevnaker kommune for å få utredet spørsmålet om kommunalt 
medeierskap i de to eiendommene som kultursenteret leier lokaler av, slik at det bl.a. 
kan søkes spillemidler til dette tiltaket. Dette gjennomføres i løpet av januar 2010. 

 
 
Verbale føringer for helse, omsorg og velferd 
 
21. Det arbeides videre med spørsmålet om hvordan sykehjemsstrukturen bør utvikles. Det 

utredes i den sammenheng hvorvidt det vil være økonomisk og driftsmessig 
hensiktsmessig å samle mye av sykehjemsdriften i et stort sykehjem.  

 
22. Det er viktig at kommunen forbereder seg på tiltak som er aktuelle når den bebudede 
 samhandlingsreformen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal 
 gjennomføres fra 2012. Det bes tatt initiativ til samarbeid med Vestre Viken HF om    
        dette. 
 
23. Ringerike Boligstiftelse er en viktig samarbeidspartner for at kommunen skal få realisert 

boligpolitisk handlingsplan samt gode lokaler for en del av virksomhetene. Det 
forutsettes at kommunen har et tett samarbeid med boligstiftelsen med klare avtaler og 
hvor boligstiftelsen utfordres på god oppfølging av boligmassen, tilstrekkelig med 
boliger og effektiv drift.  

 
24. Det forutsettes en aktiv oppfølging av boligpolitiske handlingsplan når det gjelder å 

samle beboere med behov for tilsyn fra personell (bl.a. nattvakter) i felles tun og samle 
beboere som ikke trenger slikt tilsyn i andre tun, for på den måten å få til mest mulig 
effektiv drift og et godt aktivitetstilbud der det er nødvendig. Det er i denne sammenheng 
viktig at plan for nødvendige ombygginger og nybygg gjennom boligstiftelsen følges 
aktivt opp.  

 
25. Det bes vurdert om det vil være hensiktsmessig å samlokalisere tjenester med likt 

kompetansekrav i sterkere grad enn i dag, slik at den enkelte virksomhet får mer 
ensartede oppgaver enn det som til dels er situasjonen i dag.  

 
26. Når Heradsbygda servicesenter i henhold til rådmannens grunnlagsdokument avvikles i 

2010, bes det utredet en ombygging av lokalene til 4 omsorgsboliger som sammen med 
eksisterende lokaler for 4 omsorgsboliger, kan bli en god driftsenhet. Det vurderes 
samtidig hvor alternative lokaler til hår- og fotpleie kan tilrettelegges. 

 
27. I 2009 innførte rådmannen et opplegg der virksomhetene innen helse og omsorg i stor 

grad får sitt budsjett ut fra de bestillinger som bestillerenheten gjør. Det synes å føre til 
en mer rettferdig tildeling av ressurser til virksomhetene ut fra det hjelpebehov brukerne 
har. Bestillerenheten har imidlertid et betydelig underskudd i 2009. Derfor er det viktig 
at det tidlig i 2010 foretas en gjennomgang av kriteriene for tildeling av tjenester og den 
betaling som virksomhetene får, for å se om noe kan spares inn. Det må samtidig 
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vurderes nærmere om den økonomiske ramme som er avsatt til dette er tilstrekkelig eller 
om det må foretas ytterligere omdisponeringer til dette. 

 
28. Tidligere vedtak om å innføre serviceerklæringer og brukergarantier forutsettes 

realisert. Det fremmes sak om dette. 
 
29 Det er viktig at virksomhetene har en rasjonell turnusplan for sin virksomhet basert på 

den budsjettramme og de ISF-inntekter  som tildeles . Det forutsettes at det arbeid som 
er påbegynt for å sikre dette, blir fullført tidlig i 2010.  

  
30. Samarbeidet med frivillige organisasjoner (bl.a. Røde Kors, frikirkelige menigheter mv) 

og Kirkelig Fellesråd gjennom Frivilligsentralen bes styrket for å få til en forsterket 
besøkstjeneste mv innen helse- og omsorgssektoren.  

 
31. Samarbeidet med Fontenehuset og StjerneGruppen Ringerike bes styrket bl.a. ved at 

kommunen bruker disse hjelpetiltakene mer aktivt. 
 
32. Det avklares om flere instanser innen kommunen bør overføres til samarbeidet i NAV 

for å sikre effektive hjelpetiltak, enn de instanser som ble overført da reformen ble 
innført. Kommunen må i sitt samarbeid i NAV medvirke til kort behandlingstid og kreve 
det av de statlige instanser. 

 
 
 
Utviklingsarbeid gjennom samarbeid i Ringeriksregionen 
 
33.  Ringerike kommune støtter det regionale utviklingsarbeid som utføres i regi av Rådet 

for Ringeriksregionen og Ringerikstinget, representert ved formannskapene i Hole, 
Jevnaker og Ringerike kommuner.  

 
34. Det regionale samarbeidet vektlegges i arbeidet med å få til tiltak som gir økt tilflytting, 

robuste arbeidsplasser og økt regional verdiskaping.  Aktiv og målrettet innsats skal gi 
økt verdiskaping i Ringeriksregionen og dermed føre til økonomisk bærekraftig nærings- 
og samfunnsutvikling. 

 
35. Det vises til Rådet for Ringeriksregionens arbeid for å få etablert et utviklingsselskap 

der kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike er med. Etableringen av et slikt selskap er 
viktig i arbeidet med få til vekst og utvikling på Ringerike. Det legges vekt på å få til et 
handlekraftig utviklingsselskap. 

 
36. Det er helt avgjørende for utviklingen i regionen at Høgskolen i Buskerud sin avdeling 

på Hønefoss består og utvikles på en kraftfull måte. Ringerike kommune skal aktivt 
samarbeide med Høgskolen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og kommunene i 
regionen for å medvirke til å styrke Høgskolens posisjon og utvikling i  Hønefoss. 

 
37. Formannskapet bes ta en aktiv rolle i arbeidet med utarbeidelse av miljø- og klimaplan 

for Ringerike kommune, herunder medvirkning i tiltak som fremmer utvikling og bruk av 
miljøvennlig og fornybar energi. Videre forventes at formannskapet engasjerer seg i 
konkrete prosjekter som fremmer folkehelsen og trafikksikkerhet. 
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38. Ringerike kommune vektlegger også Vestregion-samarbeidet. Dette samarbeidet er 
viktig bl.a. i forhold til Vestre Viken HF og når det gjelder vei- og jernbaneutbygging. 

 
Verbale føringer for tekniske områder 
 
39. Det avklares nærmere hvordan forvaltningen av kommunens eiendommer skal skje på en 

god og effektiv måte, samt hvordan Ringerike boligstiftelse m.v. skal brukes i den 
forbindelse. 

 
40. Det forutsettes at utsettingsrampe for båter på kommunal grunn, opparbeidelse av 

tidligere badestrand ved Storelva i Schjongslunden og utvikling av gang- og sykkelvei 
fra Tippen til rådhuset, gjennomføres som vedtatt. 

 
Andre og generelle føringer 
 
41. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det i løpet av 2009 og 2010 skulle skje en 

reduksjon med 160 årsverk, slik at antall årsverk ved utgangen av 2010 skulle komme 
ned i 1686 årsverk. Det er rapportert at det i september 2009 var 55 færre årsverk i 
faste stillinger enn i september 2008, samtidig som vikarer målt i årsverk var gått ned 
med 75. Det forutsettes at målsettingen for reduksjon av årsverk i faste stillinger nås, og 
at bruk av vikarer reduseres. 

 
42. Ordningen med betalte spisepauser og økonomiske konsekvenser av denne ordningen 

utredes i samarbeid med fagforeningene.   
 
43. Det foretas en gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer. Målet er å oppdatere 

disse på en slik måte at de blir oversiktlige og dermed lettere å etterleve i praksis for 
alle kommunens ansatte og politikere. 

 
44. Det utarbeides en plan for innføring av elektroniske skjema mellom de ulike etater og 

brukere for å effektivisere arbeidet. 
 
45. Foreslåtte reduksjoner i fellestjenesten må sees i sammenheng med øvrig administrativt 

arbeid på de ulike tjenestesteder. Det foretas en vurdering av hvor det er mest praktisk 
av hensyn til arbeid og kompetanse om arbeid bør foregå ute på de enkelte 
tjenesetesteder eller sentraliseres. 

 
46. Det utredes hvordan Ringerike kommune i økt grad kan ta i bruk sosiale medier som 

YouTube, Facebook og Twitter for å øke servicegraden i sin kommunikasjon med 
innbyggerne, jfr. opplegget som Kongsvinger kommune har. 

 
47. Det arbeides videre med å modernisere og effektivisere det politiske arbeid slik at 

politikere og administrasjon kan arbeide godt sammen for på en effektiv måte å gi et 
godt tjenestetilbud. 

 
48.   Reduksjonene i budsjettet for kulturskolen opprettholdes som i formannskapets forslag.  
        Rådmannens bes imidlertid om å følge prosessen med å vurdere konsekvensene av     
        reduksjonene nøye. Det innebærer også en prosess der ledelsen og de ansatte i  
        kulturskolen definerer kjernevirksomheten samtidig som de ser på utviklingsmuligheter  
        for enheten i et internt perspektiv og samarbeidet med andre aktører innen kulturlivet i   
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        et  regionalt perspektiv. Hovedkomiteen holdes orientert om utviklingen fram mot  
        revideringen av budsjettet.   
 
  
Protokolltilførsel fra Helge Fossum (Frp) som følger saken: 
 
Den maktarroganse som gjør seg utslag i bl.a. i votering over verbalforslag er svært uheldig 
for demokratiet. 
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111/09  
ØKONOMIRAPPORTERING  PR OKTOBER 2009  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Økonomirapport pr oktober 2009 til 
orientering. 
 
Behandling: 
 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
 
Kommunestyret tok Økonomirapport pr oktober 2009 til orientering. 
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112/09  
BUDSJETTKORRIGERING - INVESTERINGSBUDSJETT 2009  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
1. Kommunestyret godkjenner følgende korrigeringer i investeringsbudsjettet: 

 
Tabell 1 Forslag til budsjettjusteringer investeringsprosjekter: 
 

PROSJ NR PROSJEKT 
  

BUDSJETT 
ØKES MED  

KR 

BUDSJETT 
RED MED  

KR 
0069 Badeanlegg  370 249 
0070 Hvelven sykehjem omsorgsboliger 5 408 
0121 Nytt krisesenter 40 032  
0130 Utskifting av PCB-armatur  777 315
0145 Heis rådhuset  100 000
0147 Dagtiltak plasthall                  420 000
0148 Helsestasjon Hønefoss utvidelse 509 183  
0153 Overhalig gassmotor Monserud  28 755
0154 Ny slamfortykker Monserud  12 490
0300 Kjøp av tomt og grunn 10 643  
0321 Hovedplan vann 4 020 000 
0374 Hovedplan avløp utredning 37 729 
0404 Gatelys oppgradering 65 495 
0432 Byfornyelse 57 079 
0470 Eggemoen industriområde  46 692
0481 Høydebasseng Ask  4 020 000
0503 Stigebil/lift  1 300 000
0513 Skogbrannhengere 17 495 
0514 Lastebil m lift arbeidssenter  174 375
0515 Brann- og redning ny tankbil 3 400 000  
0681 Aksjer kjøp/salg 160 115  

 Bruk av ubundet investeringsfond 1 073 303  
 SUM 7 249 876 7 249 876
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 Tab 2 Inntekter i investeringsregnskapet for 2009. 
PROSJ NR PROSJEKT INNTEKT 

2009 
0062 Ref anleggsleie HBK 58 400 
0308 Hallingby Nord 2 98 556 
0309 Tilfeldig salg grunn 1 515 
0311 Hensmoen industriområde 440 590 
0314 Skjærdalen industriområde 150 000 
0373 Kommunale veier div ref 616 
0400 Forskudd RV7 Ramsrud/Kjeldsberget 1 778 500 
0515 Brann og redning tankbil 259 000 

 SUM – overføres ubundet investeringsfond 2 987 17
7 

 
 

2. Kommunestyret vedtar at inntekter på til sammen kr 2 987 177,-, jf tabell 2, settes av til 
ubundet investeringsfond og at kr 1 073 303,- av disse midlene igjen benyttes til 
delfinansiering av tankbil til Brann- og redningstjenesten jf tabell 1. 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende budsjettkorrigering vedr overføring fra drift til 
investeringer vedr renteinntekter på bundne investeringsfond: 

 
a. Driftsbudsjettet: Renteinntekter, konto 1.91101.000.870.90000 økes med kr. 

463.000 til kr. 2.463.000 og avsettes på 1.941000.000.880.57000 overføring til 
investeringsbudsjettet. 

b. Prosjekt 0620 Næringsfond til investeringer tilføres kr. 440.000 ved pliktig 
overføring av drift, midlene avsettes til bundet fond. 

c. Prosjekt 0722 Frikjøp parkeringsplasser tilføres kr. 20.000 ved pliktig overføring 
fra drift, midlene avsettes til bundet fond. 

d. Prosjekt 0723 Fond tilfluktsrom tilføres kr 3.000 ved pliktig overføring fra drift, 
midlene avsettes til bundet fond. 
 

4. Kommunestyret vedtar følgende endringer i Økonomireglementets pkt 5.2.3 Fullmakter 
til rådmannen vedrørende overføringer av ubrukte midler i investeringsbudsjettet:  

 
Dette gjennomføres som en budsjettjustering hvor investeringsmidlene blir redusert i 
budsjettåret slik at budsjett tilsvarer årets forbruk.  
Etter regnskapsavslutningen foretas så en ny budsjettjustering hvor ubrukte 
budsjettmidler igjen tilføres det enkelte prosjekt. 

 
Behandling: 
 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
Helge Fossum (Frp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet 08.12.2009: 
 
”ubundet investeringsfond” endres til ”ekstraordinært avdrag på lån”. 
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Avstemming punkt 2: 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Fossums endringsforslag, 
ble formannskapets innstillling forslag vedtatt med  33 mot 9 stemmer. Mindretallet besto av: 
Frp og Sp. 
 
 
Vedtak: 
 
 
1. Kommunestyret godkjenner følgende korrigeringer i investeringsbudsjettet: 

 
Tabell 1 Forslag til budsjettjusteringer investeringsprosjekter: 
 

PROSJ NR PROSJEKT 
  

BUDSJETT 
ØKES MED  

KR 

BUDSJETT 
RED MED  

KR 
0069 Badeanlegg  370 249 
0070 Hvelven sykehjem omsorgsboliger 5 408 
0121 Nytt krisesenter 40 032  
0130 Utskifting av PCB-armatur  777 315
0145 Heis rådhuset  100 000
0147 Dagtiltak plasthall                  420 000
0148 Helsestasjon Hønefoss utvidelse 509 183  
0153 Overhalig gassmotor Monserud  28 755
0154 Ny slamfortykker Monserud  12 490
0300 Kjøp av tomt og grunn 10 643  
0321 Hovedplan vann 4 020 000 
0374 Hovedplan avløp utredning 37 729 
0404 Gatelys oppgradering 65 495 
0432 Byfornyelse 57 079 
0470 Eggemoen industriområde  46 692
0481 Høydebasseng Ask  4 020 000
0503 Stigebil/lift  1 300 000
0513 Skogbrannhengere 17 495 
0514 Lastebil m lift arbeidssenter  174 375
0515 Brann- og redning ny tankbil 3 400 000  
0681 Aksjer kjøp/salg 160 115  

 Bruk av ubundet investeringsfond 1 073 303  
 SUM 7 249 876 7 249 876
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 Tab 2 Inntekter i investeringsregnskapet for 2009. 
PROSJ NR PROSJEKT INNTEKT 

2009 
0062 Ref anleggsleie HBK 58 400 
0308 Hallingby Nord 2 98 556 
0309 Tilfeldig salg grunn 1 515 
0311 Hensmoen industriområde 440 590 
0314 Skjærdalen industriområde 150 000 
0373 Kommunale veier div ref 616 
0400 Forskudd RV7 Ramsrud/Kjeldsberget 1 778 500 
0515 Brann og redning tankbil 259 000 

 SUM – overføres ubundet investeringsfond 3 987 17
7 

 
 

2.   Kommunestyret vedtar at inntekter på til sammen kr 2 987 177,-, jf tabell 2, settes av til 
      ubundet investeringsfond og at kr 1 073 303,- av disse midlene igjen benyttes til 
      delfinansiering av tankbil til Brann- og redningstjenesten jf tabell 1. 

 
3    Kommunestyret vedtar følgende budsjettkorrigering vedr overføring fra drift til 
      investeringer vedr renteinntekter på bundne investeringsfond: 

 
a. Driftsbudsjettet: Renteinntekter, konto 1.91101.000.870.90000 økes med kr. 

463.000 til kr. 2.463.000 og avsettes på 1.941000.000.880.57000 overføring til 
investeringsbudsjettet. 

b. Prosjekt 0620 Næringsfond til investeringer tilføres kr. 440.000 ved pliktig 
overføring av drift, midlene avsettes til bundet fond. 

c. Prosjekt 0722 Frikjøp parkeringsplasser tilføres kr. 20.000 ved pliktig overføring 
fra drift, midlene avsettes til bundet fond. 

d. Prosjekt 0723 Fond tilfluktsrom tilføres kr 3.000 ved pliktig overføring fra drift, 
midlene avsettes til bundet fond. 
 

4. Kommunestyret vedtar følgende endringer i Økonomireglementets pkt 5.2.3 
Fullmakter til rådmannen vedrørende overføringer av ubrukte midler i 
investeringsbudsjettet:  
 
Dette gjennomføres som en budsjettjustering hvor investeringsmidlene blir redusert i 
budsjettåret slik at budsjett tilsvarer årets forbruk.  
Etter regnskapsavslutningen foretas så en ny budsjettjustering hvor ubrukte 
budsjettmidler igjen tilføres det enkelte prosjekt. 

 
 



  

Side 26 av 45 

 
 
 
  
113/09  
SYKEFRAVÆR   3. KVARTAL 2009 - SAMT SAMMENLIKNINGSTALL MED 2008  
 
Forslag til vedtak: 
 
Sykefraværet i Ringerike kommune for 3. kvartal 2009 tas til orientering.  
 
Behandling: 
 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Sykefraværet i Ringerike kommune for 3. kvartal 2009 tas til orientering.  
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114/09  
RENOVASJONSAVGIFT FOR 2010  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Følgende renovasjonsavgifter for 2010 vedtas i samsvar med forslag fra styret i HRA: 
 

Avgift for 2010 Økning fra 2009 
Renovasjon for husholdninger Kr.2.230,-  Kr. 150,- 
Hytterenovasjon   Kr.   870,-  Kr.  30,-  
Avgifter eks. mva. 

 
2. Framlagt forslag til gebyrreglement endres i samsvar med pkt 1. 

 
Behandling: 
 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Følgende renovasjonsavgifter for 2010 vedtas i samsvar med forslag fra styret i HRA: 
 

Avgift for 2010 Økning fra 2009 
Renovasjon for husholdninger Kr.2.230,-  Kr. 150,- 
Hytterenovasjon   Kr.   870,-  Kr.  30,-  
Avgifter eks. mva. 

 
2. Framlagt forslag til gebyrreglement endres i samsvar med pkt 1. 
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115/09  
SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune søker å oppta formidlingslån (Startlån) med 25,0 mill. kroner 
årlig fra Den Norske Stats Husbank fra og med driftsåret 2010. 
 

2. Rådmannen sørger for at nødvendige godkjenning fra Fylkesmannen forefinnes før 
låneopptak. 
 

3. Låneopptaket føres på konto 0.911007.000.283.91010.0676, og innarbeides i budsjett 
2010 og handlingsplan 2010-2014. 

 
 
Behandling: 
 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommune søker å oppta formidlingslån (Startlån) med 25,0 mill. kroner 
årlig fra Den Norske Stats Husbank fra og med driftsåret 2010. 
 

2. Rådmannen sørger for at nødvendige godkjenning fra Fylkesmannen forefinnes før 
låneopptak. 
 

      3.  Låneopptaket føres på konto 0.911007.000.283.91010.0676, og innarbeides i budsjett 
           2010 og handlingsplan 2010-2014. 
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116/09  
OMSORGSBOLIGER PÅ TYRISTRAND  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune gjennomfører en anbudskonkurranse for bygging av ti 
omsorgsboliger sentralt på Tyristrand. Anbudet skal omfatte ti boenheter, 
administrasjonslokaler og nødvendig fellesareale. 
 

2. Bokomplekset skal leveres ”nøkkelferdig” og i henhold til ny teknisk forskrift TEK 
07, inklusiv tomt og avgifter. Tomten skal være ferdig opparbeidet med plen, 
beplantning og nødvendig asfaltering. Bidrag på kr. 35 000,- pr. boenhet til miljøgate 
skal også være innarbeidet. 

 
3. Samlet investering skal ikke ha høyere netto kapitalkostnader enn at prosjektet 

framstår som selvfinansierende. Dette betyr at netto kapitalkostnader ikke skal være 
høyere enn at de kan finansieres med en husleie tilpasset prosjektets målgrupper. 

 
4. Kommunestyret forutsetter at husbankens ordninger kan nyttes fullt ut, og at 

nødvendig finansiering godkjennes av fylkesmannen. 
 
 
Behandling: 
 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommune gjennomfører en anbudskonkurranse for bygging av ti 
omsorgsboliger med bemanning sentralt i  Tyristrandområdet. Anbudet skal omfatte ti 
boenheter, administrasjonslokaler og nødvendig fellesareale. 
 

2. Bokomplekset skal leveres ”nøkkelferdig” og i henhold til ny teknisk forskrift TEK 
07, inklusiv tomt og avgifter. Tomten skal være ferdig opparbeidet med plen, 
beplantning og nødvendig asfaltering. Bidrag på kr. 35 000,- pr. boenhet til miljøgate 
skal også være innarbeidet. 

 
3. Samlet investering skal ikke ha høyere netto kapitalkostnader enn at prosjektet 

framstår som selvfinansierende. Dette betyr at netto kapitalkostnader ikke skal være 
høyere enn at de kan finansieres med en husleie tilpasset prosjektets målgrupper. 
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     4.   Kommunestyret forutsetter at husbankens ordninger kan nyttes fullt ut, og at 
           nødvendig finansiering godkjennes av fylkesmannen. 
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117/09  
KOMMUNIKASJONSPLAN 2010-2014  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Ringerike kommunestyre tar kommunikasjonsplan 2010-2014 for Ringerike kommune til 
orientering.  
 
 
Behandling: 
 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
 
Ringerike kommunestyre tar kommunikasjonsplan 2010-2014 for Ringerike kommune til 
orientering.  
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118/09  
BOLIGER TIL HELSE OG OMSORGSFORMÅL - FRAMTIDIG EIER / 
FORVALTNINGSANSVAR  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Sak om eierskap og forvaltningsansvar for Ringerike kommunes institusjoner, 
skolebygg og administrasjonsbygg utsettes til spørsmålet om etablering av 
internhusleie er utredet og avgjort. 
 

2. Eierskap og forvaltningsansvaret til samtlige boliger/boenheter med ekstern husleie 
overtas av Ringerike Boligstiftelse. Det etableres en ”Bestiller/Utførermodell” 
mellom helse og omsorgstjenesten og Ringerike Boligstiftelse innenfor stiftelsens 
mandat og målsetting. 
 

3. Samtlige boenheter/leiligheter som i dag eies av Ringerike kommune verditakseres. 
Rådmannen avgjør om det skal gjennomføres ordinær takst, ”meglertakst” eller annen 
form for verdisetting. Verditaksten skal legges til grunn både for avhending og 
framtidig husleieberegning. 
 

4. Inntektene fra avhendingen skal disponeres til å nedbetale eventuell restgjeld på de 
enkelte salgsobjekt. Et eventuelt overskudd avsettes for å styrke kommunens 
egenfinansiering av framtidige investeringer. 
 

5. Eventuelle frigjorte midler/ressurser innen den kommunale eiendomstjeneste som 
følge av avhendingsprosessen, skal styrke vedlikeholdsbudsjettet i Ringerike 
kommune. 

 
Behandling: 
 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
Dag Stenersen (Frp) og Berit Wathne Andersen (H) erklærte seg inhabile under sakens 
behandling. 
 
Brev fra Fagforbundet og NITO, datert 01.12.2009 som er sendt pr. e-mail til FS medlemmer, 
ble utdelt i møtet. 
 
 
Vedtak i Formannskapets møte 08.12.2009, sak 151/09. 
 

1. Sak om eierskap og forvaltningsansvar for Ringerike kommunes institusjoner, 
skolebygg og administrasjonsbygg utsettes til spørsmålet om etablering av 
internhusleie er utredet og avgjort. 
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2. Eierskap og forvaltningsansvaret til samtlige boliger/boenheter med ekstern husleie 
overtas av Ringerike Boligstiftelse. Eierskap og forvaltningsansvaret til samtlige 
boliger/boenheter med ekstern husleie overtas av Ringerike Boligstiftelse. 
Rådmannen etablerer nødvendig administrativt samarbeid mellom partene. 
 

3. Samtlige boenheter/leiligheter som i dag eies av Ringerike kommune verditakseres. 
Rådmannen avgjør om det skal gjennomføres ordinær takst, ”meglertakst” eller annen 
form for verdisetting. Verditaksten skal legges til grunn både for avhending og 
framtidig husleieberegning. 
 

4. Inntektene fra avhendingen skal disponeres til å nedbetale eventuell restgjeld på de 
enkelte salgsobjekt. Et eventuelt overskudd avsettes for å styrke kommunens 
egenfinansiering av framtidige investeringer. 
 

5.   Eventuelle frigjorte midler/ressurser innen den kommunale eiendomstjeneste som 
           følge av avhendingsprosessen, skal styrke vedlikeholdsbudsjettet i Ringerike 
           kommune. 
 
 
 
Utsettelsesforslag fremmet av Helge Fossum (Frp) som fikk 13 stemmer og falt.: 
 
”Saken utsettes i påvente av en konsekvensutredning av elle aktuelle alternativer for 
fremtidig eier/ forvaltningsansvar på kort og lang sikt” Mindretallet besto av: Sp, Frp, SV og 
Rødt 
 
Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. Ap, H, Krf. og V: 
 
”Kommunestyret gir sin prinsipielle tilslutning til at eierskap, og forvaltningsansvar til 
samtlige boliger/boenheter med ekstern husleie overdras til Ringerike boligstiftelse. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å foreta en trinnvis overdragelse, med bakgrunn i en vurdering av 
hva overdragelsene innebærer for kommunen. 
 
Rådmannen etablerer nødvendig administrativt samarbeid mellom partene”. 
 
Forslag fra Axel Sjøberg (SV): 
 
”Punktene 2 – 5 utgår”. 
 
Forslag Helge Fossum (Frp): Nytt punkt 4. 
 
”Inntektene fra avhendingen skal disponeres til å nedbetale eventuell restgjeld på de enkelte 
salgsobjekt. Et eventuelt overskudd finansierer ekstraordinære avdrag på lån”. 
 
Avstemming: 
 
Sjøbergs forslag fikk 7 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp, Rødt og SV 
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Deretter ble det foretatt punktvis avstemming. 
1. Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig  

vedtatt. 
 

2. Brobergs forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
3. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 34 mot 7 stemmer. 

Mindretallet besto av: Sp, Rødt og SV 
4. Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Fossums forslag  

ble formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 13 stemmer. 
Mindretallet besto av: Frp, Sp, SV og R. 

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

 
Vedtak: 
 

1. Sak om eierskap og forvaltningsansvar for Ringerike kommunes institusjoner, 
skolebygg og administrasjonsbygg utsettes til spørsmålet om etablering av 
internhusleie er utredet og avgjort. 
 

2. Kommunestyret gir sin prinsipielle tilslutning til at eierskap, og forvaltningsansvar til 
samtlige boliger/boenheter med ekstern husleie overdras til Ringerike boligstiftelse. 
Rådmannen gis fullmakt til å foreta en trinnvis overdragelse, med bakgrunn i en 
vurdering av hva overdragelsene innebærer for kommunen. Rådmannen etablerer 
nødvendig administrativt samarbeid mellom partene. 

3. Samtlige boenheter/leiligheter som i dag eies av Ringerike kommune verditakseres. 
Rådmannen avgjør om det skal gjennomføres ordinær takst, ”meglertakst” eller annen 
form for verdisetting. Verditaksten skal legges til grunn både for avhending og 
framtidig husleieberegning. 
 

4. Inntektene fra avhendingen skal disponeres til å nedbetale eventuell restgjeld på de 
enkelte salgsobjekt. Et eventuelt overskudd avsettes for å styrke kommunens 
egenfinansiering av framtidige investeringer. 
 

5.   Eventuelle frigjorte midler/ressurser innen den kommunale eiendomstjeneste som 
           følge av avhendingsprosessen, skal styrke vedlikeholdsbudsjettet i Ringerike 
           kommune. 
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119/09  
REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 - ENDRING I DISPONERING AV 
TILSKUDD  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Endringer i disponering av statlig tilskudd godkjennes i samsvar med rådmannens 

utredning i dette saksframlegget. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer for å få utnyttet 
tilskuddet fullt ut. 
 

3. Rådmannen vil presentere en statusrapport våren 2010, med en samlet oversikt over 
bruken av tilskuddet. 

 
Behandling: 
 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
Avstemming: 
Rådmannens  forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Endringer i disponering av statlig tilskudd godkjennes i samsvar med rådmannens 
utredning i dette saksframlegget. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer for å få utnyttet 
tilskuddet fullt ut. 
 

3. Rådmannen vil presentere en statusrapport våren 2010, med en samlet oversikt over 
bruken av tilskuddet. 
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120/09  
SMITTEVERNPLAN 2009-2013  
 
Forslag til vedtak: 
 
Smittevernplanen 2009-2013 vedtas slik den foreligger 
 
Behandling: 
 
 
 
Hovedkomiteens innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Smittevernplanen 2009-2013 vedtas slik den foreligger 
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121/09  
VURDERING AV ORGANISERING - TEKNISK RAMMEOMRÅDE  
 
Forslag til vedtak: 
 
Notat fra rådmannen, datert 27.11.09, tas til orientering 
 
Behandling: 
 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Notat fra rådmannen, datert 27.11.09, tas til orientering 
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122/09  
 REFERATSAKER      
 
 
 
A PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 03.12.09 
 
B KORRIGERING AV INNTEKTER I FORBINDELSE MED EIENDOMSSKATT 
 Notat fra rådmannen, datert 10.12.09 
 
 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken er utsatt til KS-møte 22.12.2009. 
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123/09  
REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I RINGERIKE KOMMUNE  
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling til vedtak 
 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken er utsatt til KS-møte 22.12.2009. 
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124/09  
INGRID BERG - SØKNAD OM FRITAK FRA SITT VERV SOM MEDLEM AV 
ELDRERÅDET  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ingrid Berg (Sp) fritas fra sitt verv som medlem av eldrerådet. 
 

2. Som nytt medlem oppnevnes: 
 

     Elin Helgesen (Sp) Nakkerud, 3533 Tyristrand 
 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken er utsatt til KS-møte 22.12.2009. 
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125/09  
VALG AV 17. MAI-KOMITE FOR 2010  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Tore Bækkevold 
2. Kristofie Hafnor 
3. Yassin Aziri 
4. Parviz Salimi 
5 
6 

 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til møte 22.12.09 
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126/09  
DIVERSE NYVALG - SAMARBEIDSUTVALG SKOLER   
 
Forslag til vedtak: 
 
Eikli skole: 
Medlem: 
SV Ambjørg Askerud, Folefossvn. 36, 3511 Hønefoss 
Varamedlem: 
SV Johnny Rolid, Folefossvn. 36, 3511 Hønefoss 
 
Vang skole: 
Medlem: 
SV Willy Brenden, Viulvn. 131, 3514 Hønefoss 
 
Veien skole: 
Medlem: 
Gunn Lajla Robertsen, Heradsbygdvn. 143, 3518 Hønefoss 
Varamedlem: 
Arnhild Robertsen Myhre, Heradsbygdvn. 143, 3518 Hønefoss 
 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken er utsatt til KS-møte 22.12.2009. 
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127/09  
INTERPELLASJON FRA HELGE FOSSUM (FRP) - 
REKKEFØLGEBESTEMMELSE HVALSMOEN  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
Behandling: 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører. 
Interpellasjonen og svaret følger vedlagt. 
 
 

ORDFØRENS SVAR I KOMMUNESTYREMØTE 17. DESEMBER 2009 PÅ 
INTERPELLASJON FRA HELGE FOSSUM (FRP) – REKKE-
FØLGEBESTEMMELSE HVALSMOEN  

 
Representanten Helge Fossum (FrP) har i interpellasjonen stilt tre spørsmål til ordføreren 
vedrørende saksbehandling mm omkring rekkefølgebestemmelser og dispensasjon fra disse i 
forbindelse med bruksendring for bygningene i Øvre Leir på Hvalsmoen. Ordføreren finner 
det formålstjenlig å innlede med å gi en kort oversikt over hovedtrekkene i den aktulle delen 
av denne saken: 
 
Ved behandlingen av reguleringsplanen ble det etter krav fra Statens vegvesen tatt inn en 
rekkefølgebestemmelse om at bl a krysset med Rv 35 må utbedres før bygningene tas i bruk 
som transittmottak. Tiltakshaver har søkt om tidsbegrenset dispensasjon for deler av 
rekkefølgebestemmelsene. 
COWI AS har på vegne av tiltakshaver utarbeidet en plan for gjennomføringen i 2 faser som 
de har drøftet med Statens vegvesen. Statens vegvesen er positive til at det nå gis 
tidsbegrenset dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene ved at tiltak i fase 1 gjennomføres 
før bygningene tas i bruk, mens tiltak i fase 2 gjennomføres innen 01.06.10. I fase 1 ligger de 
tiltakene som er nødvendig for å sikre myke trafikkanter. 
Kommuneoverlegen har også etter en samlet vurdering kommet til at en dispensasjon med de 
fastsatte betingelsene er akseptabel. 
Vegvesenets anbefaling som fagmyndighet er fulgt opp i byggesaksbehandlingen i Ringerike 
kommune på vanlig måte. Det er stilt krav om at tiltak i fase 1 samt utvidelse av fortau på 
brua skal være gjennomført før mottaket tas i bruk. De resterende arbeidene må være fullført 
innen 01.06.09 og det skal stilles bankgaranti for å sikre gjennomføringen. 
 
Til interpellantens tre spørsmål har ordføreren følgende svar: 
 
Spørsmål 1: 
I Ringerike kommunes delegeringsreglement er rådmannen delegert myndighet til å fatte 
vedtak etter Plan- og bygningsloven i saker av kurant karakter. Denne myndigheten er 
subdelegert til virksomhetsleder. Ordføreren oppfatter at denne saken ble kurant da Statens 
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vegvesen valgte å anbefale gjennomføring i to faser med tidsbegrenset dispensasjon til 
01.06.10 for tiltak i fase 2. Nødvendige tiltak for å sikre myke trafikkanter blir således 
gjennomført før transittmottaket åpner. Ordføreren vil minne interpellanten om at det i svært 
mange byggesaker av en viss størrelse fattes vedtak om dispensasjoner. Dette er en normal 
del av saksbehandlingen. Ordføreren finner det ikke bare akseptabelt, men svært ønskelig at 
rådmannen fatter vedtak på delegert myndighet i kurante saker slik kommunestyret har 
forutsatt. 
 
Spørsmål 2: 
Vedtaket er fattet i medhold av Ringerike kommunes delegeringsreglement §8 og med 
hjemmel i Plan- og bygningsloven. 
 
Spørsmål 3: 
Ordføreren forutsetter at de tiltak som er fastsatt som betingelser i rammetillatelsene for 
bruksendring av de aktuelle byggene på Hvalsmoen blir gjennomført innen de fastsatte 
frister.  
 
 
 
 
Ordføreren ønsker videre at de som kommer til transittmottaket på Hvalsmoen de kommende 
årene får et meningsfullt opphold den korte tiden de skal være der, og at de får et positivt 
inntrykk av vår region i løpet av oppholdet. 

 

 

 
Ringerike kommune,  17. desember 2009 

 
 

Kjell Hansen 
ordfører 
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128/09  
ETABLERING AV NYTT REGIONAL UTVIKLINGSSELSKAP - RINGERIKE 
UTVIKLING AS  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune slutter seg til å delta i etableringen av Ringerike Utvikling AS 
med de vedtekter og formål som går fram av vedlagte stiftelses-dokument. 

2. I samsvar med Rådet for Ringeriksregionens vedtak i møte 09.12.d.å., tegner 
Ringerike kommune seg for kjøp av 120 aksjer a kr 1.000,-, av en samlet 
aksjeportefølje på 300 aksjer. 

3. Utgifter til kjøp av disse aksjene samt Ringerike kommunes prosentvise andel av 
etableringsomkostningene for selskapet belastes regnskapskonto 
0.920001.000.320.52900.0681 og innbetales umiddelbart til selskapets bankkonto:  
(opplyses ved et senere tidspunkt). 

4. Ordføreren gis fullmakt til, sammen med representanter for de øvrige eierne av 
selskapet, å stifte selskapet i samsvar ved vedlagt stiftelsesdokument, oppnevne 
styremedlemmer og revisor i selskapet samt bestemme hvor selskapet skal lokaliseres. 

Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken er utsatt til KS-møte 22.12.2009. 
 
 
 
 
 
 
  


