
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 6 
Kommunestyret 

 
Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 25.06.2009 Tid: 15:00 – 18:00 
 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall     Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Gerd Ragnhild Elsrud   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Line Diana Castillo Lafton   
Medlem Anne Helene Søhol   
Medlem Bjørn Tore Hansen   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Vidar Nordby   
Medlem Per Øystein Aamodt   
Medlem Lars Moholdt FO  
Medlem Anne Helene Sandum FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Asbjørn Jarle Holth   
Medlem Ole Johan Andersen FO  
Medlem Helge Fossum   
Medlem Kjersti Solenby Sundvoll FO  
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Richard Baksvær   
Medlem Leif Skjerven   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Anders Martin Lien   
Medlem Runar Johansen   
Medlem Arne Broberg   
Medlem Stein Erik Stiksrud FO  
Medlem Frode Østlund   
Medlem Marie Blix Sangnes   
Medlem Kari Homme FO  
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Monica Sik Holm FO  
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Karl-Petter Endrerud   
Medlem Heidi Fæste   
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Medlem Axel Sjøberg   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Hans-Petter Aasen FO  
Medlem Kjersti Land Nyhus FO  
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Maria Altamirano FO  
Medlem Arnfinn J. Holten FO  
Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Lars Moholdt 
Varamedlem Anne Marie Brubråten  Anne Helene Sandum 
Varamedlem Elsa Lill P Strande  Stein Erik Stiksrud 
Varamedlem Leif Heieren  Kari Homme 
Varamedlem Olav Relling  Monica Sik Holm 
Varamedlem Hanne Karen Gjærde  Arnfinn J. Holten 
Varamedlem Werner Borg  Ole Johan Andersen 
Varamedlem Ulf Magnussen  Kjersti Solenby Sundvoll 
Varamedlem Nena Bjerke  Berit Wathne Andersen 
Varamedlem Elling Christian Heggen  Hans-Petter Aasen 
Varamedlem Elin Helgesen  Kjersti Land Nyhus 
Varamedlem Nanna Kristoffersen  Maria Altamirano 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

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

 
Merknader: Fra og med sak 55 møtte Nanna Kristoffersen som vara for  

Maria Altamirano. 
Notat fra rådmann til ordfører ble delt ut i møtet (vedlegg). 

Behandlede saker:  Fra og med sak 49/09  
til og med sak  69/09. 

 
Orientering: 
Sveinung Homme orienterte om regjeringens samhandlingsreform og ny sykehusstruktur. 
 
Møteprotokollen godkjennes: 

 
 

Kjell Hansen 
 
 
 

Runar Johansen Helge Fossum Einar Zwaig 
 
 
Møtesekretær: 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
49/09 09/107  
 REFERATSAKER  
 
50/09 09/17574  
 RINGERIKE BOLIGSTIFTELSE -   REGNSKAP   2008 

ORIENTRINGSSAK 
 
51/09 09/578  
 DRIFTSTILSKUDD TIL HRINGARIKI - ORIENTERINGSSAK  
 
52/09 03/2133  
 NOTAT FRA RÅDMANNEN - REGLEMENT FOR 

KOMMUNESTYRET OG DELEGERINGSREGLEMENT I 
RINGERIKE KOMMUNE  

 
53/09 08/1604  
 SLUTTBEHANDLING - PARKERINGSFORSKRIFT  
 
54/09 06/1802  
 PENSJONSFORSIKRING - ANBUD  
 
55/09 05/644  
 NYTT HØYDEBASSENG SOKNA, ENDRING / JUSTERINGER 
 
56/09 08/2634  
 FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN 

AV UTSLIPP AV AVLØPSVANN I RINGERIKE KOMMUNE 
 
57/09 08/2635  
 FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE 

AVLØPSANLEGG I RINGERIKE KOMMUNE 
 
58/09 08/2636  
 FORSKRIFT OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE 

TANKER I RINGERIKE KOMMUNE 
 
59/09 09/367  
 INVESTERINGSBUDSJETT 2009 - NY BEHANDLING  
 
60/09 09/370  
 FINANSRAPPORTERING PR 1. TERTIAL 2009  
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61/09 09/367  
 REVIDERING AV BUDSJETT 2009 OG PLAN FOR INNDEKKING 

AV UNDERSKUDD  
 
62/09 09/17410  
 KUR-ANLEGGENE - EL-OPPGRADERING  
 
63/09 09/580  
 LEGEVAKTSBIL RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT  
 
64/09 05/1192  
 VANN- OG SPILLVANNSLEDNING TIL EGGEMOEN  

NÆRINGSOMRÅDE. AVSLUTNING REGNSKAP. 
 
65/09 06/1872  
 GJENNOMFØRING AV MILJØGATE PÅ TYRISTRAND  
 
66/09 04/781  
 FJERNVARMEUTBYGGING I HØNEFOSS - ELVEKRYSSING MED 

NY GANGBRU  
 
67/09 09/17460  
 SYKEFRAVÆR  1. KVARTAL  2009  
 
68/09 09/17461  
 ÅRSRAPPORT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET FOR 2008 

ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN 
 
69/09 07/10  
 RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV 

KOMMUNENS EIENDOMSFORVALTNING 
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49/09  
REFERATSAK  
 
 
 
Følgende sak ble referert for kommunestyret: 
 
A PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 11.06.2009. 
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50/09  
RINGERIKE BOLIGSTIFTELSE -   REGNSKAP   2008 ORIENTRINGSSAK 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsregnskapet for Ringerike Boligstiftelse tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Årsregnskapet for Ringerike Boligstiftelse tas til orientering. 
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51/09  
DRIFTSTILSKUDD TIL HRINGARIKI - ORIENTERINGSSAK  
 
Forslag til vedtak: 
 
De vedlagte dokumenter tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
De vedlagte dokumenter tas til orientering. 
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52/09  
NOTAT FRA RÅDMANNEN - REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG 
DELEGERINGSREGLEMENT I RINGERIKE KOMMUNE  
 
Forslag til vedtak: 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Notat fra rådmannen, datert 26.05.09, ble tatt til orientering 
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53/09  
SLUTTBEHANDLING - PARKERINGSFORSKRIFT  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til forskrift om parkering i Ringerike kommune vedtas. 
2. Det tas sikte på et frikjøpsbeløp på 100 000 NOK per parkeringsplass. Det tas sikte på 

førstegangsbehandling i budsjett for 2010. Beløpet vil deretter justeres årlig i 
forbindelse med budsjettarbeidene. 

3. Innspill om å avsette felles parkeringsarealer til særskilte parkeringsformål i 
sentrumsnære områder (sykkel/moped/motorsykkel, oppstilling/tømmeplass for bobil, 
samt turistbusser for kortere opphold) tas med i revisjonsarbeidet med kommuneplan 
for Ringerike, og tas opp som et tema i arbeidsgruppe for byutvikling. Trafikkrådet 
bør tas med i dette arbeidet. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Ap, H, V og Krf, fremsatt av Frode Østlund (H): 
 
”Saken utsettes. 
Administrasjonen må tilpasse forskriftene til Plan- og bygningslov 2008 og NS 11001 del 1 
og 2 og fremlegge ny sak innen utgangen av 2009.” 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
Administrasjonen må tilpasse forskriftene til Plan- og bygningslov 2008 og NS 11001 del 1 
og 2 og fremlegge ny sak innen utgangen av 2009. 
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54/09  
PENSJONSFORSIKRING - ANBUD  
 
Forslag til vedtak: 
 
A:  
1. Det gjennomføres anbudskonkurranse om kommunal tjenestepensjonsordning i 2009.   
2. Rådmannen får fullmakt til å innhente tilbud fra eksterne konsulenter og velge 

konsulent som skal bistå i prosessen.  
3. Det nedsettes et pensjonsutvalg i kommunen som, med bistand fra konsulenten, 

arbeider med forslag til konkurransegrunnlag med kriterier og vektinger som legges 
frem for formannskapet 18. august og kommunestyret 27. august.  
Pensjonsutvalget utarbeider videre til samme tidspunkt:  

-  oversikt over alle aktiviteter i en flytteprosess, inkludert hvilke oppgaver og hvilket 
ansvar som tilligger det fraflyttede og det tilflyttede livselskap samt kommunen, 

-  informasjonsplan til alle ansatte og pensjonister,  
-  redegjørelse for henholdsvis lovpålagt og valgfri behandling av oppspart kapital ved 

en eventuell flytting.  
 
B:  
1. Vedtak om hvorvidt det skal gjennomføres anbudskonkurranse om innkjøp av 

kommunal tjenestepensjonsordning utsettes til 2010.  
2. Det nedsettes et pensjonsutvalg som skal jobbe med pensjonsforholdene i kommunen, 

herunder gjennomføre nødvendig kompetanseheving og vurderingsarbeid av viktige 
elementer av pensjonsordningen. Pensjonsutvalget utarbeider videre:  

-  oversikt over alle aktiviteter i en flytteprosess, inkludert hvilke oppgaver og hvilket 
ansvar som tilligger det fraflyttede og det tilflyttede livselskap samt kommunen, 

-  informasjonsplan til alle ansatte og pensjonister,  
-  redegjørelse for henholdsvis lovpålagt og valgfri behandling av oppspart kapital ved 

en eventuell flytting.  
 
C:  
1. Kommunens tjenestepensjonsordning legges ikke ut på anbud. 
 
Behandling: 
 
Alternativt forslag til pkt. B i rådmannens forslag, fremsatt av Anne Søhol (Ap) p.v.a. 
Ap, H, V og Krf : 
 
1. ”Det gjennomføres ikke anbudskonkurranse om kommunal tjenestepensjonsordning i 

2009. 
2. Rådmannen nedsetter et pensjonsutvalg, som med bistand fra konsulent gis i oppgave 

å forberede anbudskonkurranse om innkjøp av kommunal tjenestepensjon, høsten 
2010. 
Pensjonsutvalget utarbeider  
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• oversikt over alle aktiviteter i en flytteprosess, inkludert hvilke oppgaver og 
hvilket ansvar som tilligger det fraflyttede og det tilflyttende livselskap samt 
kommunen 

• informasjonsplan til alle ansatte og pensjonister 
• redegjørelse for henholdsvis lovpålagt og valgfri behandling av oppspart 

kapital ved en eventuell flytting. 
Frist for utvalgets innstilling 01.05.2010. 

3. Kostnader forbundet med utvalgets arbeide inkludert ekstern bistand innarbeides i 
budsjett for 2010.” 

 
Alternativt forslag til pkt. B i rådmannens forslag fra Lise Kihle Gravermoen (Sp): 
 

1. ”Kommunens pensjonsordning legges ikke ut på høring. 
2. Adm. får i oppdrag å nedsette et pensjonsutvalg som kontinuerlig skal vurdere 

markedet for offentlig tjenestepensjon og gjennomgå det totale samarbeid med dagens 
lererandør.  Utvalgets oppgave er også å oppnå nødvendig kompetanseheving i 
Ringerike kommune.  Det er viktig å få vurdert de ulike elementene i 
pensjonsordningen og spesielt i forbindelse med usikkerheten rundt konsekvensene av 
den nye pensjonsreformen i 2011. 

3. En orientering gis til politikerne innen utgangen av 2009.” 
 
Helge Fossum (Frp) tok opp alternativ A i rådmannens forslag: 
 
A:  
1. Det gjennomføres anbudskonkurranse om kommunal tjenestepensjonsordning i 2009.   
2. Rådmannen får fullmakt til å innhente tilbud fra eksterne konsulenter og velge 

konsulent som skal bistå i prosessen.  
3. Det nedsettes et pensjonsutvalg i kommunen som, med bistand fra konsulenten, 

arbeider med forslag til konkurransegrunnlag med kriterier og vektinger som legges 
frem for formannskapet 18. august og kommunestyret 27. august.  
Pensjonsutvalget utarbeider videre til samme tidspunkt:  

-  oversikt over alle aktiviteter i en flytteprosess, inkludert hvilke oppgaver og hvilket 
ansvar som tilligger det fraflyttede og det tilflyttede livselskap samt kommunen, 

-  informasjonsplan til alle ansatte og pensjonister,  
-  redegjørelse for henholdsvis lovpålagt og valgfri behandling av oppspart kapital ved 

en eventuell flytting.  
 
Heidi Fæste tok p.v.a. SV opp alternativ C rådmannens forslag: 
 
1. Kommunens tjenestepensjonsordning legges ikke ut på anbud. 
 
Avstemming: 
Av 43 representanter var 42 tilstede. 
 
Fæstes forslag, som er i samsvar med alternativ C i rådmannens forslag, fikk 4 stemmer og 
falt. Mindretallet besto av SV og Zwaig (Rødt).  
 
Fossums forslag, som er i samsvar med alternativ A i rådmannens forslag, fikk 8 stemmer og 
falt (Frp). 
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Gravermoens forslag til endring i alt. B i rådmannens forslag fikk 3 stemmer og falt (Sp). 
 
Søhols forslag ble vedtatt med 38 mot 4 stemmer.  
Mindretallet besto av SV og Zwaig (Rødt). 
  
Vedtak: 
 
1. Det gjennomføres ikke anbudskonkurranse om kommunal tjenestepensjonsordning i 

2009. 
2. Rådmannen nedsetter et pensjonsutvalg, som med bistand fra konsulent gis i oppgave 

å forberede anbudskonkurranse om innkjøp av kommunal tjenestepensjon, høsten 
2010. 
Pensjonsutvalget utarbeider  
• oversikt over alle aktiviteter i en flytteprosess, inkludert hvilke oppgaver og 

hvilket ansvar som tilligger det fraflyttede og det tilflyttende livselskap samt 
kommunen 

• informasjonsplan til alle ansatte og pensjonister 
• redegjørelse for henholdsvis lovpålagt og valgfri behandling av oppspart 

kapital ved en eventuell flytting. 
Frist for utvalgets innstilling 01.05.2010. 

3. Kostnader forbundet med utvalgets arbeide inkludert ekstern bistand innarbeides i 
budsjett for 2010. 
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55/09  
NYTT HØYDEBASSENG SOKNA, ENDRING / JUSTERINGER 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det bevilges kr 350.000 til detaljprosjektering av Sokna vannverk. Finansieringen 
hentes fra Hovedplan vann. 

2. Det bevilges kr 3.801.381,- til fullførelse av nytt høydebasseng på Sokna. 
Finansiering hentes fra Hovedplan vann 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Det bevilges kr 350.000 til detaljprosjektering av Sokna vannverk. Finansieringen 
hentes fra Hovedplan vann. 

2. Det bevilges kr 3.801.381,- til fullførelse av nytt høydebasseng på Sokna. 
Finansiering hentes fra Hovedplan vann 
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56/09  
FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN AV UTSLIPP 
AV AVLØPSVANN I RINGERIKE KOMMUNE 
 
Forslag til vedtak: 
 

1 Ringerike kommunestyre godkjenner forskrift om saksbehandling og tilsyn av utslipp 
av avløpsvann i Ringerike kommune. 

2 Vedtatt i Ringerike kommunestyre med hjemmel i: 
• Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av miljøverndepartementet 

01.06.2004. 
• Forvaltningsloven, LOV.-1967-02-10, kap. VII. 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner forskrift om saksbehandling og tilsyn av utslipp 
av avløpsvann i Ringerike kommune. 

2. Vedtatt i Ringerike kommunestyre med hjemmel i: 
a. Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av miljøverndepartementet 

01.06.2004. 
b. Forvaltningsloven, LOV.-1967-02-10, kap. VII. 
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57/09  
FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG I 
RINGERIKE KOMMUNE 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 
renseanlegg i Ringerike kommune. 

2. Vedtatt i Ringerike kommunestyre med hjemmel i: 
• Forskrift om begrensing av forurensning (foruresningsforskriften) fastsatt av 

miljøverndepartementet 01.06.2004 
• Forvaltningsloven, LOV.-1967-02-10, kap. VII 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 
renseanlegg i Ringerike kommune. 

2. Vedtatt i Ringerike kommunestyre med hjemmel i: 
a. Forskrift om begrensing av forurensning (foruresningsforskriften) fastsatt av 

miljøverndepartementet 01.06.2004 
b. Forvaltningsloven, LOV.-1967-02-10, kap. VII 
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58/09  
FORSKRIFT OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER I 
RINGERIKE KOMMUNE 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner forskrift om tømming av slamavskillere og tette 
tanker i Ringerike kommune. 

2. Vedtatt i Ringerike kommunestyre med hjemmel i: 
• Lov om forurensning og om avfall, LOV-1981-03-13-6. 
• Forvaltningsloven, LOV.-1967-02-10, kap. VII. 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner forskrift om tømming av slamavskillere og tette 
tanker i Ringerike kommune. 

2. Vedtatt i Ringerike kommunestyre med hjemmel i: 
a. Lov om forurensning og om avfall, LOV-1981-03-13-6. 
b. Forvaltningsloven, LOV.-1967-02-10, kap. VII. 
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59/09  
INVESTERINGSBUDSJETT 2009 - NY BEHANDLING  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar budsjettjustering i investeringsbudsjett for 2009 vedrørende ikke-

rentable investeringer som fremgår av tabell 1. Kommunestyret vedtar brutto 
investeringsutgift til ikke-rentable investering på kr 41.869.000. Investeringsbudsjettet er 
bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering. 

 
2. Det søkes fylkesmannen om lånegodkjenning på totalt kr. 25.549.000 til ikke-rentable 

investeringer i 2009. Søknaden gjelder fullføring av følgende prosjekter: 
 

a. Idrettsbane Haug kr. 3.750.000 . 
b. Solrosen (Hønefoss barnehage) kr. 9.799.000 
c. Hønefoss idrettspark kr. 12.000.000. 
 

3. Til finansiering av investeringsbudsjettet for 2009 vedtas kr. 14.424.000 ved bruk av 
ubundet investeringsfond. 

 
4. Hallingby skole – trinn 3 vedtas innenfor en brutto investeringskostnad på 31,5 mill kr 

inkl merverdiavgift. Av dette er 10,5 mill kr tidligere bevilget og avsatt til formålet. 
 
5. Det søkes fylkesmannen om godkjenning av restfinansiering på 21 mill kr i form av 

låneopptak. Lånet forutsettes tatt opp i 2010. 
 
6. Ringerike kommunestyret vedtar at utbygging av Hallingby skole jf pkt 4 til en 

kostnadsramme på 31,5 mill kr samt utbedringstiltak knyttet til Sokna og Ullerål skole til 
en kostnadsramme på 3 mill kr søkes inn under statsbudsjettet 
rentekompensasjonsordning for skole-og svømmeanlegg. 

 
7. Av tidligere vedtatte investeringstiltak overført fra 2008 i investeringsbudsjettet for 2009 

vedtas kr 11.612.490 forutsatt bruk av salgsinntekter endret til bruk av ubundet 
investeringsfond. Dette gjelder følgende prosjekter: 

 
a. Hallingby skole kr. 8.803.926 
b. Heis Rådhuset kr. 2.006.958 
c. Dagtiltak plasthall kr. 420.000 
d. Egenkapitaltilskudd KLP kr. 131.606 
e. Beredskap, verktøy, materiell kr. 250.000. 
 

8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettkorrigeringer i tråd med denne 
saken. 
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Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Protokolltilførsel fra Helge Fossum (Frp) og Lise Kihle Gravermoen (Sp): 
 
”Det bemerkes den uheldige saksgang i enkelte av investeringsplanens punkter hvor man blir 
tvunget til å stemme for, etter en del representanters oppfatning, uansvarlige bevilgninger på 
et meget tynt grunnlag. 
Det bemerkes også at midler blir brukt før fylkesmannen har godkjent aktuelle lånopptak. 
Kontrollutvalget bes vurdere forvaltningsrevisjonen.” 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjustering i investeringsbudsjett for 2009 vedrørende 
ikke-rentable investeringer som fremgår av tabell 1. Kommunestyret vedtar brutto 
investeringsutgift til ikke-rentable investering på kr 41.869.000. 
Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering. 

 
2. Det søkes fylkesmannen om lånegodkjenning på totalt kr. 25.549.000 til ikke-rentable 

investeringer i 2009. Søknaden gjelder fullføring av følgende prosjekter: 
 

a. Idrettsbane Haug kr. 3.750.000 . 
b. Solrosen (Hønefoss barnehage) kr. 9.799.000 
c. Hønefoss idrettspark kr. 12.000.000. 

 
3. Til finansiering av investeringsbudsjettet for 2009 vedtas kr. 14.424.000 ved bruk av 

ubundet investeringsfond. 
 

4. Hallingby skole – trinn 3 vedtas innenfor en brutto investeringskostnad på 31,5 mill 
kr inkl merverdiavgift. Av dette er 10,5 mill kr tidligere bevilget og avsatt til 
formålet. 

 
5. Det søkes fylkesmannen om godkjenning av restfinansiering på 21 mill kr i form av 

låneopptak. Lånet forutsettes tatt opp i 2010. 
 

6. Ringerike kommunestyret vedtar at utbygging av Hallingby skole jf pkt 4 til en 
kostnadsramme på 31,5 mill kr samt utbedringstiltak knyttet til Sokna og Ullerål skole 
til en kostnadsramme på 3 mill kr søkes inn under statsbudsjettet 
rentekompensasjonsordning for skole-og svømmeanlegg. 

 
7. Av tidligere vedtatte investeringstiltak overført fra 2008 i investeringsbudsjettet for 

2009 vedtas kr 11.612.490 forutsatt bruk av salgsinntekter endret til bruk av ubundet 
investeringsfond. Dette gjelder følgende prosjekter: 

 
a. Hallingby skole kr. 8.803.926 
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b. Heis Rådhuset kr. 2.006.958 
c. Dagtiltak plasthall kr. 420.000 
d. Egenkapitaltilskudd KLP kr. 131.606 
e. Beredskap, verktøy, materiell kr. 250.000. 

 
8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettkorrigeringer i tråd med 

denne saken. 
 

Protokolltilførsel fra Helge Fossum (Frp) og Lise Kihle Gravermoen (Sp): 
 
Det bemerkes den uheldige saksgang i enkelte av investeringsplanens punkter hvor man blir 
tvunget til å stemme for, etter en del representanters oppfatning, uansvarlige bevilgninger på 
et meget tynt grunnlag. 
Det bemerkes også at midler blir brukt før fylkesmannen har godkjent aktuelle lånopptak. 
Kontrollutvalget bes vurdere forvaltningsrevisjonen. 
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60/09  
FINANSRAPPORTERING PR 1. TERTIAL 2009  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
1. Finansrapport pr 1. tertial 2009 til orientering. 
 
2. Tiltak for å bedre kommunens likviditet tas til orientering. 
 
3. Kommunestyret godkjenner bruk av trekkrettighet iht kommunens hovedbankavtale med 

inntil 150 mill kr ved eventuelt behov.  
 
4. Det søkes fylkesmannen om godkjenning av bruk av trekkrettighet ved eventuelt behov. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag i 4 punkter samt 
Fossums forslag til nytt pkt. 5, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Finansrapport pr 1. tertial 2009 til orientering. 
 

2. Tiltak for å bedre kommunens likviditet tas til orientering. 
 

3. Kommunestyret godkjenner bruk av trekkrettighet iht kommunens hovedbankavtale 
med inntil 150 mill kr ved eventuelt behov.  

 
4. Det søkes fylkesmannen om godkjenning av bruk av trekkrettighet ved eventuelt 

behov. 
 

5.  Arbeidet med salg av kommunale eiendommer, der dette er hensiktsmessig ,  
           intensiveres for å bidra til å bedre likviditetssituasjonen. 

 
 
 



  

Side 21 av 34 

 
 
 
  
61/09  
REVIDERING AV BUDSJETT 2009 OG PLAN FOR INNDEKKING AV 
UNDERSKUDD  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunens samlede underskudd for 2007 og 2008  (101,1 mill kr) skal dekkes inn i 

løpet av 2012 etter følgende plan: 22,7 mill kr i 2009, 43,5 mill i 2010, 17,9 mill kr i 2011 
og 17 mill kr i  2012. 

2. Nettoutgiftsramme rammeområdene oppjusteres fra 916, 3 mill kr med 33 mill kr til 
949,3 mill kr jf tabell 2 fordelt på rammeområdene: 

a. Oppvekst og kultur – rammen økes med 1 mill kr. 
b. Hele og omsorg – rammen økes med 30 mill kr. 
c. Tekniske områder – rammen økes med 2 mill kr. 

3. Anslaget på kommunens sentrale inntekter i 2009 nedjusteres med 17,7  mill kr, jf tabell. 
3. 

4. Anslaget på kommunens finansinntekter, utgifter og avsetninger i 2009 reduseres med 
50,7 mill kr, jf tabell 4.  

5. Kommunestyret har tidligere vedtatt avsatt 25 mill kr som en buffer for å håndtere 
eventuelle økning i kommunens underskudd og/eller en reduksjon i kommunes inntekter 
knyttet til eiendomsskatt. Den avsatte bufferen benyttes i sin helhet til å håndtere 
ubalansen i kommunens budsjett for 2009 jfr pkt 4.  

6. Forslag til tiltak for å dekke inn underskudd og få balanse i økonomien innen 2013 vedtas 
slik det går fram av de spesifiserte tiltakene i saken og vedtatt økonomiplan for 2009-
2012. 

7. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettkorrigeringer i tråd med denne 
saken. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Einar Zwaig (Rødt): 
 
”Uttalelse til Kommunaldepartementet: 
 
Ringerike kommunestyre vil ved budsjettrevisjonsbehandlingen 2009 uttrykke bekymring for 
tjenesteproduksjonenen til våre innbyggere. 
 
Vi har de siste år forsøkt å redusere utgiftene, til dels gjennom vanskelige innskrenkninger. 
Likevel har det ikke lykkes å få utgiftene i balanse med inntekter, og det har ført til et 
akkumulert underskudd, og kommunen er registrert som ROBEK-kommune. 
Vi har også hatt nær kontakt med Fylkesmannen. 
 
Vi har i denne prosessen snart halvert våre sykehjemsplasser, og småskoler er vedtatt nedlagt.  
Vi er sikkert ikke ufeilbarlige, og kunne sikkert ha gjort riktigere disposisjoner. 
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Vi registrerer at den økonomiske krisen medfører nedlegging av arbeidsplasser, og at 
skatteinntektene blir enda mindre, Ringerike ligger allerede under 90%. 
Vi mener at våre økonomiske rammer vanskelig kan dekke de grunnleggende tjenester som 
våre innbyggere trenger i et Norge av 2009. 
 
Vi registrerer at mange kommuner strever med budsjettdekninger på linje med Ringerike, og 
ber departementet på nytt gå gjennom rammene og fordelingen til kommunene, og stille 
ønskete standarder for tjenesteytelse til befolkningen.” 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag samt tillegg i pkt. 1  
(Aasen Sp og Fossum Frp), ble enstemmig vedtatt. 
 
Zwaigs forslag til uttalelse til Kommunaldepartementet ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunens samlede underskudd for 2007 og 2008  (101,1 mill kr) skal dekkes inn i 
løpet av 2012 etter følgende plan: 22,7 mill kr i 2009, 43,5 mill i 2010, 17,9 mill kr i 
2011 og 17 mill kr i  2012. 
Det må fortløpende vurderes om pådratt underskudd bør søkes inndekt over en lengre 
periode enn 4 år. 

2. Nettoutgiftsramme rammeområdene oppjusteres fra 916, 3 mill kr med 33 mill kr til 
949,3 mill kr jf tabell 2 fordelt på rammeområdene: 
a. Oppvekst og kultur – rammen økes med 1 mill kr. 
b. Hele og omsorg – rammen økes med 30 mill kr. 
c. Tekniske områder – rammen økes med 2 mill kr. 

3. Anslaget på kommunens sentrale inntekter i 2009 nedjusteres med 17,7  mill kr, jf 
tabell. 3. 

4. Anslaget på kommunens finansinntekter, utgifter og avsetninger i 2009 reduseres med 
50,7 mill kr, jf tabell 4.  

5. Kommunestyret har tidligere vedtatt avsatt 25 mill kr som en buffer for å håndtere 
eventuelle økning i kommunens underskudd og/eller en reduksjon i kommunes 
inntekter knyttet til eiendomsskatt. Den avsatte bufferen benyttes i sin helhet til å 
håndtere ubalansen i kommunens budsjett for 2009 jfr pkt 4.  

6. Forslag til tiltak for å dekke inn underskudd og få balanse i økonomien innen 2013 
vedtas slik det går fram av de spesifiserte tiltakene i saken og vedtatt økonomiplan for 
2009-2012. 

7. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettkorrigeringer i tråd med 
denne saken. 

 
Uttalelse til Kommunaldepartementet: 
 
Ringerike kommunestyre vil ved budsjettrevisjonsbehandlingen 2009 uttrykke bekymring for 
tjenesteproduksjonenen til våre innbyggere. 
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Vi har de siste år forsøkt å redusere utgiftene, til dels gjennom vanskelige innskrenkninger. 
Likevel har det ikke lykkes å få utgiftene i balanse med inntekter, og det har ført til et 
akkumulert underskudd, og kommunen er registrert som ROBEK-kommune. 
Vi har også hatt nær kontakt med Fylkesmannen. 
 
Vi har i denne prosessen snart halvert våre sykehjemsplasser, og småskoler er vedtatt nedlagt.  
Vi er sikkert ikke ufeilbarlige, og kunne sikkert ha gjort riktigere disposisjoner. 
Vi registrerer at den økonomiske krisen medfører nedlegging av arbeidsplasser, og at 
skatteinntektene blir enda mindre, Ringerike ligger allerede under 90%. 
Vi mener at våre økonomiske rammer vanskelig kan dekke de grunnleggende tjenester som 
våre innbyggere trenger i et Norge av 2009. 
 
Vi registrerer at mange kommuner strever med budsjettdekninger på linje med Ringerike, og 
ber departementet på nytt gå gjennom rammene og fordelingen til kommunene, og stille 
ønskete standarder for tjenesteytelse til befolkningen. 
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62/09  
KUR-ANLEGGENE - EL-OPPGRADERING  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret bevilger kr 360.000,- til oppgradering av 11 utestasjoner i forbindelse 
med KUR – anleggene. 

2. Kr 100.000 til utskifting av betonglokk til lettere låsbare lokk  
 
Behandling: 
 
Ordfører Kjell Hansen (Ap) fremmet forslag til nytt pkt. 3: 
  

3. Finansieringen dekkes innenfor Hovedplan Avløp. 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag med tillegg av nytt  
pkt. 3, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret bevilger kr 360.000,- til oppgradering av 11 utestasjoner i forbindelse 
med KUR – anleggene. 

2. Kr 100.000 til utskifting av betonglokk til lettere låsbare lokk. 
3. Finansieringen dekkes innenfor Hovedplan Avløp. 
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63/09  
LEGEVAKTSBIL RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT  
 
Forslag til vedtak: 
 
Alternativ A 

1. Ringerike kommune går mot legevaktbil ved Ringerike interkommunale legevakt. 
 
Alternativ B 

1. Ringerike kommune gir tilslutning til legevaktbil som en fast ordning..  
2. Økte kostnader ved legevaktbil innarbeides i budsjettet for helse og omsorg for 2010. 
 

Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag i alternativ B, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Ringerike kommune gir tilslutning til legevaktbil som en fast ordning. 
Økte kostnader ved legevaktbil innarbeides i budsjettet for helse og omsorg for 2010. 
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64/09  
VANN- OG SPILLVANNSLEDNING TIL EGGEMOEN  NÆRINGSOMRÅDE. 
AVSLUTNING REGNSKAP. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Regnskapet for de tekniske anlegg i utbyggingsavtale godkjent 22.06.2006 mellom Ola 

Tronrud AS og Ringerike kommune for Eggemoen næringsområde og flyplass avsluttes 
og godkjennes. 

 
2. Ringerike kommunes andel av de totale anleggskostnader i henhold til regnskapet utgjør 

kr. 8.575.207,75 (ekskl. avgifter) og omfatter følgende elementer: 
 

a. Sum anleggskostnad Ringerike kommune:   kr. 2.799.028,19 
b.  Fremtidige abonnenter 

(forskutteres av kommunen):     kr. 3.850.786,56 
c. Ringerike kommunes tilskudd til Ola Tronrud AS i 

henhold til avtale av 03.02.00 om kjøp av Eggemoen: kr. 1.925.393,28 
 
         kr. 8.575.207,75 
 
3. Kommunens andel av anleggskostnadene, kr. kr. 8.575.207,75, dekkes innenfor 

Hovedplan Vann og Hovedplan Avløp som er rentable investeringer.  
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
  
Vedtak: 
 

1. Regnskapet for de tekniske anlegg i utbyggingsavtale godkjent 22.06.2006 mellom 
Ola Tronrud AS og Ringerike kommune for Eggemoen næringsområde og flyplass 
avsluttes og godkjennes. 
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2. Ringerike kommunes andel av de totale anleggskostnader i henhold til regnskapet 
utgjør kr. 8.575.207,75 (ekskl. avgifter) og omfatter følgende elementer: 

 
a. Sum anleggskostnad Ringerike kommune:   kr. 2.799.028,19 
b.  Fremtidige abonnenter 

(forskutteres av kommunen):     kr. 3.850.786,56 
c. Ringerike kommunes tilskudd til Ola Tronrud AS i 

henhold til avtale av 03.02.00 om kjøp av Eggemoen: kr. 1.925.393,28 
 
         kr. 8.575.207,75 
 

3. Kommunens andel av anleggskostnadene, kr. kr. 8.575.207,75, dekkes innenfor 
Hovedplan Vann og Hovedplan Avløp som er rentable investeringer.  

 
 



  

Side 28 av 34 

 
 
 
  
65/09  
GJENNOMFØRING AV MILJØGATE PÅ TYRISTRAND  
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning og Formannskapet anbefaler at kommunestyret 
fatter slikt vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre gir sin tilslutning til at Ringerike kommune forskutterer 
kostnadene ved ombygging av miljøgate på Tyristrand og er byggherre for tiltaket. 

2. Dette forutsetter at aktuelle grunneiere/utbyggere inngår tinglyst overenskomst med 
Ringerike kommune om tilbakebetaling av forholdsmessig andeler ved utbygging av 
arealene. 

3. Totalsummen kr. 6,1 mill finansieres ved lån fra Hjemfallsfondet. 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre gir sin tilslutning til at Ringerike kommune forskutterer 
kostnadene ved ombygging av miljøgate på Tyristrand og er byggherre for tiltaket. 

2. Dette forutsetter at aktuelle grunneiere/utbyggere inngår tinglyst overenskomst med 
Ringerike kommune om tilbakebetaling av forholdsmessig andeler ved utbygging av 
arealene. 

3. Totalsummen kr. 6,1 mill finansieres ved lån fra Hjemfallsfondet. 
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66/09  
FJERNVARMEUTBYGGING I HØNEFOSS - ELVEKRYSSING MED NY 
GANGBRU  
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning og Formannskapet anbefaler at Kommunestyret 
fatter slikt vedtak: 
 

1. Kr. 3,9 mill bevilges fra rammebevilgningen ”Hovedplan vann” (prosjektnr. 0321) til 
prosjekt ”Elvekryssing Tippen-Glatved” som andel av kostnadene for styrking av 
hovedvannledning. 

 
2. Kr. 1,2 mill bevilges til prosjekt ”Elvekryssing Tippen-Glatved” som andel av 

kostnader for gang-/sykkelveg i prosjektet. Dette finansieres med kr. 600 000.- fra 
”Byaksjonen” og de resterende kr. 600 000.- dekkes av investeringsmidler til vei i 
2010. 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kr. 3,9 mill bevilges fra rammebevilgningen ”Hovedplan vann” (prosjektnr. 0321) til 
prosjekt ”Elvekryssing Tippen-Glatved” som andel av kostnadene for styrking av 
hovedvannledning. 

 
2. Kr. 1,2 mill bevilges til prosjekt ”Elvekryssing Tippen-Glatved” som andel av 

kostnader for gang-/sykkelveg i prosjektet. Dette finansieres med kr. 600 000.- fra 
”Byaksjonen” og de resterende kr. 600 000.- dekkes av investeringsmidler til vei i 
2010. 
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67/09  
SYKEFRAVÆR  1. KVARTAL  2009  
 
Forslag til vedtak: 
 
Sykefraværet for 1. kvartal 2009 tas til orientering 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Sykefraværet for 1. kvartal 2009 tas til orientering 
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68/09  
ÅRSRAPPORT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET FOR 2008 
ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget for 2008 godkjennes 

2. Arbeidsmiljøundersøkelsen for 2008 tas til orientering 

Arbeidsplasser hvor det fremkommer i arbeidsmiljøundersøkelsen at de ikke fyller 
Arbeidsmiljølovens krav i kappitlene 1 til og med 6, vil bli tilbudt råd og veiledning. 
 
Behandling: 
 
Ordfører Kjell Hansen (Ap) fremmet forslag til nytt pkt. 3: 
”Kommunestyret legger til grunn at Arbeidsmiljøutvalget utarbeider konkret tidfestet og 
målbar tiltaks/handlingsplan basert på resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Videre 
forutsetter kommunestyret at planen gjennomføres med rådmannen og respektive linjeledere 
som ansvarlige. Kommunestyret ønsker å bli orientert om de konkrete tiltaks og handlings- 
planene. Videre ønsker kommunestyret å motta resultatrapporter i den utstrekning  
rådmannen finner hensiktmessig, dog minst kvartalsvis.” 
 
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag samt ordførers 
forslag til nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget for 2008 godkjennes. 

2. Arbeidsmiljøundersøkelsen for 2008 tas til orientering. 

3. Kommunestyret legger til grunn at Arbeidsmiljøutvalget utarbeider konkret tidfestet 
og målbar tiltaks/handlingsplan basert på resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen. 
Videre forutsetter kommunestyret at planen gjennomføres med rådmannen og 
respektive linjeledere som ansvarlige. Kommunestyret ønsker å bli orientert om de 
konkrete tiltaks og handlingsplanene. Videre ønsker kommunestyret å motta 
resultatrapporter i den utstrekning rådmannen finner hensiktmessig, dog minst 
kvartalsvis. 

 
Arbeidsplasser hvor det fremkommer i arbeidsmiljøundersøkelsen at de ikke fyller 
Arbeidsmiljølovens krav i kappitlene 1 til og med 6, vil bli tilbudt råd og veiledning. 
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69/09  
RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV KOMMUNENS 
EIENDOMSFORVALTNING 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike formannskap anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre er tilfreds med en grundig rapport med mye nyttig 
faktamateriale og anbefalinger for videre arbeid. 

2. Arbeidsgruppens forslag til overordnet politisk mål for forvaltningen av kommunens 
eiendomsmasse vedtas. 

3. Kommunestyret tar til etterretning at arbeidsgruppen anbefaler økte ressurser til 
vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Dette spørsmålet vil bli vurdert i arbeidet 
med budsjett og økonomiplan.  

4. Rådmannen bes utrede spørsmålet om innføring av internhusleie i egen sak til 
kommunestyret. Kommunestyret er inneforstått med at dette innebærer behov for økte 
ressurser, noe som kan være svært krevende. Saken må derfor koordineres med 
budsjettarbeidet, jfr pkt 2. 

5. Rådmannen bes fremme egen sak om innføring av gjengs husleie for kommunale 
boliger i tråd med Husleieloven. 

6. Rådmannen bes fremme egen sak med sikte på salg av de eiendommer 
arbeidsgruppen har anbefalt. 

7. Alle spørsmål vedrørende organisering oversendes den gruppen som nå vurderer 
organiseringen av alle de tekniske områdene. 

 
Behandling: 
 
Saken ble utsatt i kommunestyrets møte 28.05.09 med følgende begrunnelse: 
 

1. Kommunestyret tar fremlagt rapport til orientering 
 

2. Kommunestyret ber rådmannen i samråd med arbeidsgruppen om å vurdereforslag 
fremsatt i kommunestyrets møte den 28.05.09 og eventuelt innarbeide disse i forhold 
til formannskapets vedtak av 21.04.09, jfr. sak 47/09. 
 

3. Endelig og samordnet forslag til vedtak, herunder tidfestet gjennomføringsplan, 
      fremlegges til realitetsbehandling i kommunestyrets møte den 25.06.09. 
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Arne Broberg (H) fremmet følgende samordnet forslag p.v.a. Ap, H, V og Krf: 
 

1. Ringerike kommunestyre er tilfreds med en grundig rapport med mye nyttig 
faktamateriale og anbefalinger for videre arbeid. 

2. .Kommunestyret tar arbeidsgruppens konklusjon og anbefalinger, pkt 3, til 
etterretning, herunder pkt 3.2.1, som vedtas som ”Overordnet politisk mål for 
forvaltningen av kommunens eiendomsmasse”. 

3. Kommunestyret tar til etterretning at arbeidsgruppen anbefaler økte ressurser til 
vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Dette spørsmålet vil bli vurdert i arbeidet 
med budsjett og økonomiplan 

4. Arbeidsgruppens ” Andre anbefalinger”, pkt 3.2.2, ref. pkt 6: ”Forslag til 
forbedringer”, vedtas som grunnlag for Eiendomsavdelingens handlingsplan.  Med 
bakgrunn i denne, gis Rådmannen i oppdrag å utarbeide en samlet virksomhetsplan 
for Eiendomsavdelingen, som angir oppgaver og framdrift, og legge denne frem for 
kommunestyret i løpet av november måned. 

5. Rådmannen bes utrede spørsmålet om innføring av internhusleie i egen sak til 
kommunestyret. 

6. Kommunestyret vedtar at prinsippet om gjengs husleie i.h.h.t. Husleieloven skal 
gjelde for kommunens utleieboliger. 

7. Rådmannen bes fremme egen sak med sikte på salg av de eiendommer 
arbeidsgruppen har anbefalt. 

8. Alle spørsmål vedrørende organisering oversendes den gruppen som nå vurderer 
organiseringen av alle de tekniske områdene. Gruppen bes imidlertid merke seg 
arbeidsgruppens anbefaling om inkorporering av Byggtjenester i den nye 
Eiendomsavdelingen, og spesielt vurdere den nye Eiendomsavdelingen organisert 
som et kommunalt foretak (KF). 

9. Rådmannen bes utrede alle forhold rundt kommunen og Ringerike Boligstiftelse, 
herunder strategi, samarbeidsforhold, kontrakter mv. som presenteres for 
formannskap og kommunestyre. 

 

Punktvis avstemming: 

Punktene 1-4 ble enstemmig vedtatt. 
Punktene 5 og 6 ble vedtatt med 37 mot 6 stemmer. Mindretallet besto av SV, Rødt og 
Helgesen (Sp). 
Punkt 7 ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Mindretallet besto av SV og Rødt. 
Punkt 8 ble vedtatt med 37 mot 6 stemmer. Mindretallet besto av SV, Rødt og Helgesen (Sp). 
Punkt 9 ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre er tilfreds med en grundig rapport med mye nyttig 
faktamateriale og anbefalinger for videre arbeid. 

2. .Kommunestyret tar arbeidsgruppens konklusjon og anbefalinger, pkt 3, til 
etterretning, herunder pkt 3.2.1, som vedtas som ”Overordnet politisk mål for 
forvaltningen av kommunens eiendomsmasse”. 

3. Kommunestyret tar til etterretning at arbeidsgruppen anbefaler økte ressurser til 
vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Dette spørsmålet vil bli vurdert i arbeidet 
med budsjett og økonomiplan 

4. Arbeidsgruppens ” Andre anbefalinger”, pkt 3.2.2, ref. pkt 6: ”Forslag til 
forbedringer”, vedtas som grunnlag for Eiendomsavdelingens handlingsplan.  Med 
bakgrunn i denne, gis Rådmannen i oppdrag å utarbeide en samlet virksomhetsplan 
for Eiendomsavdelingen, som angir oppgaver og framdrift, og legge denne frem for 
kommunestyret i løpet av november måned. 

5. Rådmannen bes utrede spørsmålet om innføring av internhusleie i egen sak til 
kommunestyret. 

6. Kommunestyret vedtar at prinsippet om gjengs husleie i.h.h.t. Husleieloven skal 
gjelde for kommunens utleieboliger. 

7. Rådmannen bes fremme egen sak med sikte på salg av de eiendommer 
arbeidsgruppen har anbefalt. 

8. Alle spørsmål vedrørende organisering oversendes den gruppen som nå vurderer 
organiseringen av alle de tekniske områdene. Gruppen bes imidlertid merke seg 
arbeidsgruppens anbefaling om inkorporering av Byggtjenester i den nye 
Eiendomsavdelingen, og spesielt vurdere den nye Eiendomsavdelingen organisert 
som et kommunalt foretak (KF). 

9. Rådmannen bes utrede alle forhold rundt kommunen og Ringerike Boligstiftelse, 
herunder strategi, samarbeidsforhold, kontrakter mv. som presenteres for 
formannskap og kommunestyre. 

 
 
 

 

 
 
 
  


