RINGERIKE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
NR 8

Kommunestyret
Møtested: Kommuenstyresalen
Møtedato: 24.09.2009
Tid: 16.00 – 21.20

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Kjell Børre Hansen
Arnfinn Baksvær
Gerd Ragnhild Elsrud
Ståle Skjønhaug
Line Diana Castillo Lafton
Anne Helene Søhol
Bjørn Tore Hansen
Alf Henry Meier
Vidar Nordby
Per Øystein Aamodt
Lars Moholdt
Anne Helene Sandum
Steinar Larsen
Asbjørn Jarle Holth
Ole Johan Andersen
Helge Fossum
Ulf Magnussen
Dag Gunnar Stenersen
Richard Baksvær
Leif Skjerven
Berit Karen Wathne Andersen
Magnus Herstad
Anders Martin Lien
Runar Johansen
Arne Broberg
Stein Erik Stiksrud
Frode Østlund
Marie Blix Sangnes
Kari Homme
Dag Haakon Henriksen
Helge Stiksrud
Roar Olsen
Anne-Marit Lillestø
Ole-Gunnar Øhren
Karl-Petter Endrerud
Axel Sjøberg

Forfall

FO

FO
FO

FO

FO
FO

Møtt for

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Ambjørg Askerud
Lise H Kihle Gravermoen
Hans-Petter Aasen
Kjersti Land Nyhus
Einar Zwaig
Maria Altamirano
Arnfinn J. Holten
Erna Skaugrud
Trond Hjerpseth
Olav Relling
Kaja Willoch Stiksrud
Nena Bjerke (fra kl. 16.30)
Hans Ragnar Kålhus
Elling Christian Heggen

FO

Line Diana Castillo Lafton
Kari Homme
Roar Olsen
Anne-Marit Lillestø
Leif Skjerven
Magnus Herstad
Hans-Petter Aasen

Tilstede fra
administrasjonen:

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

Merknader:

Helge Fossum (Frp) hadde følgende merknad til dagsorden:
Det legges frem prinsippiell sak om kommunestyrets holdning til
etablering av privatskoler i Ringerike kommune. Saken legges frem
i løpet av høsten 2009. Forslaget ble vedtatt med 31 mot 11
stemmer.
Kjersti Nyhus (Sp) la fram forslag til politisk uttalelse ang.
etablering av Montesorriskoler i Ringerike. Forslaget falt med 15
mot 27 stemmer.
Fra og med sak 82/09
til og med sak 91/09

Behandlede saker:

Orientering:
Ringeriks-Kraft AS v/styreleder Erik Breili og adm.direktør Ole Sunnset.

Møteprotokollen godkjennes:

Kjell Hansen

Runar Johansen

Helge Fossum

Einar Zwaig

Møtesekretær:

Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

82/09

09/107
REFERATSAKER

83/09

09/368
ØKONOMIRAPPORT PR 2. KVARTAL 2009 (EKSKL HELSE OG
OMSORG)

84/09

03/2133
REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I RINGERIKE KOMMUNE

85/09

09/18054
GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - FORSLAG TIL NYTT
REGLEMENT

86/09

05/627
REGULERINGSPLAN NR.321 "KIRKEMOTUNET",
2.GANGSBEHANDLING

87/09

06/928
ENDELIG FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV
RV 7 SOKNA - ØRGENVIKA

88/09

08/976
DELTAKELSE I BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK AS ORGANISERING AV KOLLEKTIVTRAFIKK OG SKOLESKYSS I
BUSKERUD

89/09

08/1185
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG

90/09

09/368
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT 2. KVARTAL 2009 ERSTATTER SAK 83/09

91/09

08/2199
KONTROLLUTVALGSSAK 37/09 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FRA PROSJEKT OM
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINGERIKE KOMMUNE
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82/09
REFERATSAKER

Vedtak:
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

TILTAK LANGS STORELVA.
Notat fra rådmannen, datert 09.09.2009.

B

RAPPORT FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. SEPTEMBER 2009.

C

KORTFATTET STATUS FOR KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON.
Notat fra rådmannen, datert 21.09.2009.
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83/09
ØKONOMIRAPPORT PR 2. KVARTAL 2009 (EKSKL HELSE OG OMSORG)
Forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Økonomirapport pr 2. kvartal 2009 eksklusiv
Helse og omsorg til orientering.
Behandling:
Saken utgår og erstattes av sak 90/09.
Vedtak:
Saken utgår og erstattes av sak 90/09.

Side 5 av 24

84/09
REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I RINGERIKE KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling til vedtak.
Behandling:
Forslag fra Einar Zwaig (Rødt):
”1.

§14, 4. avsnitt, s. 37, første setning:
”Samtidig med innkallingen, legges sakslisten og alle sakens dokumenter….”

2.

§ 14, 5. avsnitt, siste setning (s 38):
”Henvendelse om dette skal rettes til rådmannen eller utøvende saksbehandler.”

3

§ 17 siste avsnitt (s. 39):
Ringerike kommune tar sikte på å overføre folkevalgte møter på web-tv.
Ordfører skal på anmodning….”

4

§ 20, siste avsnitt, første setning (s 40):
”En sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyret, eller en sak som ikke er
kunngjort med tidsfrist i henhold til § 12, kan ikke tas opp til realitetsbehandling og
avgjørelse. Dersom en sak likevel haster så mye til kommunestyret, må dette
begrunnes og vedtas behandlet av 2/3 flertall av kommunestyret i møtet. Hvis ikke
den behandles, sendes….””

Forslag fra Richard Baksvær (Frp) til nytt punkt under pkt. 6.2 Høringer:
”Næringslivet inviteres spesielt en gang pr. år.”
Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, V og Krf:
”Rettelse til § 4:
2. og 3. avsnitt slås sammen slik:
Arbeidsformen kan veksle mellom osv. Arbeidsformen for hvert møte fremgår av
møteinnkallingen, men kommunestyret bestemmer selv…..osv.
Begrunnelse: Slik det fremstår i teksten, kan skape forvirring.
Trykkfeil: § 8 – kursiv: ”Oppgaven som saksordfører bør såvidt mulig.
Tegnfeil: § 9, kursivtekst avsluttes med punktum (ikke komma).”
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Forslag fra ordfører Kjell Hansen (Ap):
Reglementet tilbakesendes med de forslag som foreligger til vurdering av gruppeledere i
samråd med rådmannen. Saken legges fram på neste kommunestyremøte.
Ordfører Hansens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Reglementet tilbakesendes med de forslag som foreligger til vurdering av gruppeledere i
samråd med rådmannen. Saken legges fram på neste kommunestyremøte.
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85/09
GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE - FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT
Forslag til vedtak:
Saken fremlegges uten forslag til vedtak.
Behandling:
Forslag fra Helge Fossum (Frp):
”Som innstilling med unntak av kapittel 3, her gjelder dagens reglement.”
Forslag fra Einar Zwaig (Rødt):
”Punkt 3,2 Satser:
a. Varaordfører – 12%
b. Formannskapsmedlemmer: møtegodtgjørelse
c. Hovedkomiteene:
A: Leder miljø- og areal: 4% av ordførers lønn pr. år
B: Andre hovedkomiteer: Leder 2% av ordførers lønn pr. år
C: Medlemmer: møtegodtgjørelse
d. Kontrollutvalget:
A: Leder 2% av ordførers lønn pr. år
B: Medlemmer 1% av ordførers lønn pr. år.
e. Gruppeledere:
Alle partienes gruppeledere 1% av ordførers lønn pr. år.”
Forslag fra Anne Søhol p.v.a. Ap, H, V og Krf , som følger saken:
”Godtgjøringsreglementet for folkevalgte evalueres i siste budsjettmøte i årene før
kommunevalg. Første gang i desember 2010.”
”Rådmann bes se på om det kan inngås avtaler mellom Ringerike kommune og den
folkevalgte om han/hennes arbeidsgiver slik at den folkevalgte beholder ordinære lønn mens
kommunen erstatter arbeidsgiverens utgifter vedrørende fraværet.”
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Avstemming:
Punktvis avstemming over Zwaig’s forslag:
Punkt a fikk følgende 15 stemmer og falt: Rødt, Frp, Sp og SV.
Punkt b, c, d og e fikk følgende 8 stemmer og falt: Rødt, Sp og SV.
Fossum’s forslag fikk følgende 10 stemmer og falt: Frp og Sp.
Forslag til nytt godtgjøringsreglement, fremlagt av Runar Johansen (H), ble vedtatt med 28
mot 15 stemmer. Frp, Sp, SV og Rødt stemte imot.
Vedtak:
Det vedtatte reglementet følger som vedlegg:
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RINGERIKE KOMMUNE
Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)
Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009.

1 Reglementets virkeområde
1.1 Hensikten med reglementet
Hensikten med reglementet er å regulere rettigheter og plikter som vedrører arbeidsvilkårene
for de folkevalgte i Ringerike kommune.
1.2 Omfanget av det som reguleres
Dette reglement inneholder retningslinjer om arbeidsgodtgjøring, dekning av økonomiske tap
og påførte utgifter, tjenestetelefon, PC/hjemmekontor, stillingsressurs og velferdsordninger.
1.3 Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for de folkevalgte i Ringerike kommune og for møtedeltakere der
folkevalgte er med.

2 Hjemmel og gyldighet
2.1 Hjemmel
Reglementet for godtgjøring til de folkevalgte og partiene i Ringerike kommune ble første
gang vedtatt av kommunestyret ved etablering av storkommunen. Dette reglement er siden
endret av kommunestyret flere ganger. Siste gang den 1.10.2007.
2.2 Gyldighet
Reglementet trer i kraft fra og med dato for kommunestyrets vedtak.

3 Fast godtgjøring til valgte representanter
3.1 Hva fast årlig godtgjøring dekker
Fast årlig godtgjøring gjelder ordfører, varaordfører, øvrige faste representanter i
formannskap, hovedkomiteene/utvalgene, gruppeledere og kontrollutvalg.
3.2 Satser for fast årlig godtgjøring
Fast årlig godtgjøring tilstås med:
Ordfører:
Godtgjøring er fastsatt til pr. 15.10.2007 fastsatt til kr. 585 000,-.
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Varaordfører:
Godtgjøring er fastsatt til 20 % av ordførers godtgjøring.
Godtgjøringen dekker de oppgaver og plikter som utføres i ordførerens fravær, samt
representasjon og oppdrag på vegne av ordfører eller sammen med ordfører.
Tiden disponeres i forhold til møter og oppgaver, men det forutsettes at varaordfører er
tilgjengelig innenfor stillingshjemmel etter nærmere avtale med ordfører.
Ved sammenhengende tjeneste i ordførerens sykefravær og ferie er godtgjørelsen lik
ordførerens godtgjørelse. I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører og
møtegodtgjørelse og tapt arbeidsgodtgjørelse inngår i stillingsgodtgjøring.
Formannskapsmedlemmer:
Fast godtgjøring er fastsatt til 3 % av ordførerens lønn pr. år.
Hovedkomiteer:
Fast godtgjøring til leder er fastsatt til 4 % av ordførerens lønn pr. år.
Fast godtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til 2 % av ordførerens lønn pr. år.
Kontrollutvalg:
Fast godtgjøring til leder er fastsatt til 4 % av ordførerens lønn pr. år.
Fast godtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til 2 % av ordførerens lønn pr. år.
Gruppeledere:
Fast godtgjøring til gruppeledere er fastsatt til følgende % sats av ordførerens lønn pr. år:
16 – 43 kommunestyremedlemmer til 3,5 % pr. år.
6 – 15 kommunestyremedlemmer til 3,0 % pr. år.
3 – 5 kommunestyremedlemmer til 2,5 % pr. år.
0 – 2 kommunestyremedlemmer til 2,0 % pr. år.
3.3 Utbetaling av fast årlig godtgjøring
Godtgjøringen betales ut á konto med 1/12 hver måned. Avregning vedrørende fraværsdager,
jf. punkt 4.1, skjer to ganger i året.
3.4 Fravær
Fravær fra oppsatte møter skal meldes til sekretariatet så snart som mulig.
For kommunepolitikere som dokumenterer at de fast har redusert sin ordinære stilling, gjelder
følgende:
 Fast godtgjøring utbetales uavkortet ved egen sykdom i inntil ett år og i henhold til
arbeidsmiljøloven § 33 A ved barns eller barnepassers sykdom. Sykefravær skal
dokumenteres enten ved egenmelding eller legeerklæring etter samme regler som gjelder
for ansatte i Ringerike kommune.

3.5 Pensjonsrettigheter
Folkevalgte i verv som medfører en arbeidstid som tilsvarer minst en tredel av vanlig
arbeidstid for kommunale tjenestemenn, er medlem i kommunens pensjonsordninger.
For kommunepolitikere som dokumenterer at de fast har redusert sin ordinære stilling, gjelder
følgende:


Utgifter til å opprettholde pensjonsrettigheter dekkes av Ringerike kommune.
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Utgiftene må dokumenteres.

3.6 Godtgjøring etter valgperiodens utløp
Ringerike kommune følger retningslinjer for KS.
Folkevalgte i verv på halv tid eller mer gis slik ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp:



1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden
3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden

4 Trekk og tillegg i fast årlig godtgjøring
4.1 Avkorting ved fravær
Den faste årlig godtgjøring avkortes fra og med 3. fraværsdag (møte dag) i utvalget pr år
unntatt ved fravær ved egen sykdom/barns sykdom, dokumentert ved egenmelding eller
sykemelding, eller fravær p g a eksamen. Avkorting skjer med 60 % av 1/15 av
representantens årlige godtgjørelse for vervet.
4.2 Godtgjøring til vararepresentanter
Når møtende vararepresentanter i kommunestyret, formannskap, administrasjonsutvalg,
hovedkomiteer/utvalg og kontrollutvalg har et oppmøte på 4 eller flere tilstås utover
møtegodtgjørelse en godtgjørelse på antall møtt/15 av årlig fast godtgjørelse (medlem) for de
respektive styre/utvalg.

5 Møtegodtgjøring til valgte representanter, komiteer, styrer m.m. samt for
deltakelse i seminarer o.l.
5.1 Hvilke utvalg og deltakelse denne godtgjøringen dekker
Det ytes møtegodtgjøring for medlemmer i formannskap, kommunestyret, andre styrer,
nemnder, utvalg og komiteer basert på én eller flere av følgende forutsetninger:






valgte medlemmer av kommunestyret
kommunestyret har foretatt oppnevningen av organet
komiteen er oppnevnt av formannskap eller hovedkomiteer
utvalget er et hovedarbeidsmiljøutvalg
utvalget/styret/rådet er oppnevnt i medhold av lov

Møtegodtgjøring ytes for ordinære møter i organet og for fellesbefaringer o.l. som organet
foretar.
Møtegodtgjøring kan ytes for deltakelse i møter, konferanser, seminarer og befaringer som
utvalg omtalt i pkt 2.1 eller i pkt 4.1 pålegger medlemmene å delta i. I tilfelle må
formannskapet, hovedkomiteer eller ordfører godkjenne frammøte. Slik godkjenning må
innhentes på forhånd, og den som har godkjent eller fått denne godkjenningen delegert,
attesterer regningen for reise- og møtegodtgjøring. Det forutsettes at det er i kommunens
interesse at vedkommende deltar.
Møtegodtgjøring kan også tilstås kommunens folkevalgte representanter i ikke kommunale
styrer, utvalg, råd m.v. i den grad godtgjøring ikke gis av andre.
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Dette avgjøres av ordfører.
Representant for arbeidstakere (-organisasjoner) kan tilstås møtegodtgjøring når deltakelse
ikke kan ansees å være dekket av den faste lønn de mottar fra kommunen. Rådmannen kan
avgjøre.
Konsultative medlemmer av utvalg som ikke får godtgjøring på annen måte, tilstås
møtegodtgjøring dersom de er medtatt direkte eller indirekte i oppnevningsvedtaket. Unntak
gjelder for konsultative medlemmer som er arbeidsgiverrepresentanter.
Følgende møtedeltakelse tilstås ikke møtegodtgjøring:
 Kommunalt ansatte som deltar i utvalgsarbeid i kraft av den stilling de har.
 Lovbestemte medlemmer og personer som har lovbestemt plikt til å være til stede i møtet.
 Ordfører tilstås ikke møtegodtgjøring.
5.2 Møtegodtgjøring til medlemmer av styrer, nemnder, utvalg og komiteer
Møtegodtgjøringen er kr 750,- pr møte dag. Denne satsen gjelder også vararepresentanter.
Lederen får en tilleggsgodtgjøring på kr 250,- pr møte dag. Nestleder som fungerer som
leder, får samme tillegg. Dette gjelder leder i utvalg, styrer, nemnder og komiteer o.l. omtalt i
første avsnitt i pkt 5.1 samt utvalg med folkevalgt representasjon som blir oppnevnt i løpet av
en valgperiode til bestemte tidsavgrensede oppgaver.
Når ulike organ har møte på samme dag, utbetales godtgjøring for hvert av møtene til de
kommunalt folkevalgte medlemmene som deltar, og ikke begrenset til møte dag.
5.3 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste m.m.
Folkevalgte nevnt i pkt 5.1, får av kommunen erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt som
følger av vervet og for utgifter som utøvelsen av vervet nødvendiggjør.
Satsene er:
 Tapt arbeidsfortjeneste under 4 timer, udokumentert
 Tapt arbeidsfortjeneste over 4 timer, udokumentert
 Tapt arbeidsfortjeneste, dokumentert, maksimum

kr 450,kr 900,kr 2 000,-

Kravet til legitimasjon er bekreftelse fra arbeidsgiver (eller egenerklæring fra selvstendig
næringsdrivende) som rådmannen må godkjenne.
Reglene gjelder også for hjemmearbeidende, studenter og pensjonister.

6 Dekning av utgifter. Tilleggsytelser
6.1 Skyssgodtgjøring
Skyssgodtgjøring ytes til medlemmer av kommunestyret, styrer, utvalg o.l. valgt av
kommunale organer for reise i kommunale ærend i henhold til KS reiseregulativ, (som igjen
baserer seg på Statens særavtaler for reiser). Reisen skal foretas på den hurtigste og billigste
måten for kommunen. Reisen bør i størst mulig grad samordnes med ansatte eller folkevalgte
som skal samme sted.

Side 13 av 24

Skyssutgifter for reise mellom hjem og rådhuset som arbeidssted, dekkes ikke for folkevalgte
med fast kontortid.
6.2 Kostgodtgjøring og dekning av overnattingskostnader
Folkevalgte får kostgodtgjøring og nattillegg i henhold til KS reiseregulativ.
Det gjøres fratrekk i kostgodtgjøringen ved felles servering av måltider eller når kosten
inngår i annen regning, i tråd med reiseregulativet.
Når folkevalgte bestiller overnatting på hotell, velges fortrinnsvis hoteller som kommunen
har samarbeidsavtaler med, bl.a. om pensjonspris.
Når inntatt frokost er inkludert i pensjonsprisen, reduseres kostgodtgjøringen i tråd med
regulativet.
Der det er avtalt pensjonspris, benyttes denne. Til ekstrautgifter under oppholdet, jf forrige
pkt, gis en godtgjøring i henhold til regulativet (bruspenger).
Ved utenlandsreiser følges særavtale for reiser utenlands for statens regning slik også KS
henviser til.
Reiseregning skal innsendes snarest og senest én måned etter at reisen er foretatt.
6.3 Telefon godtgjøring
Ordfører og varaordfører tilstås dekning av kostnader til mobiltelefon. Kostnader til dekning
av telefon utover dette for andre enn ordfører og varaordfører kan tilstås når særlige grunner
tilsier dette, dette avgjøres av ordfører.
Dersom arbeidsgivers mobiltelefon (utenom vakt/beredskapstelefon) medbringes og benyttes
utenom ordinær arbeidstid, vil fordelen bli beskattet i henhold til Skattedirektoratets regler
for skattlegging av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon1.
6.4 PC og internett tilgang/abonnement.
Ordfører tilstås dekning av egen PC og internett tilgang/abonnement.
Formannskapsmedlemmer og hovedkomitéledere tilstås dekning av egen PC.
Elektronisk kommunikasjon dekkes med månedlig godtgjørelse på kr 250,- for medlemmer
nevnt i første setning og leder av kontrollutvalget. Fordelen beskattes i henhold til
Skattedirektoratets regler for skattlegging av arbeidsgiverfinansiert elektronisk
kommunikasjon, se fotnote til pkt 7.3, annet avsnitt.
6.5 Dekning av utgifter for tilsyn med barn
Legitimerte utgifter til leie av tilsyn med barn under 12 år, funksjonshemmede eller syke som
er nødvendig for utøvelsen av tillitsvervet, erstattes med inntil kr 700,- pr dag.
Faste, private tilsynsutgifter dekkes ikke.
I forbindelse med reiser i kommunale ærend kan legitimerte utgifter til skyss og kost for
barnepasser til diende barn dekkes.
Er det dokumentert behov for å leie tilsyn med barn under natten, eller tap i familieinntekten
for å dekke nattilsynet, kan det tilstås nattillegg i henhold til reiseregulativet, dersom det er
behov for det. Nattillegget kan gjelde også for barn over 12 år.

2

Per aug. 2009 er reglene slik at kostnad / refusjon utover kr 1.000,- og inntil kr 5.000 fordelsbeskattes (inntil
kr 7.000,- for to eller flere elektroniske kommunikasjonsmidler)
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7 Retningslinjer utover godtgjøringen
7.1 Lokalisering av møter
Når kommunen arrangerer kurs, konferanser eller møter utenfor rådhuset, skal de nevnte
arrangementer fortrinnsvis holdes i Ringerike kommune.
7.2 Bevertning
I forbindelse med kommunestyre- og formannskapsmøter skal det serveres et varmt måltid.
I tilknytning til møter i hovedstyrer serveres et lett måltid.
I eller i nærheten av møtelokalene skal det være tilgang på varmt og kaldt drikke samt frukt.
Bespisning på kommunens regning for nemnder, styrer og råd utover det som er nevnt over
må ikke finne sted uten samtykke fra ordfører (eller varaordfører når han møter i hans sted).
7.3 Arbeidsplasser
Folkevalgte skal ha et felles rom som alle partigrupper disponerer. Kontoret skal til en hver
tid være utstyrt med dokumenter om lovverk, rundskriv, utredninger og vedtak fra råd eller
utvalg. Det skal være tilgang til telefon, PC med internett og kopieringsmuligheter.
Det arbeides for at hvert parti får et eget kontor.
7.4 Aviser/ magasiner / fagtidskrifter.
Kommunestyrerepresentanter mottar Kommunal rapport dersom de ønsker det.
Ringerikes Blad skal være tilgjengelig i sekretariatet. Øvrige aviser skal være tilgjengelig på
internett i felles kontor. Aviser, magasiner og fagtidskrifter som mottas av sekretariat,
ordfører eller administrasjon som ansees aktuelle legges ut på egne hyller i resepsjonen ved
sekretariatet. Politikere som mottar fagtidsskrifter som er aktuelle for andre oppfordres til
gjøre disse tilgjengelig for andre. Sekretariatet holder orden og kaster det som ikke lenger
ansees aktuelt.
7.5 Ledsagere
Dersom ordfører, eller den som møter i ordførers sted, inviteres med ledsager til offisielle
arrangementer, vil kommunen dekke merutgiftene til deltakelse for ledsager.
Det samme gjelder ved ordførers og andre politikeres deltakelse i forbindelse med
vennskapskommune arrangementer.

8. Fortolkninger av reglementet
Fortolkninger av reglementet kan gjøres av gruppelederne. Det forutsettes enstemmighet i
blant gruppelederne, i motsatt fall sendes uklarheten til kommunestyret.
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86/09
REGULERINGSPLAN NR.321 "KIRKEMOTUNET", 2.GANGSBEHANDLING
Forslag til vedtak:
1. Reguleringsplan nr 321 ”KIRKEMOTUNET” med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
2. De deler av reguleringsplanene 87 ”Hallingby”, vedtatt 29.11.1972 og 230 ”Undergang
Hallingby”, vedtatt 04.05.95 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, som blir berørt av ny reguleringsplan nr. 321, oppheves.
3. Utnyttelsesgraden settes lik utnyttelsesgrad gitt i plankart. Tidligere vedtak om å sette ned
utnyttingsgraden til 25% bortfaller.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Reguleringsplan nr 321 ”KIRKEMOTUNET” med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
2. De deler av reguleringsplanene 87 ”Hallingby”, vedtatt 29.11.1972 og 230 ”Undergang
Hallingby”, vedtatt 04.05.95 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, som blir berørt av ny reguleringsplan nr. 321, oppheves.
3. Utnyttelsesgraden settes lik utnyttelsesgrad gitt i plankart. Tidligere vedtak om å sette ned
utnyttingsgraden til 25% bortfaller.
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87/09
ENDELIG FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV RV 7 SOKNA
- ØRGENVIKA
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune tilrår utbygging av ny riksveg 7 mellom Sokna i Ringerike
kommune og Ørgenvika i Krødsherad kommune i samsvar med vedtatte
reguleringsplaner.
2. Utbyggingen tilrås delfinansiert med bompenger i henhold til foreslåtte
finansieringsplaner.
3. Det anlegges bomstasjon mellom Rallerud og Haverstingen i Ringerike kommune
som beskrevet i reguleringsplanens pkt. 2.12.4. Innkrevingen baseres på
helautomatisk, ubetjent bom.
4. Forutsatt en samlet investeringskostnad på 1470 mill 2009-kroner inklusiv
innkrevinsutstyr, statlig andel 700 mill 2009-kroner og inntil 15 års
innkrevingsperiode, med mulighet for forlengelse med inntil 5 år dersom utviklingen i
bompengeselskapets økonomi gjør det nødvendig, kan det aksepteres en
bompengetakst på 63 kr pr passering (2009-kroner) for lette kjøretøy og 160 kr pr
passering (2009-kroner) for tunge kjøretøy med totalvekt over 3500 kg.
Bompengetakstene forutsettes regulert i takt med prisstigningen.
5. Det forutsettes en rabattordning hvor trafikanter med elektronisk brikke gis 10% flat
rabatt, og at det ikke gis rabatter ut over dette.
6. Ringerike kommune ønsker å stille som observatør i Hallingporten Vegfinans AS med
følgende
representant:

……………………

vararepresentant:

……………………

Behandling:
Helge Fossum (Frp) tok opp sitt forslag, fremmet i formannskapet sak 102/09, som erstatter
punkt 2 - 5:
”Ringerike kommune ber om at statlige myndigheter umiddelbart bevilger nødvendige
rammer for å starte utbygging.”
Avstemming:
Punkt 1 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling punkt 2 – 5 og Fossums
forslag, ble formannskapets innstilling vedtatt med 36 mot 7 stemmer (Frp).
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Punkt 6 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1

Ringerike kommune tilrår utbygging av ny riksveg 7 mellom Sokna i Ringerike
kommune og Ørgenvika i Krødsherad kommune i samsvar med vedtatte
reguleringsplaner.

2

Utbyggingen tilrås delfinansiert med bompenger i henhold til foreslåtte
finansieringsplaner.

3

Det anlegges bomstasjon mellom Rallerud og Haverstingen i Ringerike kommune
som beskrevet i reguleringsplanens pkt. 2.12.4. Innkrevingen baseres på
helautomatisk, ubetjent bom.

4

Forutsatt en samlet investeringskostnad på 1470 mill 2009-kroner inklusiv
innkrevinsutstyr, statlig andel 700 mill 2009-kroner og inntil 15 års
innkrevingsperiode, med mulighet for forlengelse med inntil 5 år dersom utviklingen i
bompengeselskapets økonomi gjør det nødvendig, kan det aksepteres en
bompengetakst på 63 kr pr passering (2009-kroner) for lette kjøretøy og 160 kr pr
passering (2009-kroner) for tunge kjøretøy med totalvekt over 3500 kg.
Bompengetakstene forutsettes regulert i takt med prisstigningen.

5

Det forutsettes en rabattordning hvor trafikanter med elektronisk brikke gis 10% flat
rabatt, og at det ikke gis rabatter ut over dette.

6

Ringerike kommune ønsker å stille som observatør i Hallingporten Vegfinans AS med
følgende
observatør:

Arnfinn Holten

varaobservatør:

Ole Johan Andersen
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88/09
DELTAKELSE I BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK AS - ORGANISERING AV
KOLLEKTIVTRAFIKK OG SKOLESKYSS I BUSKERUD
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune er positiv til til Buskerud fylkeskommune sitt initiativ om
opprettelse av et kollektivtrafikkselskap som fylkeskommunen og kommunene skal
eie i fellesskap.
2. Ringerike kommune slutter seg til fylkeskommunens forslag om opprettelse av
selskapet Buskerud kollektivtrafikk AS, herunder godkjenning av vedtekter og
aksjonæravtale med de endringer som følger av fylkestingets vedtak 18.06.09.
3. Ringerike kommune deltar ikke delta på eiersiden i selskapet Buskerud
kollektivtrafikk AS fra oppstarten, men vil vurdere eierskap på et senere tidspunkt.
Behandling:
Forslag fra Kjersti Nyhus (Sp) til nytt punkt 4:
”Ringerike kommune skal arbeide aktivt gjennom sitt eierskap for sikker skoleskyss for alle
barn mht sitteplasser og sikkerhetsseler.”
Forslag fra Axel Sjøberg (SV) til nytt punkt 5:
”Helge Stiksrud foreslås som Ringerike kommunes representant i interimstyret.”
Avstemming:
Formannskapets innstilling punkt 1 –3 ble enstemmig vedtatt.
Nyhus’ forslag ble enstemmig vedtatt.
Sjøberg’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ringerike kommune er positiv til til Buskerud fylkeskommune sitt initiativ om
opprettelse av et kollektivtrafikkselskap som fylkeskommunen og kommunene skal
eie i fellesskap.
2. Ringerike kommune slutter seg til fylkeskommunens forslag om opprettelse av
selskapet Buskerud kollektivtrafikk AS, herunder godkjenning av vedtekter og
aksjonæravtale med de endringer som følger av fylkestingets vedtak 18.06.09.
3. Ringerike kommune deltar på eiersiden i selskapet Buskerud kollektivtrafikk AS fra
oppstarten ved å tegne aksjer for 5,6 % av aksjekapitalen, dvs.
kr. 278 168,-. Beløpet dekkes ved overføring fra næringsfondet.
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4. Ringerike kommune skal arbeide aktivt gjennom sitt eierskap for sikker skoleskyss
for alle barn mht sitteplasser og sikkerhetsseler.
5. Helge Stiksrud foreslås som Ringerike kommunes representant i interimstyret.
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89/09
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG
Forslag til vedtak:
1.Formannskapet i Ringerike kommune anbefaler kommunestyret å vedta den foreliggende
den foreliggende kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble vedtatt med 42
mot 1 stemme (Steinar Larsen, Ap).
Vedtak:
Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg ble vedtatt.
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90/09
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT 2. KVARTAL 2009 - ERSTATTER SAK
83/09
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar fremlagte Økonomi- og aktivitetsrapport pr 2. kvartal 2009 til
orientering.
Behandling:
Rådmann Wenche Grinderud orienterte.
Forslag fra Kjell Hansen (Ap):
Kommunestyret tar fremlagte Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 2. kvartal 2009,
formannskapets vedtak i sak 103/09, samt rådmannens redegjørelse i dagens møte til
etterretning.
Forslag fra Dag Stenersen (Frp):
”Til kommunestyrets møte i oktober fremlegges en oversikt over driftsutgifter og
investeringer til ikke lovbestemte oppgaver. Oversikten bør inneholde
utbetalinger/investeringer i 2009 og budsjettposter i øko.planperioden.”
Einar Zwaig (Rødt) tok opp rådmannens forslag:
Kommunestyret tar fremlagte Økonomi- og aktivitetsrapport pr 2. kvartal 2009 til
orientering.
Avstemming:
Stenersen’s forslag ble enstemmig vedtatt og oversendes rådmannen.
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Hansen og Zwaig, ble Hansen’s forslag
vedtatt med 41 mot 2 stemmer (Rødt).
Vedtak:
Kommunestyret tar fremlagte Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 2. kvartal 2009,
formannskapets vedtak i sak 103/09, samt rådmannens redegjørelse i dagens møte til
etterretning.
Til kommunestyrets møte i oktober fremlegges en oversikt over driftsutgifter og investeringer
til ikke lovbestemte oppgaver. Oversikten bør inneholde utbetalinger/investeringer i 2009 og
budsjettposter i øko.planperioden.
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91/09
KONTROLLUTVALGSSAK 37/09 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FRA
PROSJEKT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINGERIKE KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets innstilling::
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om offentlige anskaffelser i Ringerike
kommune til orientering.
Kommunestyret forutsetter en rask bedring av kommunens rutiner og ber om at det vurderes
å gi innkjøpsavdelingen et større ansvar enn i dag til å sørge for at kommunen etterlever det
aktuelle regelverket, herunder løpende kontroll med dette, for de innkjøp som omfattes av
regelverket for offentlige anskaffelser .
Behandling:
Forslag fra Helge Fossum (Frp):
Punkt 1 og 2 som kontrollutvalgets innstilling.
Nytt pkt. 3:
Rådmannen bes å følge opp de 4 kulepunkter gjengitt i rapportens sammendrag
(saksdokumentenes side 52).
Nytt punkt 4:
Redegjørelse for status i dette arbeidet legges frem januar/februar 2010.
Forslag fra Einar Zwaig (Rødt):
Rådmannen rapporterer resultatene av arbeidet innen juni-møtet 2010.
Avstemming:
Forslagene fra Fossum og Zwaig ble enstemmig vedtatt.
Zwaig’s forslag tas inn i Fossums pkt. 4.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om offentlige anskaffelser i
Ringerike kommune til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter en rask bedring av kommunens rutiner og ber om at det
vurderes å gi innkjøpsavdelingen et større ansvar enn i dag til å sørge for at
kommunen etterlever det aktuelle regelverket, herunder løpende kontroll med dette,
for de innkjøp som omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser .

Side 23 av 24

3. Rådmannen bes å følge opp de 4 kulepunkter gjengitt i rapportens sammendrag
(saksdokumentenes side 52).
4. Redegjørelse for status i dette arbeidet legges frem januar/februar 2010.
Rådmannen rapporterer resultatene av arbeidet innen juni-møtet 2010.

Side 24 av 24

