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Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

119/10

10/2163
ÅRSBUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

120/10

10/91
REFERATSAKER

121/10

10/2569
FINANSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2010

122/10

10/2685
ØKONOMIRAPPORTERING PER OKTOBER 2010

123/10

10/2518
BUDSJETTKORRIGERING - INVESTERINGSBUDSJETT 2010

124/10

10/2571
LIKVIDITETSBUDSJETT 2011 OG SØKNAD OM
TREKKRETTIGHET

125/10

10/2570
MINIMUMSAVDRAG 2010 - BUDSJETTREGULERING

126/10

10/2492
STATSBUDSJETTET 2011 - SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER
TIL STYRKING AV BARNEVERNTJENESTEN

127/10

10/2641
VALG AV 17. MAI-KOMITE FOR 2011

128/10

09/19192
BILLIGHETSERSTATNING

129/10

09/17272
ENERGI- OG KLIMAUTREDNING FOR RINGERIKE KOMMUNE 2.
GANGS BEHANDLING

130/10

10/2547
OPPSTART AV RINGERIKSPAKKE OG
KONSEPTVALGUTREDNING

131/10

10/2343
SOKNA UTVIKLING
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132/10

10/2593
RENOVASJONSGEBYR FOR 2011

133/10

10/217
KONTROLLUTVALGET 2010 - PROTOKOLL 9/10

134/10

10/91
MØTEPLAN 2011

135/10

10/2455
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011
FASTSETTING AV VALGDAG

136/10

10/2709
NYTT VALGOPPGJØR KOMMUNESTYRET VALGET 2007
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119/10
ÅRSBUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011 - 2014
Vedtak:
Gunnlagsdokumentene er lagt fram og tatt til orientering.
Strategiske mål
1.
De strategiske målene vist i pkt 1.1 i rådmannens grunnlagsdokument for budsjett
og økonomiplan skal prege arbeidet i 2011.
Driftsbudsjett
2.
Driftsbudsjettet for 2011 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B. Budsjettet er
nettorammen for hvert rammeområdenivå som er bindende overfor
kommunestyret, jf budsjettoversikt 1B. Rammene er satt opp med bruttobeløp og
viser inntekter og utgifter innen hvert rammeområde.
Driftsoverskudd 2011 på 13,469 mill kroner foreslås i sin helhet til dekning av
akkumulert underskudd tidligere år, og pliktig overføring av 40 % av
merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jf forskriftsendring fra 1.1.2010), i
grunnlagsdokumentet beregnet til 3,6 mill kroner.
3.

Akkumulert driftsunderskudd for perioden 2007 til 2009 på 126,8 mill kroner
søkes inndekket etter følgende reviderte plan: 13,469 mill kroner i 2011, 40 mill
kroner i 2012, 40 mill kroner i 2013 og 33,3 mill kroner i 2014.
Fram til behandlingen av økonomiplan 2012-2015 utarbeides det en konkret plan
for hvordan dette skal gjennomføres.

4.

Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i
samsvar med grunnlagsdokumentet og rådmannens tilleggsdokument for
saldering, men med følgende endringer for 2011:
Budsjettendringer
Netto driftsresultat 2011 i rådmannens reviderte grunnlagsdokument
-

9 634 000

Stranden skole legges ikke ned 1.8.11
500.000
Ikke redusert ramme barnehager
3 000 000
Ekstra PPT-stilling fra 1.8.11 opprettholdes
300.000
Tilskuddet til Blå Kors/StjerneGruppens boliger som i 2009
90.000
Bruk av private plasser innen omsorgen for rusavhengige opprettholdes -275.000
Det innføres ikke husleie overfor Arbeidsinstituttet
200.000
Reduksjon avsetning til Grønn omsorg
+
200.000
Ekstra innsparing lønnskostnad (jfr. Punkt 15)
+ 8 000 000

= Netto driftsresultat 2011

+ 13 469 000
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Endring for 2012:
- Det foretas ikke reduksjon med 5 sykehjemssenger fra 2012
- Reduksjon av netto driftsresultat 2012

+
-

3.000.000
3.000.000

5.

Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte
virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur. Budsjettdokument som
viser foredelingen med brutto tall sendes kommunestyrets medlemmer.

6.

Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig
kjent.

Investeringsbudsjett og låneopptak
7.
Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 55,55 mill
kroner fordelt med 18,050 mill kroner på ikke-rentable investeringer og 37,5 mill
kroner på rentable investeringer for 2011. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og
finansiering.

-

Følgende endringer foreslås i forhold til rådmannens forslag i 2011.
Ny skole i Hønefoss Syd
+
1.000 000
Vedlikehold skoler/barnehagen
+
5.000 000
Investeringer kirkelige formål
+
1.000 000
Pottemakerbakken
+
2 500 000
9 500 000

Finansiering av investeringstiltak
- Investeringsfond

-

9 500 000

8.

Rådmannen kan flytte investeringsmidler for et vedtatt prosjekt fra ett år til et
annet år når framdriften for prosjektet ikke er som forutsatt.

9.

For finansiering av investeringsbudsjettet 2011 vedtas følgende låneopptak under
forutsetning av fylkesmannens godkjenning:
•
Låneopptak investeringer inntil 51,45 mill kroner, herav 37,5 mill kroner
vedr. rentable investeringer.
o Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr avdrag på
lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
o Serielån
o Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.

10.

Låneopptak til videre utlån inntil 25 mill kroner.
o Långiver: Husbanken
o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
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Betalingsregulativ og skatt
11. Betalingsregulativet for 2011 vedtas.
12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,3 % (fastsatt av Stortinget).
13.

Eiendomsskatt fastsettes som i 2010, med 3 ‰ på bolig- og fritidseiendommer, og
5 ‰ på næringseiendommer og verker/bruk.

Verbale føringer
14.

Omstillings-, effektiviserings- og kostnadsreduserende tiltak vedtatt i budsjett
2010, langtidsplan 2010-2013, som er under gjennomføring, og som er planlagt for
gjennomføring, følges opp.

15.

Arbeidet med å gjennomføre nødvendige omstillinger, for å oppnå mer effektiv
drift, balanse i kommuneøkonomien, en mer kostnadseffektiv og omstillingsdyktig
arbeidsorganisasjon skal ha hovedfokus i 2011. Det legges til grunn at
rådmannen etablerer dette arbeidet som et konkret forbedringsprosjekt, hvor alle
tiltakene innarbeides og tidfestes for gjennomføring.
Rådmannen anbefales å engasjere en ekstern konsulent til å bistå i forberedelser
og i gjennomføringen av forbedringsprosjektet herunder arbeidet med å definere
tiltak, slik at de operative og økonomiske målene nås. Ekstern konsulent bør av
rådmannen gis konkret mandat og myndighet slik at rådmannen til enhver tid
har kontroll og styring over utviklingen, og at prosjektet forløper, som planlagt
gjennom året.
Rådmannen rapporter månedlig til Formannskapet om prosjektets framdrift,
dets status, mål oppnåelse og om avvikshåndtering og korrigeringer. Prosjektet
forankres i Formannskapets første møte i 2011. Målene og tiltakene fremgår av
forannevnte punkt 15 og i foreliggende budsjett 2011 punkt 1-14. Det legges til
grunn at rådmannen i samråd med ordfører fremmer sak med konkret
saksfremlegg i de tilfeller hvor det er nødvendig med korrigerende tiltak og bare
der slike tiltak er av prinsipiell karakter.
Det legges til grunn at prosjektet innrettes og fokuserer på alle nivåer i
arbeidsorganisasjonen og at dette ikke skal medføre vesentlige endringer i
tjenestetilbudene. I tilfeller hvor rådmannen likevel finner det nødvendig å gjøre
endringer i tjenestetilbudene og hvor det foreligger behov for prinsipielle
avklaringer skal egen sak fremmes for politiske organ i samråd med ordfører.
For øvrig vises til Kommunelovens bestemmelser om administrasjonssjefen
(rådmann) arbeids- og myndighetsområde, samt til kommunens eget
delegeringsreglement om det samme.

Side 7 av 48

16.

De verbale føringer gitt ved kommunestyrets budsjettbehandling 17.12.09
opprettholdes med mindre de er blitt justert gjennom senere vedtak.

17.

Det utredes å ta i bruk ledige lokaler på Austjord eller andre steder til nye
sykehjemsplasser. Det vises bl.a. til bebudede ekstra overføringer fra staten til
eldreomsorgen.

18.

I og med at også institusjonsdriften ISF-finansieres, ansees vedtatt
bemanningsfaktor for institusjonene bare som veiledende. Driften må holdes
innen den økonomi som ISF-finansieringen gir.

19.

Det er helt avgjørende for å møte kommunens behov for økte inntekter at man
oppnår reell vekst i folketall og i næringsliv. Av dette følger forventning om at
rådmannen sørger for at forholdene legges raskets mulig og effektivt til rette for
slik vekst. Det betyr krav til effektiv saksbehandling både faglig og tidsmessig.
Videre at kommunen møter alle utbyggere med løsningsorientering og høy grad
av serviceinnstilling. Saksbehandlingstiden skal være blant de mest effektive i
landet.

20.

Ringerike kommune skal i samarbeid med de øvrige eierne i Ringerike Utvikling
AS, og næringsliv/kompetansevirksomhet for øvrig, sørge for at selskapet er en
hoveddrivkraft i arbeidet med å fremme god samfunns- og næringsutvikling i
kommunen og i regionen.
Av dette følger sterk fokus på tiltak og utviklingsplaner som fremmer regionens
omdømme og hvor formålet med økt satsing på næringsutvikling er å oppnå nye
og flere arbeidsplasser og forretningsområder. Samarbeidet med Høyskolen i
Buskerud og videregående skoler er blant de områder som skal styrkes.

21.

Konsekvensen av en eventuell redusert bemanningstetthet i barnehagesektoren
utredes innen 1.april 2011.

22.

Adaptor. Saken tas opp igjen når forhandlingene med statlige myndigheter er
sluttført.

23.

Samlokalisering av tekniske tjenester utredes.

24.

Arbeidet med idrettshall i Schjongslunden skal prioriteres i 2011. Dialog med
fylkesmannen.

Behandling:
Helge Stiksrud (V) tok p.v.a. Ap, H, V og Krf opp formannskapet innstilling i sak 160:
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Strategiske mål
1. De strategiske målene vist i pkt 1.1 i rådmannens grunnlagsdokument for budsjett og
økonomiplan skal prege arbeidet i 2011.
Driftsbudsjett
2. Driftsbudsjettet for 2011 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B. Budsjettet er
nettorammen for hvert rammeområdenivå som er bindende overfor kommunestyret, jf
budsjettoversikt 1B. Rammene er satt opp med bruttobeløp og viser inntekter og
utgifter innen hvert rammeområde.
Driftsoverskudd 2011 på 13,469 mill kroner foreslås i sin helhet til dekning av
akkumulert underskudd tidligere år, og pliktig overføring av 40 % av
merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jf forskriftsendring fra 1.1.2010), i
grunnlagsdokumentet beregnet til 3,6 mill kroner.
3. Akkumulert driftsunderskudd for perioden 2007 til 2009 på 126,8 mill kroner søkes
inndekket etter følgende reviderte plan: 13,469 mill kroner i 2011, 40 mill kroner i
2012, 40 mill kroner i 2013 og 33,3 mill kroner i 2014.
Fram til behandlingen av økonomiplan 2012-2015 utarbeides det en konkret plan for
hvordan dette skal gjennomføres.
4. Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i samsvar
med grunnlagsdokumentet og rådmannens tilleggsdokument for saldering, men med
følgende endringer for 2011:
Budsjettendringer
Netto driftsresultat 2011 i rådmannens reviderte grunnlagsdokument 9 634 000
-

Stranden skole legges ikke ned 1.8.11
Ikke redusert ramme barnehager
Ekstra PPT-stilling fra 1.8.11 opprettholdes
Tilskuddet til Blå Kors/StjerneGruppens boliger som i 2009
Bruk av private plasser innen omsorgen for rusavhengige opprettholdes
Det innføres ikke husleie overfor Arbeidsinstituttet
Reduksjon avsetning til Grønn omsorg
Ekstra innsparing lønnskostnad (jfr. Punkt 15)

500.000
3 000 000
300.000
90.000
-275.000
200.000
+
200.000
+ 8 000 000

= Netto driftsresultat 2011

+ 13 469 000

Endring for 2012:
- Det foretas ikke reduksjon med 5 sykehjemssenger fra 2012
- Reduksjon av netto driftsresultat 2012

+
-

3.000.000
3.000.000

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur. Budsjettdokument som viser
foredelingen med brutto tall sendes kommunestyrets medlemmer.
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6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
Investeringsbudsjett og låneopptak
7. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 55,55 mill kroner
fordelt med 18,050 mill kroner på ikke-rentable investeringer og 37,5 mill kroner på
rentable investeringer for 2011. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og
finansiering.

-

Følgende endringer foreslås i forhold til rådmannens forslag i 2011.
Ny skole i Hønefoss Syd
+
1.000 000
Vedlikehold skoler/barnehagen
+
5.000 000
Investeringer kirkelige formål
+
1.000 000
Pottemakerbakken
+
2 500 000
9 500 000

Finansiering av investeringstiltak
- Investeringsfond

-

9 500 000

8. Rådmannen kan flytte investeringsmidler for et vedtatt prosjekt fra ett år til et annet år
når framdriften for prosjektet ikke er som forutsatt.
9. For finansiering av investeringsbudsjettet 2011 vedtas følgende låneopptak under
forutsetning av fylkesmannens godkjenning:
o Låneopptak investeringer inntil 51,45 mill kroner, herav 37,5 mill kroner vedr.
rentable investeringer.
o Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr avdrag på
lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
o Serielån
o Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
10. Låneopptak til videre utlån inntil 25 mill kroner.
o Långiver: Husbanken
o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
Betalingsregulativ og skatt
11. Betalingsregulativet for 2011 vedtas.
12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,3 % (fastsatt av Stortinget).
13. Eiendomsskatt fastsettes som i 2010, med 3 ‰ på bolig- og fritidseiendommer,
og 5 ‰ på næringseiendommer og verker/bruk.
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Verbale føringer
14.

Omstillings-, effektiviserings- og kostnadsreduserende tiltak vedtatt i budsjett 2010,
langtidsplan 2010-2013, som er under gjennomføring, og som er planlagt for
gjennomføring, følges opp.

15.

Arbeidet med å gjennomføre nødvendige omstillinger, for å oppnå mer effektiv drift,
balanse i kommuneøkonomien, en mer kostnadseffektiv og omstillingsdyktig
arbeidsorganisasjon skal ha hovedfokus i 2011. Det legges til grunn at rådmannen
etablerer dette arbeidet som et konkret forbedringsprosjekt, hvor alle tiltakene
innarbeides og tidfestes for gjennomføring.
Rådmannen anbefales å engasjere en ekstern konsulent til å bistå i forberedelser og i
gjennomføringen av forbedringsprosjektet herunder arbeidet med å definere tiltak, slik
at de operative og økonomiske målene nås. Ekstern konsulent bør av rådmannen gis
konkret mandat og myndighet slik at rådmannen til enhver tid har kontroll og styring
over utviklingen, og at prosjektet forløper, som planlagt gjennom året.
Rådmannen rapporter månedlig til Formannskapet om prosjektets framdrift, dets
status, mål oppnåelse og om avvikshåndtering og korrigeringer. Prosjektet forankres i
Formannskapets første møte i 2011. Målene og tiltakene fremgår av forannevnte punkt
15 og i foreliggende budsjett 2011 punkt 1-14. Det legges til grunn at rådmannen i
samråd med ordfører fremmer sak med konkret saksfremlegg i de tilfeller hvor det er
nødvendig med korrigerende tiltak og bare der slike tiltak er av prinsipiell karakter.
Det legges til grunn at prosjektet innrettes og fokuserer på alle nivåer i
arbeidsorganisasjonen og at dette ikke skal medføre vesentlige endringer i
tjenestetilbudene. I tilfeller hvor rådmannen likevel finner det nødvendig å gjøre
endringer i tjenestetilbudene og hvor det foreligger behov for prinsipielle avklaringer
skal egen sak fremmes for politiske organ i samråd med ordfører.
For øvrig vises til Kommunelovens bestemmelser om administrasjonssjefen (rådmann)
arbeids- og myndighetsområde, samt til kommunens eget delegeringsreglement om det
samme.
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16.

De verbale føringer gitt ved kommunestyrets budsjettbehandling 17.12.09
opprettholdes med mindre de er blitt justert gjennom senere vedtak.

17.

Det utredes å ta i bruk ledige lokaler på Austjord eller andre steder til nye
sykehjemsplasser. Det vises bl.a. til bebudede ekstra overføringer fra staten til
eldreomsorgen.

18.

I og med at også institusjonsdriften ISF-finansieres, ansees vedtatt bemanningsfaktor
for institusjonene bare som veiledende. Driften må holdes innen den økonomi som ISFfinansieringen gir.

19.

Det er helt avgjørende for å møte kommunens behov for økte inntekter at man oppnår
reell vekst i folketall og i næringsliv. Av dette følger forventning om at rådmannen
sørger for at forholdene legges raskets mulig og effektivt til rette for slik vekst. Det
betyr krav til effektiv saksbehandling både faglig og tidsmessig. Videre at kommunen
møter alle utbyggere med løsningsorientering og høy grad av serviceinnstilling.
Saksbehandlingstiden skal være blant de mest effektive i landet.

20.

Ringerike kommune skal i samarbeid med de øvrige eierne i Ringerike Utvikling AS,
og næringsliv/kompetansevirksomhet for øvrig, sørge for at selskapet er en
hoveddrivkraft i arbeidet med å fremme god samfunns- og næringsutvikling i
kommunen og i regionen.
Av dette følger sterk fokus på tiltak og utviklingsplaner som fremmer regionens
omdømme og hvor formålet med økt satsing på næringsutvikling er å oppnå nye og
flere arbeidsplasser og forretningsområder. Samarbeidet med Høyskolen i Buskerud
og videregående skoler er blant de områder som skal styrkes.

21.

Konsekvensen av en eventuell redusert bemanningstetthet i barnehagesektoren utredes
innen 1.april 2011.

22.

Adaptor. Saken tas opp igjen når forhandlingene med statlige myndigheter er sluttført.

23.

Samlokalisering av tekniske tjenester utredes.

24.

Arbeidet med idrettshall i Schjongslunden skal prioriteres i 2011. Dialog med
fylkesmannen.

Forslag fra Helge Fossum (Frp) følger som eget vedlegg til protokollen.
Verbalforslag:
1. Tilskudd til lag og foreninger må målrettes mot barn og unge, samtidig som det skal
sikres god geografisk balanse. Det må tas hensyn til at Ringerike kommune er mer
enn Hønefoss, samtidig som Hønefoss er sentrum som danner det naturlige
utgangspunktet.
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2. Det legges frem sak i 1. kvartal 2011 vedrørende en mulig reduksjon av
kommunestyre i Ringerikke kommune.
3. Det legges frem sak 1. halvår 2011 med kost/nytte oversikt for alle
tilslutninger/organisasjoner/vennskapsforhold Ringerike kommune er en del av.
4. Det legges frem sak 1. halvår 2011 sak om fremtidig pensjonsordning. Med bakgrunn
i tidligere utredninger legges det opp til alternativene anbud og egen pensjonskasse i
samarbeid med andre kommuner.
5. Det legges frem sak 1. kvartal 2011 om innretningen av et mulig lavterskeltilbud
innen psykiatri for barn og unge.
6. Rådmannen bes å innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av
driften av sykehjem. Videre fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for
konkurranseutsetting av kommunens sykehjem.
7. Rådmannen bes å innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av
driften av teknisk sektor. Videre fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess
for konkurranseutsetting av aktuelle tekniske tjenester.
8. Rådmannen bes å innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere
av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester. Videre fremmes konkrete
forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen.
9. Rådmannen bes å innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere
av hjemmesykepleietjenester. Videre fremmes forslag om en tidsplan og prosess for
innføring av fritt brukervalg i kommunen
10. Rådmannen legger frem sak om eventuelle andre aktuelle områder for anbud /
konkurranseutsetting.
11. Ringerike kommune skal ha en positiv holdning til etablering av private skoler i
kommunen.
12. Det legges frem sak 1. halvår 2011 for innføring av fritt skolevalg i Ringerike
kommune.
13. Det etableres serviceerklæringer/brukergarantier for kommunenes tekniske tjenester
basert på mottoet, ”kommunen skal være til for innbyggerne”.
14. Kommunestyret konstaterer at prosessen for samlokalisering av tekniske tjenester har
stagnert. De ulike alternativer for samlokalisering må fremlegges politisk behandling
snarest mulig.
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Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
1. Budsjettet bygger på rådmannens grunnlagsdokument for budsjettbehandlingen 2011
med etterfølgende salderingsforslag, med de endinger som følger av dette forslaget.
2. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B.
3. Akkumulert underskudd inndekkes slik det fremgår av tabell, og verbal presisering, jf
kommuneloven § 48 fjerde ledd.
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet
i henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr. 55 550 000
fordelt med kr. 18 050 000 på ikke-rentable investeringer og kr 37 500 000 på
rentable investeringer for 2011.
7. Rådmannen kan flytte investeringsmidler fra et vedtatt prosjekt fra ett år til ett annet,
når fremdriften for prosjektet ikke er som forutsatt.
8. Låneopptak i forbindelse med investeringer forutsetter fylkesmannens godkjenning.
9. Betalingsregulativet for 2011 vedtas.
10. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,3 % (fastsatt av Stortinget).
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1.
Forslaget bygger på rådmannens grunnlagsdokument av 19.10.10 med tillegg av
salderingsforslag fra rådmannen, med de endringer som følger av dette forslaget.
Hovedmålsetting for 2011 er å få på plass en organisasjon som kan drifte etter tildelte
rammer.
Tabell 1A - Ramme til fordeling drift
2011
Skatt på formue og inntekt
551,7
Eiendomskatt
59
Sum skatteinntekter
610,7

2012
551,7
45
596,7

2013
551,7
45
596,7

2014
551,7
35
586,7

Ordinært rammetilskudd
589,4
Merverdiavgiftskompensasjon drift 41,5
Merverdiavgiftskompensasjon
3,6
investeringer

593,4
36,1
9,0

595,4
36,2
8,9

597,4
35,5
9,6

Sum rammetilskudd og
mvakompensasjon

634,5

638,5

640,5

642,5

Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

35,9
1281,1

38,4
1273,6

39,4
1276,6

42,4
1271,6

Renteinntekter av bankinnskudd
m.v.
Utbytte fra Ringeriks-Kraft AS
Startlån – mottatte inntekter
Sum finansinntekter

1,5

1,5

2,0

2,0

21
4,0
26,5

22
5,0
28,5

22
5,3
29,3

23
5,3
30,3

Renteutgifter, provisjon og andre
finansutg.
Startlån renteutgifter
Avdrag på lån
Sum finansutgifter

31,3

34,7

35

32,5

4,5
48
83,8

5,0
51,5
91,2

5,3
51,6
91,9

5,5
51,3
89,3

Netto finansinntekter/- utgifter

57,3

62,7

62,6

59

2

33

49,634

42

2
3,6

33
9

49,634
8,9

42
9,6

0,5

0,5

0,5

0,5

Netto avsetning til driftsfond
Bruk av tidligere års overskudd
Til dekning av tidligere års
regnskaps underskudd
Netto avsetninger
Overført
investeringsbudsjettet/mva komp.
Overført til investeringsbudsjettet
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Sum fordeling drift

1217,7

1168,4

1154,966 1160,5

Det er viktig at 2011 blir året hvor kommunen gjenvinner den økonomiske kontrollen. Det er
viktig at det blir vedtatt et budsjett som har realistiske rammer og som samtidig bidrar til god
tjenesteproduksjon.
Akkumulert underskudd
Det er i økonomiplanen inntatt dekning av det akkumulerte underskuddet. Det må imidlertid
anses som påregnelig at kommunen må benytte inntil 10 år for inndekning av dette
underskuddet, jf kommuneloven § 48 fjerde ledd. Dette vil innebære at rammen til fordeling
drift i 2012, 2013 og 2014 vil bli høyere, og at det akkumulerte underskuddet i mindre grad
vil virke inn på tjenesteproduksjonen.
Tabell 1B – Fordeling driftsrammer på rammeområdene

Folkevalgte og revisjon

5,9

2011
5,9

2012
5,9

2013

2014
5,9

Rådmann og strategiske
tiltak

15,9

16

16

16

Fellestjenester, fellesutgifter
og støttefunksjoner

61,8

58

57

57

Oppvekst og kultur

401

390

389

393

Helse og omsorg

576,5

550

543

544

Tekniske områder

107,9

102,5

100

100,6

Avsetninger,
tilleggsbevilgninger og
overføringer

48,7

46

44

44

1217,7

1168,4

1154,9

1160,5

Sum tjenesteproduksjon

Utvikling av kommunen
Budsjettet skal bidra til å sikre god tettsteds – og byutvikling. Kommunen skal legge til rette
for utvikling av gode lokalsamfunn. Skal man nå denne målsettingen må arbeidet må ny
kommuneplan påskyndes.
Arbeidet med Ringeriksbanen må påskyndes. Rådmannen fremmer i løpet av første halvår
2011 sak vedrørende ulike foraer Ringerike kommune kan engasjere seg for i størst mulig
grad å kunne fremskynde en bygging av banen.
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Budsjettets inntektsside
Hva gjelder inntektssiden i budsjettet er det viktig at det kommer på plass en konkret
nedtrappingsplan for eiendomsskatten. Inntektene fra eiendomsskatt må ikke benyttes til å
maskere en driftsorganisasjon som er uten budsjettkontroll. Økonomiplanen inneholder
således en realistisk nedtrappingsplan for eiendomskatten.
Det må stilles strenge krav til inntjening i et utadrettet marked for enheter som
Ringerikskjøkken.
Det er viktig at Ringerike kommune utvikler sitt samarbeid med Ringeriks kraft, slik at
kommunen kan dra nytte av den kunnskap og kompetanse som ligger i selskapet i forhold til
å utvikle Ringerike som ”grønn kommune”.
Generelt
Bruken av innleide rådgivere og konsulenter skal begrenses. På områder hvor man trenger
slik bistand skal det vurderes hvorvidt man heller kan styrke egen organisasjon ved å ansette
folk for varig å inneha kompetansen. Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2011 sak
om i hvilket omfang kommunen benytter innleide konsulenter/rådgivere i forhold til
tjenesteproduksjon.
Rådmannen må snarest gjennomgå eksterne driftsavtaler kommunen har inngått.
Kommunestyret konstaterer at flere av driftsavtalene som er inngått fremstår uoversiktlige og
lite fordelaktig for kommunen. Det henvises i denne sammenheng til sak 48/9 med ordførers
svar.
Oppvekst og kultur
Det foretas ingen endringer i skolestrukturen. Den foreslåtte innsparingen på 0,5 mill ved
nedlegging av Stranden skole anses hypotetisk. Rammen økes med kroner 0,5 mill.
Den foreslåtte innsparingen i reduksjon av lønnsbudsjettet til barnehager utgår. Effekt 2011,
3 mill. Dette fordi et slikt forslag kan få konsekvenser for barnhagedekningen i kommunen,
samt medføre at private barnehager legges ned. Rammen økes tilsvarende.
Helse- og omsorg
Den foreslåtte innsparingen ved økning i salgsinntekter og egenbetalinger hva gjelder
korttidsplasser og dagopphold, tas ut. Rammen økes således med 2,7 mill.
Reduksjonen på 0,2 mill i forhold til Grønn omsorg tas ut. Rammen økes tilsvarende.
Ordningen med Grønn omsorg videreutvikles, og på sikt utvides. Dette er et lavterskeltilbud
som kan være med å minske presset på andre omsorgstilbud.
Det må i 2011 kontinuerlig vurderes om man har den mest kostnadseffektive og mest
hensiktsmessige ledelses- og organisasjonsstrukturen. Konsulentrapport fremlagt i
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kommunestyret høsten 2010 må tas på alvor og innarbeides i organisasjonen. Det anses for å
ligge et stort uforløst potensial på dette området.
Helsetjenestene skal fortsatt ytes desentralisert. Det foretas ikke endringer i strukturen hva
gjelder omsorgsbasene og sykehjemmene i økonomiplanperioden.
Kommunen skal fortsatt ha særlig fokus på lavterskeltilbud, for å minske presset på de mest
kostnadskrevende helsetilbudene.
Rammen til helse- og omsorg er økt slik at kommunen fortsatt kan ha to omsorgsombud.
Rammen økes således med 0,5 mill. Dette er viktig i omstillingsprosessen kommunen står
overfor, samt at brukerne skal bli hørt.
Det må vurderes hvorvidt private og ideelle organisasjoner i større grad skal slippe til på ikke
direkte pleierelaterte oppgaver innen helsesektoren (praktisk bistand). Rådmannen fremmer
egen sak om potensial og muligheter i løpet av første halvår 2011.
Teknisk
Det må kontinuerlig gjennom budsjettåret vurderes om en større andel av veivedlikehold i
form av brøyting/strøing i større grad kan settes bort til private, dersom dette vil kunne være
økonomisk fordelaktig.
Avsetninger
Formannskapets disposisjonskonto reduseres fra 1,5 mill til 0,5 mill. Dette frigjør 1 mill.
Ringerike kommune beholder sin nåværende pensjonsordning. Det igangsettes arbeid for å
videreutvikle samarbeidet med KLP.
Salg av kommunale eiendommer
Vedtak gjort i forhold til salg av bygg som tidligere har vært benyttet til skolebygg oppheves.
Dersom det kommer bærekraftige lokale initiativ, som ønsker å overta bygningene til ideelle
formål, kan bygningene overdras vederlagsfritt. Dette for å sikre likebehandling i forhold til
overtakelse av kommunale bygg.
Investeringer
Det må kun foretas strengt nødvendige investeringer de nærmeste årene. Som et ledd i å
gjenvinne den økonomiske kontrollen må kommunen begrense sitt låneopptak.
Investeringsbudsjettet fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument, med
henholdsvis 18 050 000 på ikke-rentable investeringer og kr 37 500 000 på rentable
investeringer for 2011.
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Verbalforslag
1. Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2011 sak om plan for konvertering av
ikke-miljøvennlige fyringssystemer i samtlige kommunale bygninger, til mer
miljøvennlig oppvarming.
2. Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2011 sak om hvorvidt teknisk tjeneste i
kommunen utfører tjenester/oppgaver som kan settes bort til private aktører i større
grad enn i dag (brøyting/strøing osv).
3. Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2011 sak hvor det gis en oversikt over
hvor kommunen har inngått driftsavtaler i samarbeid med eksterne aktører, og hvor de
økonomiske konsekvensene av disse klargjøres, jf sak 48/09.
4. Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2011 sak om i hvilket omfang og
innenfor hvilke områder kommunen benytter innleide konsulenter/kjøper tjenester av
eksterne aktører i forhold til tjenesteproduksjon.
5. Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2011 prinsippsak vedrørende veisalting
og støyforurensning, som peker på konsekvenser og mulige tiltak som en følge av
problemene jf tidligere kommunestyrevedtak fra budsjettbehandling i 2007 og 2008.
6. Det nye kommunestyret fra høsten 2011 blir ”papirløst”, i tråd med gjeldende vedtak
vedrørende formannskapet. Dette både som et miljø – og økonomisk tiltak.
7. Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2011 sak om overgang til fri
programvare, hvor det fremkommer det økonomiske innsparingspotensialet.

Karl-Petter Endrerud (SV) tok opp SV’s forslag fremmet i formannskapet 16.11.20
med tillegg av nye punkter 5 og 13:
1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2011.
2. Driftsbudsjettet for 2011 vedtas som vist i vårt forslag 1A og 1B og vår samlede
oversikten over foreslåtte innsparingstiltak.
3. Utbytte fra RIK settes i 2011 til kr 25 mill, og forventes øket til kr 27,5 mill årlig fra
2012.
4. Driftsoverskudd 2011 på 9,6 mill kroner foreslås i sin helhet til dekning av
akkumulert underskudd tidligere år, og pliktig overføring av 40 % av
merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jf forskriftsendring fra 1.1.2010), i
grunnlagsdokumentet beregnet til 3,6 mill kroner.
5. Akkumulert driftsunderskudd for perioden 2007 til 2009 på 126,8 mill kroner søkes
inndekket ved at kommunen benytter inntil 10 år for denne inndekning, jf
kommuneloven § 48 fjerde ledd. Dette vil innebære at det akkumulerte underskuddet
i mindre grad vil virke inn på tjenesteproduksjon.
6. Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i
samsvar med grunnlagsdokumentet.
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7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet
i henhold til den administrative lederstruktur.
8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
9. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 55,55 mill kroner
fordelt med 18,050 mill kroner på ikke-rentable investeringer og 37,5 mill kroner på
rentable investeringer for 2011. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og
finansiering.
10. Rådmannen kan flytte investeringsmidler for et vedtatt prosjekt fra ett år til et annet år
når framdriften for prosjektet ikke er som forutsatt.
11. Betalingsregulativet for 2011 vedtas.
12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,3 % (fastsatt av Stortinget).
13. Eiendomsskatt fastsettes som i 2010, med 3 ‰ på bolig- og fritidseiendommer og 5
‰ på næringseiendommer og verket/bruk.
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Samlet oversikt over foreslåtte tiltak for å saldere budsjett 2011 fra Ringerike SV
Sektor
Innsparing
Rådmann, strategiske tiltak, fellestjeneste og fellesutgifter
4 750 000
Reduksjon i bemanningen tilsvarende 9,5 årsverk
1
400 000
Generell innsparing driftskostnader
2
5 150 000
Oppvekst og kultur
440 000
Reduksjon i administrativ bemanning
600 000
Kulturlederstilling holdes vakant fra 1/1-2011
1 040 000
Helse og omsorg
2 788 600
Økninger i salgsinntekter og egenbetalinger.
1 010 000
Fellesbudsjett reduseres, men leie for bassenget tas ut
1 334 000
Redusert budsjett Helse og velferd, men opprettholde helsesøster og
ungdomskontakt.
9 537 400
Bestillerenheten reduserer “prisen” ut til utfører med 2,5 % på alle
tjenester, som gir utslag i redusert vikarbruk, - bruk av ekstravakter og
overtid
530 000
Forbedret resultat RingeriksKjøkken
15 200 000
Teknisk
250 000
Overføre driftsansvar for drift av idrettsanlegg til brukerne
470
Budsjettering for avsetning til avløpsfond
000
100 000
880 000

Redusert program for grunnkartlegging
Nedbemanningsprosjekt teknisk drift. Målsettingen er å nedbemanne
innen vaktmestertjenester, vedlikeholdstjenester, vei, park og idrett
med minimum 4-6 årsverk.
Innsparinger arbeidstøy og vedlikehold transportmidler, Brann- og
redning

100 000

1 800 000
Generelle tiltak
3 000 000
370 000
1 000 000

Ytterligere økning i forventet innsparing innkjøp/biler
Reduksjon overføring til kirken (lønns- og prisvekst)

Forventet synergieffekt av ledergruppe / ny innkjøpssjef
4 370 000
Overdragelse ytterligere boliger til boligstiftelsen
Reduserte kapitalutgifter på år (forutsetter nedbetaling av lån)
Reduksjon i minsteavdrag

2 500 000
7 000 000

9 500 000

Sum av tiltak
Netto driftsresultat som vist i tabell 1A
Netto driftsresultat etter gjennomførte innsparinger

37 060 000
-26 200 000
10 860 000
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Verbalforslag fra Ringerike SV til budsjettet 2011.
1. Kommunestyret vil utarbeide en plan for styrking av barnevernet i kommunen.
Kompetansen skal bedres og det skal utarbeides tiltak for rekruttering. Det er et mål å
øke antall ansatte og øke samhandlingen med andre som ivaretar barn. Spesielt er det
viktig å se på samhandling mellom barnevernet, barnehager, helsesøstertjenesten,
grunnskolen, utekontakt, PPT og politiet.
2. Grønne sertifikater vil øke presset på utbygging av større og mindre vassdrag i
kommunen. For å sikre en helhetlig forvaltning av naturen i Ringerike kommune,
ønsker kommunestyret framlagt en samlet plan for hvilke vassdrag som kan utbygges
og hvilke som skal vernes mot utbygging i fremtiden.
3. Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges. I
årsmeldingen skal det spesifikt framgå hvordan kvinner og menns lønnsutvikling i
kommunen utvikler seg. Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke
likelønnsprinsippet fravikes.
4. I Ringerike kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke
stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt
over omfanget av deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det
heltidsstillinger eller større stillingsbrøker.
5. Ringerike kommune tar i dag ut svært lite utbytte fra RIK sammenlignet med andre
tilsvarende kommunale og fylkeskommunalt eide kraftverk. For at Ringerike
kommune skal kunne kompensere for tapte inntekter når eiendomsskatten etter planen
avskaffes i 2014, ber kommunestyret om at administrasjonen snarest fremmer egen
sak til kommunestyret med langsiktig plan for økning av utbytte fra RIK.
6. Kommunen har i dag et samarbeid med ROS om midlertidig bosetting av mindreårige
asylsøkere. Dette er ressurssterk ungdom som på grunn av mangel på permanent
botilbud, dessverre blir boende på omsorgssentrene lenger enn det som er planlagt
eller ønskelig. Ringerike kommunestyret ber om at rådmannen iverksetter en plan for
etablering av inntil 5 permanente boenheter for mindreårige asylsøkere i 2011.
7. Ringerike kommune har i dag eierinteresse i både egne kommunale selskap og
interkommunale selskap. For å styrke demokratisering av eierskapsstyring av
kommunale selskaper ber kommunestyret om at formannskapet blir generalforsamling
istedenfor bare ordfører, slik det er i dag.
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Gunnlagsdokumentene er lagt fram og tatt til orientering.
SV’s forslag fikk 5 stemmer og falt. Mindretallet besto av SV og Rødt.
Sp’s forslag fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp.
Frp’s forslag fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp
Forslag fra Ap, H, V og Krf inkl. verbale forslag ble vedtatt med 27 stemmer.
Mindretallet besto av Frp, Sp, SV og Rødt.
Punktvis avstemming over SV’s verbale forslag:
Punkt 1fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av SV, Sp, Rødt og Frp.
Punkt 2 fikk 13 stemmer og falt. Mindretallet besto av SV, Rødt og Frp.
Punkt 3 fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av SV, Sp og Rødt .
Punkt 4 fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av SV, Sp, Rødt og Frp.
Punkt 5 fikk 13 stemmer og falt. Mindretallet besto av SV, Rødt og Frp.
Punkt 6 fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av SV, Sp og Rødt.
Punkt 7 fikk 5 stemmer og falt. Mindretallet besto av SV og Rødt.
Punktvis avstemming over Sp’s verbale forslag:
Punkt 1 fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, SV, Rødt og Frp.
Punkt 2 fikk 11 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp og Frp.
Punkt 3 fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, SV, Rødt og Frp.
Punkt 4 fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, SV, Rødt og Frp.
Punkt 5 fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp, SV, Rødt og Frp.
Punkt 6 fikk 14 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp, SV og Frp.
Punkt 7 fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp, SV, Rødt og Frp.
Punktvis avstemming over Frp`s verbale forslag:
Punkt 1 fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sp, SV, Sp og Rødt.
Punkt 2 fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp.
Punkt 3 fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Frp, Sp, SV og Rødt.
Punkt 4 fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp.
Punkt 5 fikk fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sp, SV og Rødt.
Punkt 6 fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp.
Punkt 7 fikk 11 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Sp.
Punkt 8 fikk 11 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Sp.
Punkt 9 fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp.
Punkt 10 fikk 11 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Sp.
Punkt 11 fikk 11 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Sp.
Punkt 12 fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp.
Punkt 13 fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sp, SV og Rødt.
Punkt 14 fikk 16 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sp, SV og Rødt.
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Einar Zwaig (Rødt), Kjersti Nyhus (Sp) og Karl-Petter Endrerud (SV), fremmet
følgende krav om lovlighetskontroll:
”Det fremmes lovlighetskontroll av vedtak i sak 119/10, av punkt 4, post ”ekstra innsparing
lønnskostnad”:
Dette anses å være en uspesifisert innsparing, og dermed ulovlig.”
Forslag til vedtak:
• Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2011.
• Driftsbudsjettet for 2011 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B med en netto
totalramme på 1200 mill kroner og et driftsoverskudd på 13,469 mill kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jf budsjettoversikt 1B (tabell 4).
Rammene gis som netto utgiftsramme (dvs. etter fradrag av de inntekter som er
direkte henførbart til formålet).
• Driftsoverskudd 2011 på 13,469 mill kroner foreslås i sin helhet til dekning av
akkumulert underskudd tidligere år.
• Pliktig overføring av 40 % av merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jf
forskriftsendring fra 1.1.2010), i grunnlagsdokumentet beregnet til 4,9 mill kroner.
• Akkumulert driftsunderskudd for perioden 2007 til 2009 på 126,8 mill kroner søkes
inndekket etter følgende reviderte plan: 13,469 mill kroner i 2011, 35 mill kroner i
2012, 40 mill kroner i 2013 og 38,3 mill kroner i 2014.
• Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i
samsvar med grunnlagsdokumentet.
• Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet
i henhold til den administrative lederstruktur.
• Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
• Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 65,050 mill kroner
fordelt med 27,550 mill kroner på ikke-rentable investeringer og 37,5 mill kroner på
rentable investeringer for 2011. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og
finansiering.
• Rådmannen kan flytte investeringsmidler for et vedtatt prosjekt fra ett år til et annet år
når framdriften for prosjektet ikke er som forutsatt.

• For finansiering av investeringsbudsjettet 2011 vedtas følgende låneopptak under
forutsetning av fylkesmannens godkjenning:
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• Låneopptak investeringer inntil 50,650 mill kroner, herav 37,5 mill kroner vedr.
rentable investeringer, 13,150 ikke rentable investeringer.
o Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr avdrag på
lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
o Serielån
o Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
• Låneopptak til videre utlån inntil 25 mill kroner.
o Långiver: Husbanken
o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
• Betalingsregulativet for 2011 vedtas.
• Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,3 % (fastsatt av Stortinget).
• Eiendomsskatt fastsettes som i 2010, med 3 ‰ på bolig- og fritidseiendommer, og
‰ på næringseiendommer og verker/bruk.

5
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120/10
REFERATSAKER
Vedtak:
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A.

TV 2’s UNDERSØKELSE VEDR. VENTELISTE TIL SYKEHJEMSPLASS
SOM VISER RESULTATER I BUSKERUD.
Saksprotokoll fra hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd’s møte 09.11.10,
sak 39/10 med vedlegg.

B.

OPPFØLGING AV ORDFØRERS ANMODNING OM AVKLARINGER
RUNDT KOMMUNENS FORHOLD TIL VEIEN KULTURMINNEPARK
Notat fra rådmannens datert 29.11.2010

C.

HÅNDBOK TIL POLITIKERE
Notat fra rådmannen, datert 02.12.2010
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121/10
FINANSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2010
Vedtak:
Kommunestyret tar Finansrapport per 2.tertial til orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Finansrapport per 2.tertial til orientering.
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122/10
ØKONOMIRAPPORTERING PER OKTOBER 2010
Vedtak:
1. Kommunestyret tar fremlagte Økonomi- og aktivitetsrapport per oktober 2010 til
orientering.
2. Det arbeides videre med de kostnadsreduserende tiltakene innen helse og omsorg.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar fremlagte Økonomi- og aktivitetsrapport per oktober 2010
til orientering.
2. Det arbeides videre med de kostnadsreduserende tiltakene innen helse og omsorg.
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123/10
BUDSJETTKORRIGERING - INVESTERINGSBUDSJETT 2010
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner følgende korrigeringer i investeringsbudsjettet:
Tabell 1 Forslag til budsjettjusteringer investeringsprosjekter:
PROSJ NR PROSJEKT

0090
0092
0096
0117
0129
0130
0132
0142
0148
0154
0155
0167
0171
0173
0178
0184
0186
0189
0190
0192
0193
0311
0321
0364
0400
0418
0432
0453
0511
0512
0516
0518
0519
0690
0799

Omsorgsboliger
Utleieboliger Sokna
Omkostninger ved kjøp og salg av tomt/eiendom
Bibliotek Fossetorget
Rådhuset ombygging vestibyle
Utskifting PCB armaturer
Omsorgsboliger Ve terrasse
Arnemannsveien videreutvikling
Helsestasjon Hønefoss utvidelse
Slamfortykker Monserud
Sanering Flattum-Hov
Storløkka vannledninger
RA Monserud fyrkjele
Elvekryssing
Overvann Bussgata-Livbanen
Krokenv vann/overvannledn
Hønengt avløp
Forprosjekt SD-system
Utbedring akuttiltak kommunikasjon
Storløkka avløpsledning
Ramsrud Kjeldsvergsvingene vann
Hensmoen industriområde
Hovedplan vann
Hovedplan avløp
Ramsrud Kjeldsbergsvingene avløp
Kryss Tippen/overvannsledning
Byfornyelse
Hen vannledning
Båt Gjensidige fond
Maskin/utstyr kunstgressbane
Brannbil Nes i Ådal
Bistasjon Sokna
Byggtjenester gjenkjøp bil
Egenkapitalinnskudd KLP
Teknisk programvare
Avsettes til ubundet investeringsfond

BUDSJETT
BUDSJETT RED
ØKES MED
MED
KR
KR
21 953
29 404
100 000
47 407
90 044
500 000
36 369
1 069 726
10 000
400 000
1 000 000
1 000 000
18 857
3 100 000
650 000
75 000
2 200 000
350 000
150 000
1 200 000
500 000
19 296
1 500 000
7 225 000
1 200 000
65 289
12 988
3 000 000
5 192
23 174
71 568
18 500
10 000
5 563
7 169
1 542 763
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SUM

13 627 631

13 627 631

Tab 2 Inntekter i investeringsregnskapet for 2010:
PROSJ NR
0062
0303
0309
0313
0338
0373
0405
0457

PROSJEKT

INNTEKT
2010

Ref anleggsleie HBK
Kindsåsen boligfelt
Salg grunn
Salg av bygninger/anlegg
KUR
Kommunale veier div ref
Kragstadmarka
Friidrettsbane Hfs opprutning
Avsettes til ubundet investeringsfond

58 400
160 000
3 596 762
998 725
916 713
14 152
251 528
144 445
6 140 725

2. Kommunestyret vedtar at inntekter på til sammen kr 7 683 488,-, jf tabell 1 og 2,
settes av til ubundet investeringsfond til egenfinansiering av senere prosjekter.
3. Kommunestyret vedtar følgende budsjettkorrigering vedr overføring fra drift til
investeringer vedr renteinntekter på bundne investeringsfond:
a. Driftsbudsjettet: Renteinntekter, konto 190000.911001.870 økes med kr
495 000,- til kr 2 495 000,- og avsettes på 157000.941000.880 overføring til
investeringsbudsjettet.
b. Prosjekt 0620 Næringsfond til investeringer tilføres kr 470 000,- ved pliktig
overføring av drift på art 097000, midlene avsettes til bundet fond.
c. Prosjekt 0722 Frikjøp parkeringsplasser tilføres kr 22 000,- ved pliktig
overføring fra drift pr art 097000, midlene avsettes til bundet fond.
d. Prosjekt 0723 Fond tilfluktsrom tilføres kr 3 000,- ved pliktig overføring fra
drift på art 097000, midlene avsettes til bundet fond.
4. Kommunestyret vedtar endring i tekst og tilpasning av formål på prosjekt 0720
Helseområdene div utstyr til 0720 Helseområdene påkostning og utstyr.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner følgende korrigeringer i investeringsbudsjettet:

Tabell 1 Forslag til budsjettjusteringer investeringsprosjekter:
PROSJ NR PROSJEKT

BUDSJETT
ØKES MED

BUDSJETT RED
MED
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KR
0090
0092
0096
0117
0129
0130
0132
0142
0148
0154
0155
0167
0171
0173
0178
0184
0186
0189
0190
0192
0193
0311
0321
0364
0400
0418
0432
0453
0511
0512
0516
0518
0519
0690
0799

Omsorgsboliger
Utleieboliger Sokna
Omkostninger ved kjøp og salg av tomt/eiendom
Bibliotek Fossetorget
Rådhuset ombygging vestibyle
Utskifting PCB armaturer
Omsorgsboliger Ve terrasse
Arnemannsveien videreutvikling
Helsestasjon Hønefoss utvidelse
Slamfortykker Monserud
Sanering Flattum-Hov
Storløkka vannledninger
RA Monserud fyrkjele
Elvekryssing
Overvann Bussgata-Livbanen
Krokenv vann/overvannledn
Hønengt avløp
Forprosjekt SD-system
Utbedring akuttiltak kommunikasjon
Storløkka avløpsledning
Ramsrud Kjeldsvergsvingene vann
Hensmoen industriområde
Hovedplan vann
Hovedplan avløp
Ramsrud Kjeldsbergsvingene avløp
Kryss Tippen/overvannsledning
Byfornyelse
Hen vannledning
Båt Gjensidige fond
Maskin/utstyr kunstgressbane
Brannbil Nes i Ådal
Bistasjon Sokna
Byggtjenester gjenkjøp bil
Egenkapitalinnskudd KLP
Teknisk programvare
Avsettes til ubundet investeringsfond
SUM

KR
21 953
29 404
100 000
47 407
90 044
500 000
36 369
1 069 726
10 000

400 000
1 000 000
1 000 000
18 857
3 100 000
650 000
75 000
2 200 000
350 000
150 000
1 200 000
500 000
19 296
1 500 000
7 225 000
1 200 000
65 289
12 988
3 000 000
5 192
23 174
71 568
18 500
10 000
5 563
7 169
1 542 763
13 627 631

13 627 631

Tab 2 Inntekter i investeringsregnskapet for 2010:
PROSJ NR
0062
0303
0309
0313
0338
0373
0405
0457

PROSJEKT
Ref anleggsleie HBK
Kindsåsen boligfelt
Salg grunn
Salg av bygninger/anlegg
KUR
Kommunale veier div ref
Kragstadmarka
Friidrettsbane Hfs opprutning
Avsettes til ubundet investeringsfond

INNTEKT
2010
58 400
160 000
3 596 762
998 725
916 713
14 152
251 528
144 445
6 140 725
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2. Kommunestyret vedtar at inntekter på til sammen kr 7 683 488,-, jf tabell 1 og 2,
settes av til ubundet investeringsfond til egenfinansiering av senere prosjekter.
3. Kommunestyret vedtar følgende budsjettkorrigering vedr overføring fra drift til
investeringer vedr renteinntekter på bundne investeringsfond:
a. Driftsbudsjettet: Renteinntekter, konto 190000.911001.870 økes med kr
495 000,- til kr 2 495 000,- og avsettes på 157000.941000.880 overføring til
investeringsbudsjettet.
b. Prosjekt 0620 Næringsfond til investeringer tilføres kr 470 000,- ved pliktig
overføring av drift på art 097000, midlene avsettes til bundet fond.
c. Prosjekt 0722 Frikjøp parkeringsplasser tilføres kr 22 000,- ved pliktig
overføring fra drift pr art 097000, midlene avsettes til bundet fond.
d. Prosjekt 0723 Fond tilfluktsrom tilføres kr 3 000,- ved pliktig overføring fra
drift på art 097000, midlene avsettes til bundet fond.
4. Kommunestyret vedtar endring i tekst og tilpasning av formål på prosjekt 0720
Helseområdene div utstyr til 0720 Helseområdene påkostning og utstyr.

Side 33 av 48

124/10
LIKVIDITETSBUDSJETT 2011 OG SØKNAD OM TREKKRETTIGHET
Vedtak:
1.

Kommunestyret tar foreløpig likviditetsbudsjett for 2011 til orientering.

2.

Kommunestyret godkjenner bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner
ved eventuelt behov i perioden fra og med 1.1.2011 til og med 31.12.2011.

3.

Det søkes fylkesmannen om godkjenning av bruk av slik trekkrettighet.

Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1.

Kommunestyret tar foreløpig likviditetsbudsjett for 2011 til orientering.

2.

Kommunestyret godkjenner bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved
eventuelt behov i perioden fra og med 1.1.2011 til og med 31.12.2011.

3.

Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av bruk av slik trekkrettighet.
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125/10
MINIMUMSAVDRAG 2010 - BUDSJETTREGULERING
Vedtak:
1.

Kommunestyret vedtar at budsjetterte avdragsutgifter (Art:151000,
Bevilgningssted: 911006, Funksjon: 870) settes ned med kr 12 000 000 til kr 43
000 000.

2.

Budsjettet for dekning av tidligere års regnskapsunderskudd (Art: 153000,
Bevilgningssted: 951000, Funksjon: 880) økes tilsvarende med kr 12 000 000 til
kr 31 000 000.

3.

Kommunestyret ber rådmannen gjøre nødvendig henvendelse til kommunens
långivere slik at bokført og betalt avdrag i 2010 blir så nær budsjettert avdrag
som mulig. Løpetiden på lånene forlenges tilsvarende.

Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1.

Kommunestyret vedtar at budsjetterte avdragsutgifter (Art:151000, Bevilgningssted:
911006, Funksjon: 870) settes ned med kr 12 000 000 til kr 43 000 000.

2.

Budsjettet for dekning av tidligere års regnskapsunderskudd (Art: 153000,
Bevilgningssted: 951000, Funksjon: 880) økes tilsvarende med kr 12 000 000 til
kr 31 000 000.

3.

Kommunestyret ber rådmannen gjøre nødvendig henvendelse til kommunens
långivere slik at bokført og betalt avdrag i 2010 blir så nær budsjettert avdrag som
mulig. Løpetiden på lånene forlenges tilsvarende.
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126/10
STATSBUDSJETTET 2011 - SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL
STYRKING AV BARNEVERNTJENESTEN
Vedtak:
Ringerike kommune søker om kr. 1 650 000 for å styrke barnevernet i tråd med de
retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune søker om kr. 1 650 000 for å styrke barnevernet i tråd med de
retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter.
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127/10
VALG AV 17. MAI-KOMITE FOR 2011
Vedtak:
17. mai-komiteen for 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tore Bækkevold
Torill Strømnes
Anita Haraldseth
Parviz Salimi
Dag C. Weberg
Jorun Askilsrud

1 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år

Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
17. mai-komiteen for 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tore Bækkevold
Torill Strømnes
Anita Haraldseth
Parviz Salimi
Dag C. Weberg
Jorun Askilsrud

1 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
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128/10
BILLIGHETSERSTATNING
Vedtak:
Til vedtak kommunestyresak10/10:
Endret ordlyd punkt 4:
Sekretariatet for ordningen legges til Kommuneadvokatens kontor i Ringerike
kommune.
Nytt punkt 6:
Forslag til vedtekter legges til grunn for behandling av innkomne krav på erstatning.
Nytt punkt 7:
Rådmannen holder formannskap og kommunestyre orientert om de økonomiske
konsekvenser ordingen medfører.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Til vedtak kommunestyresak10/10:
Endret ordlyd punkt 4: Sekretariatet for ordningen legges til Kommuneadvokatens kontor i
Ringerike kommune.
Nytt punkt 6: Forslag til vedtekter legges til grunn for behandling av innkomne krav på
erstatning.
Nytt punkt 7: Rådmannen holder formannskap og kommunestyre orientert om de økonomiske
konsekvenser ordingen medfører.
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129/10
ENERGI- OG KLIMAUTREDNING FOR RINGERIKE KOMMUNE
2. GANGS BEHANDLING
Vedtak:
1. Energi og klimautredningen vedtas.
2. Energi og klimautredningen endrer navn og skal hete ”Energi og klimaplan” for
Ringerike kommune. Den er en temaplan i det strategiske arbeidet med revisjon
av kommuneplanen.
3. Rådmannen fordeler ansvar for de enkelte mål og tiltak som planen beskriver.lt
4. Rådmann følger opp arbeidet med energi og klimaplan ved å definere mandat og
arbeidsform for et klimaforum.
Behandling:
Forslag fra Kjersti Nyhus til nytt punkt 1:
”Energi og klimautredning vedtas med følgende tillegg:
Det innarbeides i planen konsekvenser og tiltak av støy og saltforurensning langs veier.”
Karl-Petter Endrerud (SV) tok opp Sjøberg’s forslag til nytt punkt 1 og 6, fremmet i
formannskapet 16.11.10:
1. Ringerike kommune har som overordnet målsetting å være en klimanøytral kommune
innen utgangen av 2012.
6. Ringerike kommune skal utarbeide eget miljøregnskap fra og med regnskapsåret 2011.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Endrerud’s forslag til nytt punkt 1 og 6 fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, SV
og Rødt.
Punkt 1, 2, 3 og 4 i formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag,
ble enstemmig vedtatt.
Nyhus’ forslag til nytt punkt 1 fikk 14 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, SV, Rødt,
Venstre, Krf og Amundsen (Ap).
Forslag til vedtak:
1. Energi og klimautredningen vedtas.
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2. Energi og klimautredningen endrer navn og skal hete ”Energi og klimaplan” for
Ringerike kommune. Den er en temaplan i det strategiske arbeidet med revisjon av
kommuneplanen.
3. Rådmannen fordeler ansvar for de enkelte mål og tiltak som planen beskriver.
4. Rådmann følger opp arbeidet med energi og klimaplan ved å definere mandat og
arbeidsform for et klimaforum.
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130/10
OPPSTART AV RINGERIKSPAKKE OG KONSEPTVALGUTREDNING
Vedtak:
De trafikale utfordringene i Hønefoss er utilfredsstillende og det er derfor behov for å
komme fram til en framtidig transportløsning for Hønefoss der veg, kollektiv og sykkel
ses i sammenheng. Det foreslås å starte arbeid med en Ringerikspakke der løsninger og
finansiering ses i sammenheng. Første steg på vegen er å utarbeide en konseptvalgutredning.
1. Kommunestyret beslutter oppstart av arbeid med Ringerikspakke.
2. Samferdselsdepartementet oppfordres til å igangsette KVU/KS1 for framtidig
transportsystem i Hønefossområdet.
3. Arbeidet med KVU organiseres og gjennomføres i henhold til beskrivelsen i saken.
Oversendelsesforslag til rådmannen fra Einar Zwaig (Rødt):
Det bes spesielt tatt med i vurderingen tiltak for å redusere den tidligere påviste store
interne biltrafikken mellom nord og sør i Hønefoss, inkludert styrket kollektivtilbud
mellom opprettede parkeringsoppsamlinger ved hovedinnfartsårene til byen.
Behandling:
Oversendelsesforslag fra Einar Zwaig (R):
Det bes spesielt tatt med i vurderingen tiltak for å redusere den tidligere påviste store interne
biltrafikken mellom nord og sør i Hønefoss, inkludert styrket kollektivtilbud mellom
opprettede parkeringsoppsamlinger ved hovedinnfartsårene til byen.
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt.
Zwaigs forslag oversendes rådmannen.
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Forslag til vedtak:
De trafikale utfordringene i Hønefoss er utilfredsstillende og det er derfor behov for å komme
fram til en framtidig transportløsning for Hønefoss der veg, kollektiv og sykkel ses i
sammenheng. Det foreslås å starte arbeid med en Ringerikspakke der løsninger og
finansiering ses i sammenheng. Første steg på vegen er å utarbeide en konseptvalgutredning.
1. Kommunestyret beslutter oppstart av arbeid med Ringerikspakke.
2. Samferdselsdepartementet oppfordres til å igangsette KVU/KS1 for framtidig
transportsystem i Hønefossområdet.
3. Arbeidet med KVU organiseres og gjennomføres i henhold til beskrivelsen i saken.
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SOKNA UTVIKLING
Vedtak:
Sak om stiftelse av Sokna Utvikling tas til orientering.
Samtidig legger kommunestyret til grunn at rådmannen kommer tilbake med egen sak
om på hvilke måte kommunen kan bidra med ”startkapital.”
Behandling:
Forslag fra Kjell Hansen (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf:
”Sak om stiftelsen Sokna Utvikling tas til orientering.
Samtidig legger kommunestyret til grunn at rådmannen kommer tilbake med egen sak om på
hvilke måte kommunen kan bidra med ”startkapital.”
Avstemming:
Rådmannen forslag med Hansens tillegg ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Sak om stiftelse av Sokna Utvikling tas til orientering.
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RENOVASJONSGEBYR FOR 2011
Vedtak:
Ringerike kommunestyre vedtar følgende renovasjonsavgifter for 2011

Renovasjon for husholdninger
Hytterenovasjon
Avgifter eks.mva.

Avgift for 2011
Kr.2.310,Kr. 900,-

Økning fra 2010
Kr. 80,Kr. 30,-

Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommunestyre vedtar følgende renovasjonsavgifter for 2011

Renovasjon for husholdninger
Hytterenovasjon
Avgifter eks.mva.

Avgift for 2011
Kr.2.310,Kr. 900,-

Økning fra 2010
Kr. 80,Kr. 30,-
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KONTROLLUTVALGET 2010 - PROTOKOLL 9/10
Vedtak:
1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets protokoll til orientering.
2. Kommunestyret slutter seg til rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert
16.11.10, og ber rådmannen innrette seg etter de anbefalinger som fremgår av
rapporten.
Behandling:
Forslag Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf.
1. ”Kommunestyret tar kontrollutvalgets protokoll til orientering.
2. Kommunestyret slutter seg til rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert
16.11.10, og ber rådmannen innrette seg etter de anbefalinger som fremgår av rapporten.”
Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
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MØTEPLAN 2011
Vedtak:
Møteplanen for 2011 godkjennes.
Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Møteplanen for 2011 godkjennes.

Side 46 av 48

135/10
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 FASTSETTING AV
VALGDAG
Vedtak:
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 avholdes i Ringerike kommune
mandag 12. september 2011.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 avholdes i Ringerike kommune
mandag 12. september 2011.
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NYTT VALGOPPGJØR KOMMUNESTYRET VALGET 2007
Vedtak:
Ringerike kommunestyre godkjenner nytt valgoppgjør for Sosialistisk Venstreparti
vedr. kommunestyrevalget 2007.
Varamannsrekka suppleres med:
Karsten Lien,
Terje Kjemperud og
Abdullatif N. Khalayli
Behandling:
Valgnemndas innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommunestyre godkjenner nytt valgoppgjør for Sosialistisk Venstreparti vedr.
kommunestyrevalget 2007.
Varamannsrekka suppleres med:
Karsten Lien,
Terje Kjemperud og
Abdullatif N. Khalayli
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