
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 2 
Kommunestyret 

 
Møtested: Kommunestyresalen    
Møtedato: 18.02.2010 Tid: 16.00 – 20.00 

Offentlig spørretime: 
Spørsmål fra Arne W. Benterud vedr. mobbing i 
skolen ble besvart av ordfører. 
Spørsmål og svar følger som vedlegg til protokollen. 

 
Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Gerd Ragnhild Elsrud   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Line Diana Castillo Lafton FO  
Medlem Anne Helene Søhol FO  
Medlem Bjørn Tore Hansen FO  
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Vidar Nordby FO  
Medlem Per Øystein Aamodt   
Medlem Lars Moholdt FO  
Medlem Anne Helene Sandum FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Asbjørn Jarle Holth   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Helge Fossum   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Richard Baksvær   
Medlem Leif Skjerven   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Anders Martin Lien  FO  
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Runar Johansen   
Medlem Arne Broberg   
Medlem Stein Erik Stiksrud   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Marie Blix Sangnes   
Medlem Kari Homme   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Anne-Marit Lillestø FO  
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Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Roar Olsen FO  
Medlem Karl-Petter Endrerud FO  
Medlem Axel Sjøberg   
Medlem Ambjørg Askerud   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO  
Medlem Hans-Petter Aasen FO  
Medlem Kjersti Land Nyhus   
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Maria Altamirano FO  
Medlem Arnfinn J. Holten   
Varamedlem John Andreas Bakken  Line Diana Castillo Lafton 
Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Anne Helene Søhol 
Varamedlem Erna Skaugrud  Bjørn Tore Hansen 
Varamedlem Eli Johanne Ruud  Vidar Nordby 
Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Lars Moholdt 
Varamedlem Anne Marie Brubråten  Anne Helene Sandum 
Varamedlem Kaja Willoch Stiksrud  Roar Olsen 
Varamedlem Olav Relling  Anne-Marit Lillestø 
Varamedlem Nena Bjerke  Anders Martin Lien  
Varamedlem Anders Nordby  Lise H Kihle Gravermoen 
Varamedlem Elling Christian Heggen  Hans-Petter Aasen 
Varamedlem Nanna Kristoffersen  Maria Altamirano 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Bjørn Tollaas og 
Sveinung Homme, teknisk sjef Knut Helland, budsjett og analysesjef 
Elin Aasnæss, økonomisjef Maria Rosenberg, spesialrådgiver Anne 
Cathrine Garder 

 
Merknader: Anne Brubråten tiltrådte møtet før sak 3 – 42 tilstede 

Anders Nordby forlot møtet under behndlingen av sak 7 – 41 tilstede
Kaja W. Stiksrud fikk ordførerens rillatelse til å forlate møte før sak 
12 – 40 tilstede. 

Behandlede saker:  Fra og med sak 1 
til og med sak 22  

 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 

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

 
1/10 10/372  
 INTERPELLASJON FRA KJERSTI LAND NYHUS - HVA VIL DERE 

MED SOKNA OG ANDRE SMÅSTEDER I KOMMUNEN? 
 
2/10 10/91  
 REFERATSAKER     
 
3/10 10/266  
 HØNEFOSS KIRKE - BRANN 26.01.10  
 
4/10 10/314  
 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2009  
 
5/10 04/2848  
 FORVALTNINGSREVISJON - FOSTERHJEMSBARN I RINGERIKE 

KOMMUNE  
 
6/10 09/368  
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PR NOVEMBER 2009 - 

RINGERIKE KOMMUNE  
 
7/10 10/252  
 ØKONOMIRAPPORTERING OG OPPFØLGING 2010  
 
8/10 10/9  
 STATUS FOR KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON  
 
9/10 09/17460  
 SYKEFRAVÆR   2009 OG 4. KVARTAL 2009  
 
10/10 09/19192  
 BILLIGHETSERSTATNING  
 
11/10 10/221  
 OPPFØLGING AV VEDTAK I FORMANNSKAP OG 

KOMMUNESTYRE 2. HALVÅR 2009 
 
12/10 08/584  
 BREV FRA FORELDREUTVALGET VED ÅSBYGDA BARNEHAGE 

ANGÅENDE ØNSKE OM PERMANENT BARNEHAGE I ÅSBYGDA   
 
13/10 09/19286  
 FORSKRIFT FOR UNNTAK FRA TIDSFRISTER I SAKER SOM 

KREVER OPPMÅLINGSFORRETNING I RINGERIKE KOMMUNE 
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14/10 09/18148  
 VURDERING AV ORGANISERING - TEKNISK RAMMEOMRÅDE  
 
15/10 99/233  
 REGULERINGSPLAN NR 282 "BÅLERUDMARKA" 

2.GANGSBEHANDLING  
 
16/10 08/2235  
 ETABLERING AV NY 110-SENTRAL  - SELSKAPSAVTALE M.M. 

VESTVIKEN 110 
 
17/10 09/183  
 VEDTEKTSENDRING KOMMUNALE BARNEHAGER 2010  
 
18/10 10/116  
 INNFØRING AV SERVICEERKLÆRINGER  
 
19/10 06/460  
 KANDIDATER TIL STYRENE I HELSEFORETAKENE - HELSE-

SØR  
 
20/10 09/19270  
 VALG AV 17. MAI-KOMITE - ENDRING  
 
21/10 06/1179  
 ÅDAL UTDANNINGSFOND FOR UNGDOM - SØKNAFD OM 

FRITAK FRA VARAMEDLEM LIV NYGÅRD  
 
22/10 10/329  
 BJØRN TORE HANSEN  - SØKNA OM PERMISJON FRA 

POLITISKE VERV  
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1/10  
INTERPELLASJON FRA KJERSTI LAND NYHUS - HVA VIL DERE MED SOKNA 
OG ANDRE SMÅSTEDER I KOMMUNEN? 
 
 
 
 
 
 
Behandling: 
 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 
 
Innledning 
Ordfører har drøftet spørsmålene i interpellasjonen med flertallspartiene. Dette med bakgrunn 
i at interpellasjonen tar utgangspunkt i brev fra Kjersti Land Nyhus til ordfører og flertalls - 
partiene i forkant av budsjettvedtak av 17.12.09. Vedtaket fastsetter blant annet rammen for 
helsesøstertjenesten og omhandler tiltaket om nedleggelse av helsestasjonen på Sokna. 
 
Ordfører konstaterer at flertallspartiene fastholder vedtaket i saken og er inneforstått med 
virkningen av dette. 
 
For ordens skyld viser Ordfører til reglement for Kommunestyret vedtatt 22.12.09 og 
reglementets § 9 om grunngitte spørsmål og interpellasjon.  Ordfører har i lys av det vurdert 
Kjersti Land Nyhus spørsmål under bestemmelsene om grunngitte spørsmål.  
 
 
Spørsmål 1 
Fester ordfører lit til administrasjonens estimerte anslag om besparelser av nedleggelse av 
helsestasjon på Sokna? 
 
Svar  
Ja, ordfører fester lit til administrasjonens utredninger og konklusjoner også i denne sak. 
Barna i Sokna får sitt tilbud ved Hønefoss helsestasjon. Rådmannen har vurdert dette som en 
forsvarlig ordning/tilbud innenfor de rammer som er vedtatt.  
 
 
Spørsmål 2 
Har Ordfører en oppfatning av hvordan helsestasjonen på Sokna har fungert, spesielt med 
tanke på samarbeid med stedets fast lege? 
 
Svar 
Ordfører har fått opplyst at Helsestasjonen på Sokna har fungert etter hensikten og at 
samarbeidet med stedets fastlege har vært ukomplisert. Ordfører har ingen holdepunkter om 
noe annet og fester lit til de opplysninger som er gitt om dette. 
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Spørsmål 3 
Hva må til for å gjøre saken reversibel? 
 
Svar 
Et lovlig fattet vedtak i et politisk organ, Kommunestyret i dette tilfellet, gjelder inntil et nytt 
vedtak er fattet av det samme organ.   
 
Ordfører viser i den forbindelse til Reglement for Kommunestyret § 31 - anmodning om ny 
behandling av avgjort sak. 
 
 
 
Spørsmål 4 

a) Hva skal til for å gjøre et sted som Sokna attraktiv å bo på? 
Ordfører er av den oppfatning at Sokna er et attraktivt område med potensial for 
vekst og utvikling.  Selvsagt er det utfordringer knyttet til dette å oppnå vekst og 
utvikling, ikke minst i områder utenfor bynære strøk. Dette er imidlertid en generelt 
gjeldende utfordring som handler om både kommunen som helhet, de bynære 
områdene og landområdene i retningene Sokna, Nes i Ådal, Jevnaker og 
Tyristrand/Nakkerud. Det er derfor viktig med initiativ, dialog og medvikning når 
planene for utvikling av kommunen står på dagsorden. Det er viktig for kommunen 
som helhet, men også avgjørende for Sokna og alle tettsteder i Ringerike kommune 
herunder også Hønefoss. 
 
Ordfører mener at befolkningen i Sokna er de beste til å fremføre konkrete forslag til 
hvordan bygda bør utvikle seg. Hvordan ønsker man at Sokna skal være om 3, 5 eller-
10 år?  Ordfører mener det er viktig og avgjørende for resultatet at man etablerer 
tydelige realistiske mål, systematiserer forslagene om tiltak, setter dem inn i en 
struktur og på det grunnlag etablerer en utviklingsstrategi. Strategien og tiltakene 
som skal føre frem til målet må samordnes med øvrige utviklingsplaner i Ringerike 
kommune.     
 
Utviklingen vi i de senere årene har sett på Tyristrand er, etter Ordførers syn, et 
eksempel på god planmessig strategi og utviklingsarbeid.  Dette hadde ikke vært 
mulig uten engasjerte innbyggere som setter realistiske mål for hva de vil med bygda 
si og som er helt konkrete på hvilke krav og forventinger de har til Ringerike 
kommunes rolle som tilrettelegger for utviklingen.  Mye er fortsatt ugjort også på 
Tyristrand men utviklingsprosessene stanser ikke opp.  
 
Ordfører mener at det man på Sokna bør gjøre er noe liknende. Sett klare mål, ta 
initiativ, bidra aktivt i dialog og samhandling med Ringerike kommune. Delta aktivt i 
arbeidet med å utvirke en kommuneplan som også tydeligere inkluderer utvikling på 
Sokna. Det er viktig at man setter seg i den helhetlige sammenheng det innebærer å 
være innbygger i en kommune. Derfor er det viktig at utviklingsarbeid forankres i 
overordnet planverk.  Arbeidet med rullering av Kommuneplanen er under oppstart.  
Her vil man ha god anledning til innspill og medvirkning. Bruk denne prosessen til å 
sette Sokna og de planer man der har på dagsorden. Man kan ikke forvente medhold 
på alle forslag til tiltak, men uten initiativ og aktiv medvirkning oppnår man ingen 
resultat.  
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Ordfører vil vise til at man i Sokna har ledige forretningslokaler, ledige boligtomter 
m.v..  Dette sammen med utviklingen på samferdselssiden bør være utgangspunkt for 
en god dialog og avklaring om mulighetene og om fremtiden.    
 
Ordfører ønsker en bred, åpen og fordomsfri dialog og samhandling om utvikling av 
kommuneplanen for Ringerike Kommune. Det betyr at Sokna, Nes i Ådal, Hallingby og 
Tyristrand vil være viktige og avgjørende bidragsytere i arbeidet med å videre utvikle 
en av landets største skogbrukskommuner. Byen er viktig og nødvendig, men vi må 
også ta inn over oss at Ringerike i realiteten er en stor landkommune med betydelige 
utfordringer.  Kjersti Land Nyhus stiller et omfattende og viktig spørsmål som ikke 
bare gjelder Sokna, men rundt om i hele kommunen: Hva skal til? Det bør trigge alle 
som ønsker å bidra til vekst og utvikling for by og land. 
 

b) Hva kan vi som bygdefolk forvente av offentlige velferdstilbud? 
Ordfører ser at dette spørsmålet utløses av at helsestasjonen på Sokna legges ned og 
forstår frustrasjonen det medfører.  Likevel, de offentlige velferdstilbudene i 
Ringerike kommune er definert til å være forsvarlige og tilfredsstillende.  Ordfører 
mener at om man bor i by eller på land så skal de offentlige velferdstilbudene fremstå 
som faglige likeverdige kvalitative tilbud og være tilgjengelige for alle deler av 
befolkningen. Det betyr ikke at man kan forvente at alle velferdstilbud nødvendigvis 
oppnås i nærområdet til der man bor.          
 
 
Ringerike kommune, 18. februar 2010 
 
Kjell B. Hansen 
Ordfører  
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2/10  
REFERATSAKER     
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A STATUS FOR KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON 
 Notat fra rådmannen, datert 04.01.10 
 
B DRIFTSSITUASJON FOR JUL OG NYTTÅR 2009, HELSE OG OMSORG – 
 RINGERIKE KOMMUNE 
 Notat fra rådmannen, datert 07.01.10 
 
C KLIMA OG ENERGI – TEMAUTREDNING 
 ORIENTERING VED ÅRSSKIFTET 2009/2010 
 Notat fra rådmannen, datert 21.12.09 
 
D UTTALELSE TIL TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN PÅ MOELVEN 
 HEN I RINGERIKE KOMMUNE 
 Kopi av brev til fylkesmannen, datert 06.01.10 
 
E PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 28.01.10 
 
F LEGER UTEN GRENSER - TAKKEBREV 
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3/10  
HØNEFOSS KIRKE - BRANN 26.01.10  
 
Vedtak: 
 
Notat fra rådmannen, datert 28.01.10, med tilleggsopplysninger som fremkom i møtet, ble 
enstemmig tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4/10  
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2009  
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. 
 

2. Merknader fra kontrollutvalget legges frem som egne saker, i tillegg til 
orienteringssaker om kontrollutvalgets protokoller. 

 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Helge Fossum (Frp), til nytt punkt 2: 
 
Merknader fra kontrollutvalget legges frem som egne saker, i tillegg til orienteringssaker om 
kontrollutvalgets protokoller. 
 
Avstemming: 
 
Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Fossums forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. 
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5/10  
FORVALTNINGSREVISJON - FOSTERHJEMSBARN I RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret registrerer at det har skjedd en positiv forbedring i kommunens håndtering 
av fosterhjemsplasseringer og tar rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS til 
etterretning. 
 
 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets leder Alf Meier, orienterte. 
 
Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret registrerer at det har skjedd en positiv forbedring i kommunens håndtering 
av fosterhjemsplasseringer og tar rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS til 
etterretning. 
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6/10  
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PR NOVEMBER 2009 - RINGERIKE 
KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar Økonomirapport pr november 2009 til orientering. 
 

2. Det legges frem sak med orientering om planer for hvordan man skal etablere kontroll 
med aktivitets- og effektivitetsavvik i 2010. 

 
3. Det legges frem sak om mulige tiltak for innstramming innen sosialhjelpsområdet, 

med aktuelle konsekvenser av disse. 
 
 
 
Behandling: 
 
Punktvis avstemming over formannskapets innstilling: 
 
Punktene 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 ble vedtatt med 35 mot 7 stemmer (Sp, SV og Rødt) 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapets innstilling i møte 19.01.10, sak 2: 
 

1. Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Økonomirapport pr november 2009 til 
orientering. 

2. Det legges frem sak med orientering om planer for hvordan man skal etablere kontroll 
med aktivitets- og effektivitetsavvik i 2010. 

3. Det legges frem sak om mulige tiltak for innstramming innen sosialhjelpsområdet, 
med aktuelle konsekvenser av disse. 
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7/10  
ØKONOMIRAPPORTERING OG OPPFØLGING 2010  
 
Vedtak: 
 
 
Kommunestyret tar Økonomirapportering og oppfølging 2010 til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
 
Rådmannen orienterte. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Økonomirapportering og oppfølging 2010 til 
orientering. 
 
 
 
  
8/10  
STATUS FOR KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret  tar redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon til orientering. 
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9/10  
SYKEFRAVÆR   2009 OG 4. KVARTAL 2009  
 
Vedtak: 
 
Sykefraværet for 2009 tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Axel Sjøberg (SV): 
 
(Representanten Sjøberg) ber om at det for fremtidige sykefraværsrapporter innarbeides i 
særskilt statistikk for sykefraværet i helse- og omsorgssektoren, herunder om det er 
forskjeller på registrert fravær mellom: 
 

1. Ansatte i heltid og deltidsstillinger 
2. Faste ansatte og vikarer 
3. Ansatte over og under fylte 60 år, spesielt med tanke på at kommunestyret tidligere 

har avviklet seniorpolitiske tiltak. 
4. Sykefravær målt i forhold til alle effektiviseringsendringer de siste 10 år. 

 
Jeg ber også om at det etterstrebes at statistikkgrunnlaget for helse og omsorg baseres på en 
døgnbasert drift 7 dager i uken i motsetning til dagens NLP statistikk som opererer med 5 
dagers uke. 
 
Under henvisning til § 6.1 i kommunestyrets reglement foreslo ordfører at kommunestyret  
har sykefravær som et temamøte i et av sine første møter og at Sjøbergs forslag oversendes  
og forberedes til dette møtet. 
Dette aksepterte representanten Sjøberg. 
 
Kommunestyret tok sykefraværet for 2009 til orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Sykefraværet for 2009 tas til orientering. 
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10/10  
BILLIGHETSERSTATNING  
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommune oppretter en billighetserstatningsordning for personer som har 
vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved plassering på barnehjem, skolehjem, 
spesialskoler/verneskoler eller fosterhjem mens de var under Ringerike kommunes 
omsorg. 
 

2. Ordningen gjelder for barn plassert i tidsrommet 01.07.1954 til 01.01.1980. 
 

3. Ordningen gjelder i 2 år fra det tidspunkt den trer i kraft. 
 

4. Sekretariatet for ordningen legges til juridisk avdeling i Ringerike kommune. 
 

5. Det opprettes et erstatningsutvalg bestående av tre personer. 
 

6. Vedtekter og andre nødvendige dokumenter legges frem i senere sak. 
 

7. Økonomiske konsekvenser og dekning av utgifter legges frem som egen sak når 
rådmannen har fått bedre oversikt over omfanget.  

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

1. Ringerike kommune oppretter en billighetserstatningsordning for personer som har 
vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved plassering på barnehjem, skolehjem, 
spesialskoler/verneskoler eller fosterhjem mens de var under Ringerike kommunes 
omsorg. 
 

2. Ordningen gjelder for barn plassert i tidsrommet 01.07.1954 til 01.01.1980. 
 

3. Ordningen gjelder i 2 år fra det tidspunkt den trer i kraft. 
 

4. Sekretariatet for ordningen legges til juridisk avdeling i Ringerike kommune. 
 

5. Det opprettes et erstatningsutvalg bestående av tre personer. 
 

6. Vedtekter og andre nødvendige dokumenter legges frem i senere sak. 
 

7. Økonomiske konsekvenser og dekning av utgifter legges frem som egen sak når 
rådmannen har fått bedre oversikt over omfanget.  
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11/10  
OPPFØLGING AV VEDTAK I FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2. 
HALVÅR 2009 
 
Vedtak: 
 
Rådmannens orientering om oppfølging av vedtak tas til etterretning 
 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Helge Fossum (Frp): 
Nytt punkt : 
Prinsippsak om kommunestyrets holdning til privatskoler legges frem i kommunestyrets møte 
20. mai 2010. 
Nytt punkt: 
Sak om pensjonsforsikring fremmes med tidsplan for formannskapet 9. mars. Det skal legges 
til grunn sluttbehandling 17. juni. 
 
Forslag fra Richard Baksvær (Frp): 
Saken ”Hvordan har elevene det i Ringerike kommune” igangsettes og prioriteres. 
 
Avstemming: 
 
Fossums forslag punkt 1 fikk 12 stemmer og falt (Frp, Sp, SV ) 
 
Fossums forslag punkt 2 fikk 8 stemmer og falt (Frp) 
 
Richard Baksværs forslag oversendes rådmannen. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til etterretning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens orientering om oppfølging av vedtak tas til etterretning 
 



  

Side 16 av 27 

 
 
  
12/10  
BREV FRA FORELDREUTVALGET VED ÅSBYGDA BARNEHAGE ANGÅENDE 
ØNSKE OM PERMANENT BARNEHAGE I ÅSBYGDA   
 
Vedtak: 
 
Brev fra Foreldreutvalget ved Åsbygda barnehage, datert 13.10.2009 tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
 
Representanten Kjersti Nyhus tok opp Aasens forslag fra formannskapet: 
 

1. Brev fra foreldreutvalget ved Åsbygda barnehage tas til orientering. 
2. Skulle Ringerike kommune ikke oppnå full barnehagedekning, skal rådmannen 

fremme egen sak om opprettholdelse av Åsbygda barnehage. 
3. Skulle prosjektet ”barnehageplass over kommunegrenser” vise seg å kunne danne 

grunnlag for opprettholdelse av barnehagen, skal rådmannen fremme egen sak om 
dette. 

 
Avstemming: 
 
Punkt 2 og 3 i Nyhus’ forslag fikk 4 stemmer og falt (Sp og Einar Zwaig (Rødt) 
 
Formannskapets  innstilling i møte 19.01.10 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Det stadfestes at Åsbygda barnehage legges ned fra 15.08.2010. Dette er i tråd med 
kommunestyrevedtak av 13.11.2008. 

 
2. Barn og fast ansatte overføres til andre barnehager i kommunen. 
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13/10  
FORSKRIFT FOR UNNTAK FRA TIDSFRISTER I SAKER SOM KREVER 
OPPMÅLINGSFORRETNING I RINGERIKE KOMMUNE 
 
Vedtak: 
 
Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Ringerike 
kommune vedtas. 
 
 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Ringerike 
kommune vedtas. 
 
 
 
  
14/10  
VURDERING AV ORGANISERING - TEKNISK RAMMEOMRÅDE  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens evaluering tas til etterretning. 
 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens evaluering tas til etterretning. 
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15/10  
REGULERINGSPLAN NR 282 "BÅLERUDMARKA" 2.GANGSBEHANDLING  
 
Vedtak: 
 

1. Reguleringsplan nr 282 ”Bålerudmarka” med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 

 
2. Reguleringsplan nr 95 ”Bålerudmarka”  inkludert alle senere planendringer, delplaner 

og tilhørende bestemmelser, oppheves. 
 

3. Deler av reguleringsplan 222 ”Gang og sykkelvei langs Heradsbygdveien ” som 
overlappes av 282 ”Bålerudmarka” oppheves. 

 
 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Reguleringsplan nr 282 ”Bålerudmarka” med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
 
2. Reguleringsplan nr 95 ”Bålerudmarka”  inkludert alle senere planendringer, delplaner og 

tilhørende bestemmelser, oppheves. 
 
3. Deler av reguleringsplan 222 ”Gang og sykkelvei langs Heradsbygdveien ” som 

overlappes av 282 ”Bålerudmarka” oppheves. 
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16/10  
ETABLERING AV NY 110-SENTRAL  - SELSKAPSAVTALE M.M. VESTVIKEN 
110 
 
Vedtak: 
 
 

1. Vestviken 110 IKS utvides ved at kommunene Andebu, Larvik, Re, 
Sandefjord og Stokke samt Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (eid av 
kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg) blir 
medeiere i selskapet i tillegg til de nåværende eierkommuner.. 
 

2. Vedlagte selskapsavtale for det utvidede selskapet godkjennes. 
 

3. De nye deltakerne skyter inn egenkapital i selskapet i forhold til eierandel.  
 
4.  Ansattes rettigheter opprettholdes i samsvar med gjeldende avtaler. 
 

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

1. Vestviken 110 IKS utvides ved at kommunene Andebu, Larvik, Re, 
Sandefjord og Stokke samt Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (eid av 
kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg) blir 
medeiere i selskapet i tillegg til de nåværende eierkommuner.. 
 

2. Vedlagte selskapsavtale for det utvidede selskapet godkjennes. 
 

3. De nye deltakerne skyter inn egenkapital i selskapet i forhold til eierandel.  
 
4.  Ansattes rettigheter opprettholdes i samsvar med gjeldende avtaler. 
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17/10  
VEDTEKTSENDRING KOMMUNALE BARNEHAGER 2010  
 
Vedtak: 
 
§§ 3-1, 3-2 og 6-2 i vedtektene for kommunale barnehager endres med virkning fra 1/3-2010. 
Endringene i §§ 3-1 og 3-2 gjelder foreløpig fram til 31/12-2010. 
 

1. § 3-1 Opptakskrets 
Det kan søkes barnehageplass i kommunale barnehager på tvers av kommunegrensene 
mellom kommunene Ringerike, Hole, Asker, Bærum og andre aktuelle kommuner. 
Det forutsettes at søkere bosatt i Ringerike skal bli tildelt plass først, men dersom det 
er kapasitet vil søkere fra de nevnte kommuner bli behandlet etter kommunens 
gjeldende opptakskriterier. 

 
2. § 3-2 Søknad 

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema. Dersom det skal søkes om plass i Hole, 
Asker eller Bærum for barn bosatt i Ringerike, må det benyttes søknadsskjema fra den 
kommunen det skal søkes plass i. For å sikre rett til barnehageplass, må det også 
søkes om plass i bostedskommunen 

 
3. § 6-2 Ferie 

De kommunale barnehagene holder stengt 3 uker i juli, 3 dager mellom palmesøndag 
og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår. I tillegg holder barnehagen stengt 
5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret 

 
 
 
Behandling: 
 
Det ble bedt om punktvis avstemming over formannskapets innstilling: 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Punk 3 ble vedtatt med 36 mot 4 stemmer (Rødt og SV) 
 
Forslag til vedtak: 
 
§§ 3-1, 3-2 og 6-2 i vedtektene for kommunale barnehager endres med virkning fra 1/3-2010. 
Endringene i §§ 3-1 og 3-2 gjelder foreløpig fram til 31/12-2010. 
 

1 § 3-1 Opptakskrets 
Det kan søkes barnehageplass i kommunale barnehager på tvers av kommunegrensene 
mellom kommunene Ringerike, Hole, Asker og Bærum. Det forutsettes at søkere 
bosatt i Ringerike skal bli tildelt plass først, men dersom det er kapasitet vil søkere fra 
de nevnte kommuner bli behandlet etter kommunens gjeldende opptakskriterier. 

 
2 § 3-2 Søknad 
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Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema. Dersom det skal søkes om plass i Hole, 
Asker eller Bærum for barn bosatt i Ringerike, må det benyttes søknadsskjema fra den 
kommunen det skal søkes plass i. For å sikre rett til barnehageplass, må det også 
søkes om plass i bostedskommunen 

 
3 § 6-2 Ferie 

De kommunale barnehagene holder stengt 3 uker i juli, 3 dager mellom palmesøndag 
og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår. I tillegg holder barnehagen stengt 
5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret 
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18/10  
INNFØRING AV SERVICEERKLÆRINGER  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar  vedlagte serviceerklæringer for følgende tjenester: 
 
A Hjemmesykepleie 
B Praktisk bistand 
C Mat – matombringing 
D Bemannet bolig 
E Dagtilbud 
F Trygghetsalarm 
G Avlastning i institusjon 
H Korttidsopphold og rehabiliteringsopphold 
I          Langtidsopphold i institusjon 
 
 
Behandling: 
 
Utskrift fra eldrerådets behandling i møte 08.02.10 ble fremlagt i møtet. 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd anbefaler kommunestyret å vedta  vedlagte 
serviceerklæringer for følgende tjenester: 
 
A Hjemmesykepleie 
B Praktisk bistand 
C Mat – matombringing 
D Bemannet bolig 
E Dagtilbud 
F Trygghetsalarm 
G Avlastning i institusjon 
H Korttidsopphold og rehabiliteringsopphold 
I Langtidsopphold i institusjon 
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19/10  
KANDIDATER TIL STYRENE I HELSEFORETAKENE - HELSE-SØR  
 
Vedtak: 
 
Som Ringerike kommune sine kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst 
foreslås: 
Arnfinn Holten 
Ole Johan Andersen 
Einar Zwaig 
Elsa-Lill Piltingsrud Strande 
 
 
 
Behandling: 
 
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som Ringerike kommune sine kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst 
foreslås: 
Arnfinn Holten 
Ole Johan Andersen 
Einar Zwaig 
Elsa-Lill Piltingsrud Strande 
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20/10  
VALG AV 17. MAI-KOMITE - ENDRING  
 
Vedtak: 
 
Yassin Aziri fritas fra sitt verv som medlem i 17. mai komiteen. 
 
Anita Haraldseth, Sagavn. 15, 3515 Hønefoss,  velges som nytt medlem. 
 
 
 
Behandling: 
 
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. 
Forslag til vedtak: 
 
Yassin Aziri fritas fra sitt verv som medlem i 17. mai komiteen. 
 
Anita Haraldseth, Sagavn. 15, 3515 Hønefoss,  velges som nytt medlem. 
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21/10  
ÅDAL UTDANNINGSFOND FOR UNGDOM - SØKNAFD OM FRITAK FRA 
VARAMEDLEM LIV NYGÅRD  
 
Vedtak: 
 
Varamedlem Liv Nygård fritak fra sitt verv som varamedlem i Ådal utdanningsfond for 
ungdom. 
 
Som nytt varamedlem oppnevnes: 
Gerd Ragnhild Elsrud, Kirkemovn. 32, 3525 Hallingby 
 
 
 
Behandling: 
 
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Varamedlem Liv Nygård fritak fra sitt verv som varamedlem i Ådal utdanningsfond for 
ungdom. 
 
Som nytt varamedlem oppnevnes: 
Gerd Ragnhild Elsrud, Kirkemovn. 32, 3525 Hallingby 
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22/10  
BJØRN TORE HANSEN  - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV  
 
Vedtak: 
 
Bjørn Tore Hansen (Ap) innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31. desember 
2010. 
 
Kommunestyret: 

1. vararepresentant, Erna Skaugrud, rykker opp som fast medlem i permisjonstiden. 
 
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

1. vararepresentant, Ingrid Svenskerud, rykker opp som fast medlem i permisjonstiden. 
 
Ungdomsrådet: 
      3. vararepresentant, Tina Ludvigsen, rykker opp som fast medlem i permisjonstiden. 
 
     Som vararepresentanter oppnevnes: 
     Carl Morten Kleppe, Hengslevn. 106, 3515 Hønefoss (V) 
     Leila Khalayli, Hofsfossvn. 46 B, 3517 Hønefoss  (Rødt) 
     Kjetil Sætrang Blom-Østlund, Sætranggt. 177, 3514 Hønefoss        
 
 
Behandling: 
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Bjørn Tore Hansen (Ap) innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31. desember 
2010. 
 
Kommunestyret: 

2. vararepresentant, Erna Skaugrud, rykker opp som fast medlem i permisjonstiden. 
 
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

2. vararepresentant, Ingrid Svenskerud, rykker opp som fast medlem i permisjonstiden. 
 
Ungdomsrådet: 
      3. vararepresentant, Tina Ludvigsen, rykker opp som fast medlem i permisjonstiden. 
 
     Som vararepresentanter oppnevnes: 
     Carl Morten Kleppe, Hengslevn. 106, 3515 Hønefoss (V) 
     Leila Khalayli, Hofsfossvn. 46 B, 3517 Hønefoss  (Rødt) 
     Kjetil Sætrang Blom-Østlund, Sætranggt. 122, 3514 Hønefoss 
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