
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 7 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen    

Møtedato: 14.10.2010 Tid: 15.00 – 18.10 

 

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   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Alf Henry Meier FO  

Medlem Vidar Nordby FO  

Medlem Per Øystein Aamodt   

Medlem Lars Moholdt   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Asbjørn Jarle Holth   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Helge Fossum FO  

Medlem Dag Gunnar Stenersen   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Leif Skjerven   

Medlem Berit Karen Wathne Andersen 

(H) 

  

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Anders Martin Lien (H)   

Medlem Ulf Magnussen   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Arne Broberg   

Medlem Stein Erik Stiksrud   

Medlem Frode Østlund   

Medlem Marie Blix Sangnes FO  

Medlem Kari Homme FO  

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Roar Olsen FO  

Medlem Karl-Petter Endrerud   
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Medlem Axel Sjøberg FO  

Medlem Ambjørg Askerud FO  

Medlem Lise H Kihle Gravermoen   

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Medlem Kjersti Land Nyhus   

Medlem Einar Zwaig   

Medlem Maria Altamirano   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Varamedlem Anne Marie Brubråten  Line Diana Castillo Lafton 

Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Alf Henry Meier 

Varamedlem Edvardt Haakenrud  Vidar Nordby 

Varamedlem Trond Hjerpseth  Marie Blix Sangnes 

Varamedlem Elsa Lill P Strande  Kari Homme 

iVaramedlem Olav Relling  Roar Olsen 

Varamedlem Nena Bjerke  Helge Fossum 

Varamedlem Elling Christian Heggen  Hans-Petter Aasen 

Varamedlem Gunn Lajla Robertsen  Axel Sjøberg 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Bjørn Tollaas, 

Sveinung Homme og Knut Helland, personalsjef Knut Snildal, 

utviklingssjef Lars Olsen og økonomisjef Torbjørn Hansen. 

 

Merknader: Av 43 representanter var 42 tilstede. 

Behandlede saker:  Fra og med sak 98/10 

til og med sak 112/10 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Kjell B. Hansen 

 

 

 

 

Helge Fossum (sett) Runar Johansen Einar Zwaig 

 

 

 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien  
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

98/10 10/91  

 REFERATSAKER  

 

99/10 10/2293  

 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2010 (2. 

TERTIAL)  

 

100/10 10/2133  

 KOSTNADSREDUKKSJONER HELSE OG OMSORG - 

REHABILITERINGSENHETEN  

 

101/10 10/2306  

 KOSTNADSUTVIKLING HELSE OG OMSORG 2007-2010  

 

102/10 09/18951  

 HVORDAN HAR ELEVENE DET I RINGERIKE KOMMUNE?SAMT 

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I RINGERIKE 

KOMMUNE 2009  

 

103/10 10/1726  

 RINGERIKE KOMMUNE SIN ROLLE I NÆRINGSUTVIKLING I 

RINGERIKSREGIONEN, OG RINGERIKE KOMMUNENS 

DELTAKELSE I RINGERIKE NÆRINGSFORUM (RNF) 

 

104/10 10/1992  

 BOLIG FOR  VANSKELIGSTILTE - SMÅHUS  

 

105/10 10/88  

 RINGERIKE KULTURSENTER - NY EIENDOMSSTRUKTUR  

 

106/10 08/1007  

 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2007-2019 FORSLAG TIL 

REVIDERT PROSESS 

 

107/10 09/449  

 GRAVEINSTRUKS  FOR RINGERIKE KOMMUNE. 2. GANGS 

BEHANDLING  

 

108/10 10/1864  

 BESTILLING AV DIVERSE STATISTIKK FOR PERIODEN 2007- 

DAGS DATO  
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109/10 10/747  

 RAPPORT OM FREMDRIFT I TURNUSPROSJEKTET  

 

110/10 10/2161  

 NOU 2010:5 "AKTIV DELTAGELSE, LIKEVERD OG 

INKLUDERING" - HØRING  

 

111/10 09/19336  

 ORIENTERING OM LÆRINGINNTAK 2010  

 

112/10 10/2285  

 STRATEGISK PLAN FOR REKKRUTERING AV LÆRLINGER  
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98/10  

REFERATSAKER  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Følgende saker ble tatt til orientering: 

 

A PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 26.08.2010. 

 

B MØTEPROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET  FOR  

IKA KONGSBERG’S MØTE 23.09.2010. 

 

C TILRETTELEGGING FOR BREDBÅND, MOBIL OG ANNEN 

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON. 

 Brev fra departementet, datert 27.09.2010. 

 

D UTREDNING AV ALTERNATIV DRIFT – HOSPICE. 

 Notat fra rådmannen, datert 30.09.2010. 

 

E VALG RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

 Saksprotokoll fra råd for funksjonshemmede, sak 31/10. 

 

F VALG ELDRERÅDET 

 Saksprotokoll fra eldrerådet, sak 57/10. 

 

G         PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 30.09.2010. 

            SOKNA SKOLE – OPPFØLGING AV SPØRSMÅL VEDR. GYMSALEN. 

            Notat fra rådmannen, datert 10.09.2010. 

 

H         INFORMASJON OM UTSTYRSSENTRAL I RINGERIKE KOMMUNE.  

            Notat fra rådmannen, datert 06.10.2010.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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99/10  

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2010 (2. TERTIAL)  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Kommunestyret tar fremlagte Økonomi- og aktivitetsrapport september 2010 

(Regnskap pr 2.  tertial 2010) til orientering.  

2. Det foretas ingen budsjettrevideringer som følge av 2.tertialsrapporten.  

3.  Det arbeides videre med de kostnadsreduserende tiltakene innen helse og 

omsorg. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Hovedkomiteens innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1 Kommunestyret tar fremlagte Økonomi- og aktivitetsrapport september 2010 

(Regnskap pr 2. tertial 2010) til orientering.  

2 Det foretas ingen budsjettrevideringer som følge av 2.tertialsrapporten.  

3 Det arbeides videre med de kostnadsreduserende tiltakene innen helse og omsorg. 
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100/10  

KOSTNADSREDUKKSJONER HELSE OG OMSORG - 

REHABILITERINGSENHETEN  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Ringerike kommunestyre aksepterer ikke at de foreslåtte driftsmessige endringer av 

rehabiliteringsenheten ved Austjord behandlingssenter gjennomføres. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Dag Haakon Henriksen (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf:  

 

”Ringerike kommunestyre aksepterer ikke at de foreslåtte driftsmessige endringer av 

rehabiliteringsenheten ved Austjord behandlingssenter gjennomføres”. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Henriksen’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommunestyre aksepterer at de foreslåtte driftsmessige endringer av 

rehabiliteringsenheten ved Austjord behandlingssenter gjennomføres i tråd med 

rehabiliteringsenhetens forslag alternativ 2. 
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101/10  

KOSTNADSUTVIKLING HELSE OG OMSORG 2007-2010  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Kommunestyret konstaterer manglende lederskap, kontroll og styring innen Helse og 

omsorg fra lang tid tilbake. Kommunestyret er tilfreds med at nåværende rådmann har 

grepet tak i situasjonen og iverksetter konkrete forbedringstiltak. 

Kommunestyret tar fremlagte analyse over kostnadsutviklingen innen kapittel 1.4 Helse 

og omsorg i perioden 2007 - 2010 til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Runar Johansen (H) og Kjell Hansen (Ap), fremmet av Johansen: 

 

”Kommunestyret konstaterer manglende lederskap, kontroll og styring innen Helse og 

omsorg fra lang tid tilbake. Kommunestyret er tilfreds med at nåværende rådmann har grepet 

tak i situasjonen og iverksetter konkrete forbedringstiltak. 

Kommunestyret tar fremlagte analyse over kostnadsutviklingen innen kapittel 1.4 Helse og 

omsorg i perioden 2007 - 2010 til orientering.” 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

 

Forslaget fra Johansen og Hansen ble vedtatt med 37 mot 5 stemmer.  Mindretallet besto av 

Nyhus (Sp), SV og Rødt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar framlagte analyse over kostnadsutviklingen innen kapittel 1.4 

Helse og omsorg i perioden 2007 – 2010 til orientering. 

 



  

Side 9 av 22 

 

 

 

  

102/10  

HVORDAN HAR ELEVENE DET I RINGERIKE KOMMUNE? 

SAMT TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I RINGERIKE KOMMUNE 

2009  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Kommunestyret tar vedlagte informasjon ”Tilstandsrapport for grunnskolen i 

Ringerike” tas til orientering. 

 

2. Kommunestyret deler rapportens bekymring over relativ nedgang i resultater 

m.h.t. lesing, regning og engelsk i siste del av barnetrinnet, samt lav prosentandel 

av elevkullet som registeres over til videregående skole. 

 

3. Rådmannens gis i oppdrag å gjenoppta arbeidet med ”Skoleutvikling i 

Ringerike”, i h.t. tidligere oppnevnt arbeidsgruppes anbefaling. Det skal spesielt 

legges vekt på tiltak som fremmer trivsel og mestring. Arbeidet skal også være 

rettet mot å redusere frafall i videregående skole. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

Formannskapets innstilling i møte 07.06.2010, sak 71/10. 

 

1. Formannskapet tar informasjonen og ”Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike” 

til orientering. 

 

2. Formannskapet deler rapportens bekymring over relativ nedgang i resultater i 

lesing, regning, engelsk og i siste del av barnetrinnet og bekymring for lav 

prosentandel av elevkullet som registreres over til videregående skole. 

3. Det skal vektlegges tiltak som gjør at elevene trives i skolen og opplever 

mestring. 

 

Richard Baksvær (Frp) tok opp Helge Fossum’s forslag stilt i formannskapets møte 

07.06.2010, sak 71/10: 

 

” Saken fremmes på nytt snarest. Rådmannen bes legge frem utredning av de ulike problem-

stillinger. I tillegg gjennomføres anonym undersøkelse i tråd med kommunestyrets vedtak”.  
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Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf.:  

 

1. ”Kommunestyret tar vedlagte informasjon og ”Tilstandsrapport for grunnskolen i 

Ringerike” til orientering. 

 

2. Kommunestyret deler rapportens bekymring over relativ nedgang i resultater m.h.t. 

lesing, regning og engelsk i siste del av barnetrinnet, samt lav prosentandel av 

elevkullet som registreres over til videregående skole. 

 

3. Rådmannens gis i oppdrag å gjenoppta arbeidet med ”Skoleutvikling i Ringerike”, i 

henhold til tidligere oppnevnt arbeidsgruppes anbefaling. Det skal spesielt legges vekt 

på tiltak som fremmer trivsel og mestring. Arbeidet skal også være rettet mot å 

redusere frafall i videregående skole” 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Richard Baksværs forslag fikk 9 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Gravermoen 

og Heggen (Sp). 

Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer og falt. 

Forslag fra Arnfinn Baksvær ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen og ”Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike” tas til orientering. 
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103/10  

RINGERIKE KOMMUNE SIN ROLLE I NÆRINGSUTVIKLING I 

RINGERIKSREGIONEN, OG RINGERIKE KOMMUNENS DELTAKELSE I 

RINGERIKE NÆRINGSFORUM (RNF) 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Ringerike kommunes medlemskap i RNF sis opp fra 01.01.2011, og opphører 

etter 6 måneders oppsigelse, 01.07.2011. 

2. Medlemsavgiften i RNF brukes til regional utvikling. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Lise Kihle Gravermoen (Sp) tok opp Hans-Petter Aasen’s forslag fremmet i 

formannskapet 24.08.2010: 

 

 ”Saken utsettes inntil evaluering av RU foreligger”. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Gravermoens forslag fikk 14 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sv, Rødt og Frp. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 10 stemmer (Sp og Frp). 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes medlemskap i RNF sis opp fra 01.01.2011, og opphører etter 

6 måneders oppsigelse, 01.07.2011 

2. Kr 130.000 som er beløpet på medlemsavgiften i RNF overføres RU fra samme 

dato. 
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104/10  

BOLIG FOR  VANSKELIGSTILTE - SMÅHUS  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Ringerike kommune ønsker å benytte det småhuskonsept som er beskrevet i 

saksfremstillingen for å ivareta kommunens forpliktelser ovenfor vanskeligstilte 

med  lav boevne når det gjelder hjelp til bolig. 

2. I tråd med kommunestyrets vedtak, om å overdra alle kommunens utleieboliger 

til Ringerike Boligstiftelse, og at leietakerne i de nye boenhetene forutsatt å 

betale leie, (selvkostprinsippet), gis rådmannen i fullmakt å inngå avtale med 

Boligstiftelsen om å anskaffe nødvendig antall boenheter. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å fremskaffe tomtealternativer. Tomter som allerede 

er godkjent for oppføring av ”brakkeløsninger”, utnyttes til formålet. Stedsvalg 

fremmes til  politisk behandling. 

4. Tomtene leies av Ringerike Boligstiftelse for den tid som boenhetene er i bruk. 

Leieavtale inngås mellom kommunen og Ringerike Boligstiftelse, og 

leiekostnader inngår som en del av husleiekostnadene. Ringerike Boligstiftelse 

søker om nødvendige byggetillatelser. 

5. Det forutsettes at Husbankens virkemidler nyttes fullt ut. 

6. Det fremmes en plan for hvordan disse beboerne skal følges opp. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Formannskapets innstilling i møte 21.09.2010, sak 139: 

 

1. ”Ringerike kommune benytter det småhuskonseptet som er beskrevet i 

saksframstillingen for å ivareta kommunens forpliktelser ovenfor vanskeligstilte med 

lav boevne når det gjelder hjelp til bolig. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å framskaffe tomtealternativer og sørge for nødvendige 

byggetillatelser. Stedsvalg fremmes til politisk behandling.  

3. Tomter som allerede er godkjent for oppføring av ”brakkeløsninger” utnyttes til 

formålet. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å etablere det nødvendige antall småhus fortløpende etter 

hvert som tomtealternativene er klarlagt og underkastet nødvendig saksbehandling. 

5. Det forutsettes at Husbankens virkemidler nyttes fullt ut. 

6. Det fremmes en plan for hvordan disse beboerne skal følges opp. 
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Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. Ap H, V og Krf: 

 

1. ”Ringerike kommune ønsker å benytte det småhuskonsept som er beskrevet i 

saksfremstillingen for å ivareta kommunens forpliktelser ovenfor vanskeligstilte 

med  lav boevne når det gjelder hjelp til bolig. 

2. I tråd med kommunestyrets vedtak, om å overdra alle kommunens utleieboliger til 

Ringerike Boligstiftelse, og at leietakerne i de nye boenhetene forutsatt å betale 

leie, (selvkostprinsippet), gis rådmannen i fullmakt å inngå avtale med 

Boligstiftelsen om å anskaffe nødvendig antall boenheter. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å fremskaffe tomtealternativer. Tomter som allerede er 

godkjent for oppføring av ”brakkeløsninger”, utnyttes til formålet. Stedsvalg 

fremmes 

4. til  politisk behandling. 

5. Tomtene leies av Ringerike Boligstiftelse for den tid som boenhetene er i bruk. 

Leieavtale inngås mellom kommunen og Ringerike Boligstiftelse, og leiekostnader 

inngår som en del av husleiekostnadene. Ringerike Boligstiftelse søker om 

nødvendige byggetillatelser. 

Pkt. 5 og 6 som vedtak i formannskapet.” 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Broberg’s forslag, ble 

Broberg’s forslag vedtatt mot 7 stemmer. Mindretallet besto av Sp, SV og Rødt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune benytter det småhuskonseptet som er beskrevet i 

saksframstillingen for å ivareta kommunens forpliktelser ovenfor vanskeligstilte med 

lav boevne når det gjelder hjelp til bolig. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å framskaffe tomtealternativer og sørge for nødvendige 

byggetillatelser. 

3. Tomter som allerede er godkjent for oppføring av ”brakkeløsninger” utnyttes til 

formålet. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å etablere det nødvendige antall småhus fortløpende etter 

hvert som tomtealternativene er klarlagt og underkastet nødvendig saksbehandling. 

5. Det forutsettes at Husbankens virkemidler nyttes fullt ut. 
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105/10  

RINGERIKE KULTURSENTER - NY EIENDOMSSTRUKTUR  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Ringerike kommune investerer inntil kr. 5 mill i eiendomsselskapet som medeier 

i eiendomsmassen som brukes av ”Stiftelsen Ringerike kultursenter” etter 1/1-

2011. 

2. Kommunene Hole og Jevnaker inviteres til å delta som medeiere. 

 

3. Eiendomsselskapet skifter navn som følge av og markering av ny, regional 

eiendomsstruktur. 

4. Kommunene får observatørstatus i styret for ”Stiftelsen Ringerike kultursenter”. 

 

5. Investeringen dekkes av ubundne investeringsfond, kto 2.5399.060. Saldo 

1.1.2010 var 38,173 mill kr., hvorav det er tidligere bevilget men ikke brukt 

23,393 mill kr.  Frie midler på ubundet investeringsfond utgjør 14,779 mill kr.  

Det foretas justering av budsjett ved at kjøp av aksjer og bruk av ubundne 

investeringsfond art 094800 økes tilsvarende. 

 

6. Rådmannen pålegges å ta initiativ til å etablere en regional kulturplan i 

samarbeid med kulturlivet i de tre kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike og 

Ringerike Utvikling knyttet til kulturbasert næringsutvikling.  Resultatet legges 

fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av 1. halvår 2011. 
 

Protolltilførsel fra Frp og Sp som følger saken. 

 

Frp og Sp ser med bekymring på at Ringerike kommune i utgangspunktet forplikter seg 

til å dekke drift i inntil 40 år, siden saken blant annet fremmes for å motta tippemidler. 

Bekymringen forsterkes ut fra den økonomiske situasjon kommunen er i med økende 

underskudd fra drift som må dekkes kommende år, samt at mulig fremtidig økonomisk 

ansvar heller ikke er synliggjort i saken. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Magnus Herstad (Frp) tok opp Helge Fossum’s forslag fremmet i formannskapet 

21.09.2010: 

 

Saken utsettes inntil Ringerike kommune har oppnådd bærekraftig drift. 
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Protokolltilførsel fra Frp og Sp, fremmet av Dag Stenersen (Frp): 

 

”Frp og Sp ser med bekymring på at Ringerike kommune i utgangspunktet forplikter seg til å 

dekke drift i inntil 40 år, siden saken blant annet fremmes for å motta tippemidler. 

Bekymringen forsterkes ut fra den økonomiske situasjon kommunen er i med økende 

underskudd fra drift som må dekkes kommende år, samt at mulig fremtidig økonomisk ansvar 

heller ikke er synliggjort i saken.” 

 

Forslag fra Arne Broberg (H) pv.a. Ap, H, V og Krf til nytt pkt. 1: 

 

”Ringerike kommune investerer inntil kr. 5 mill i det nye eiendomsselskapet som medeier i 

eiendomsmassen som brukes av ”Stiftelsen Ringerike kultursenter” etter 1/1-2011.” 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Herstad’s forslag fikk 12 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Frp, Sp og Rødt. 

 

Rådmannens forslag fikk 2 stemmer og falt (SV). 

 

Formannskapets innstilling med Broberg’s forslag til endring av punkt 1 ble vedtatt mot 12 

stemmer.  Mindretallet besto av Frp, Sp og Rødt. 

 

Protolltilførsel fra Frp og Sp følger saken. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune investerer i eiendomsselskapet som medeiere i eiendomsmassen 

som brukes av ”Stiftelsen Ringerike kultursenter” etter 1/1-2011 under forutsetning av 

at Hole og Jevnaker kommuner deltar ut fra en fordelingsnøkkel mellom de 3 

kommunene i forholdet 3-1-1. 

2. Eiendomsselskapet skifter navn som følge av og markering av ny, regional 

eiendomsstruktur. 

3. Kommunene får observatørstatus i styret for ”Stiftelsen Ringerike kultursenter”. 

4. Investeringen dekkes av ubundne investeringsfond, konto 2.5399.060.  Saldo 1.1.2010 

var 38,173 mill kroner, hvorav det er tidligere er bevilget men ikke brukt 23.393 mill 

kroner.  Frie midler på ubundet investeringsfond utgjør 14.779 mill kroner, som i 

denne sak reduseres med 3,0 mill kroner til 11.779 mill kroner.   

5. Det foretas justering av budsjettet ved at kjøp av aksjer art 052900 økes med 3,0 mill 

kroner, fra kr 3 316 666,- til kr 6 316 666,-.  Bruk av ubundne investeringsfond art 

094800 økes tilsvarende med 3,0 mill kroner, fra kr 23 393 206,- til kr 26 393 206,-.   
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REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2007-2019 FORSLAG TIL REVIDERT PROSESS 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

A. Alternativ A med de 4 politiske arbeidsgruppene legges til grunn for arbeidet 

med en planstrategi for revidering av kommuneplanen. 

 

B. For å stimulere til økt utbygging og tilflytting til Ringerike presiseres at 

dispensasjon gis der dette ikke kommer i direkte konflikt med gjeldende lov.  

Ingen avslag gis uten politisk vedtak. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

A Alternativ A med  de 4 politiske arbeidsgruppene legges til grunn for arbeidet med en 

planstrategi for revidering av kommuneplanen. 

 

B Alternativ B med scenarieverkstd, legges til grunn for arbeidet med en planstrategi for 

revidering av kommuneplanen. 
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GRAVEINSTRUKS  FOR RINGERIKE KOMMUNE. 2. GANGS BEHANDLING  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Graveinstruks for Ringerike kommune vedtas 

2. Forslag til gebyrsatser vedtas og gebyrendringer fastsettes i den årlige 

reguleringen av gebyrregulativet til kommunen. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

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

vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Graveinstruks for Ringerike kommune vedtas 

2. Forslag til gebyrsatser vedtas og gebyrendringer fastsettes i den årlige reguleringen av 

gebyrregulativet til kommunen 
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BESTILLING AV DIVERSE STATISTIKK FOR PERIODEN 2007- DAGS DATO  

 

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

 

1. Det er et faktum at kommunens styringsdata til nå ikke har hatt god nok 

kvalitet. Det forutsettes at det nå lages et godt grunnlag og gode rutiner for et 

robust og bærekraftig fremtidig rapporteringssystem. 

2. Nøkkeltallene  punkt B, C og D skal inngå i den månedlige 

økonomirapporteringen. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, Krf. og V: 

 

1. Det er et faktum at kommunens styringsdata til nå ikke har hatt god nok kvalitet. 

Det forutsettes at det nå lages et godt grunnlag og gode rutiner for et robust og 

bærekraftig fremtidig rapporteringssystem. 

2. Som forslag med den endring at det skal stå: Skal inngå i stedet for inngår. 

 

Avstemming: 

 

Stiksrud’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering 

2. Nøkkeltallene  punkt B, C og D inngår i den månedlige økonomirapporteringen. 
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RAPPORT OM FREMDRIFT I TURNUSPROSJEKTET  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Saken sendes tilbake til formannskapet for oppfølging av målet med turnusprosjektet, 

jfr. budsjettvedtak av 18.12.09, punkt 29 om turnusplan. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

”Saken sendes tilbake til formannskapet for oppfølging av målet med turnusprosjektet, jfr. 

budsjettvedtak av 18.12.09, punkt 29 om turnusplan.” 

 

Avstemming: 

 

Stiksrud’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten tas til orientering. 
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NOU 2010:5 "AKTIV DELTAGELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING" - HØRING  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Ringerike kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygdloven, 

med et statlig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til 

hjelpemidler på alle livsområder, med mulighet til å leve et selvstendig liv. De 

økonomiske utfordringer kommunene står ovenfor gir lite rom for nye omfattende 

oppgaver på dette området. Retten til hjelpemidler må være uavhengig av geografisk 

bosted og kommuneøkonomi. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Hovedkomiteens innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygdloven, med et 

statlig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle 

livsområder, med mulighet til å leve et selvstendig liv. De økonomiske utfordringer 

kommunene står ovenfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området. Retten til 

hjelpemidler må være uavhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi. 
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ORIENTERING OM LÆRINGINNTAK 2010  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning. 

Kommunestyret ønsker saken opp til politisk behandling etter at kommunen har 

utarbeidet en plan for økt lærlingeinntak. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar orienteringen til etterretning. 
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STRATEGISK PLAN FOR REKKRUTERING AV LÆRLINGER  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Avhengig av mulighet til å rekruttere kvalifiserte lærlinger og kommunens økonomi 

anbefaler kommunestyret en gradvis økning av inntak av lærlinger til ca 30 stykker pr 

år i løpet av 3 år.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Anne Sandum (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

1. ”Som rådmannens forslag. 

2. Strykes.” 

 

Forslag fra Karl-Petter Endrerud (SV) til endring i pkt. 1: 

 

”3-5 år endres til 3 år.” 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Sandum’s forslag pkt. 2 ble vedtatt mot 8 stemmer. Mindretallet besto av Andersen, Bjerke, 

Stenersen, Baksvær, Skjerven og Magnussen (Frp) og Rødt. 

 

Endrerud’s endringsforslag i pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 
1. Avhengig av mulighet til å rekruttere kvalifiserte lærlinger og kommunens økonomi 

anbefaler kommunestyret en gradvis økning av inntak av lærlinger til ca 30 stykker pr år i 

løpet av 3-5 år.  

2. Ringerike kommune melder seg ut av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud så snart 

som mulig. Fristilte kontingentmidler brukes til å dekke lønn til egne medarbeidere som 

arbeider med rekruttering og oppfølging av lærlinger.  

 

  

 


