
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 4 
Kommunestyret 

 
Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 28.04.2011 Tid: 16:00 -  19.45 

 
Offentlig spørretime: 
Spørsmål fra Laila Krokengen vedr. kutt i 
barnehagesektoren. 
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 FO  
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Line Diana Castillo Lafton FO  
Medlem Anne Helene Søhol   
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Vidar Nordby   
Medlem Per Øystein Aamodt   
Medlem Lars Moholdt   
Medlem Anne Helene Sandum FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Asbjørn Jarle Holth   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Richard Baksvær   
Medlem Leif Skjerven   
Medlem Berit K. Wathne Andersen (H)   
Medlem Magnus Herstad FO  
Medlem Anders Martin Lien (H) FO  
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Nena Bjerke FO  
Medlem Runar Johansen   
Medlem Arne Broberg   
Medlem Stein Erik Stiksrud   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Marie Blix Sangnes FO  
Medlem Kari Homme   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
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Medlem Helge Stiksrud FO, sak 

46 og 53 
 

Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Roar Olsen   
Medlem Karl-Petter Endrerud   
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 FO  
Medlem Arnfinn J. Holten   
Varamedlem Anne Marie Brubråten  Gerd Ragnhild Elsrud 
Varamedlem Edvardt Haakenrud  Line Diana Castillo Lafton 
Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Anne Helene Sandum 
Varamedlem Leif Heieren  Marie Blix Sangnes 
Varamedlem Olav Relling (sak 46 og 53)  Helge Stiksrud 
Varamedlem Hans R. Kålhus  Magnus Herstad 
Varamedlem Kjell Egil Høyer  Anders Martin Lien (H) 
Varamedlem Werner Borg  Nena Bjerke 
Varamedlem Sigrun Tronrud  Hans-Petter Aasen 
Varamedlem Gunn Lajla Robertsen  Axel Sjøberg 
Varamedlem Terje Kjemperud  Ambjørg Askerud 
Varamedlem Jon Halvor Ovrum  Maria Altamirano 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Elisabeth 
Vennevold, Bjørn Tollaas og Knut E. Helland, økonomisjef 
Torbjørn Hansen, konsulent Øivind Hansebråten, Agenda Kaupang. 

  
Merknader:  
 
Behandlede saker:  

 
Fra og med sak 46/11 til og med sak 61/11  
Sak 53/11 ble behandlet før sak 47/11. 
Helge Stiksrud (V) var ikke tilstede under behandling av sak 46/11 
og 53/11, varamedlem Olav Relling møtte for Stiksrud under 
behandling av disse sakene.   

 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 
dagsorden satt. 
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 

Kjell B. Hansen 
 
 

 
Einar Zwaig Runar Johansen Dag G. Stenersen 

 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
46/11 11/1229  
 INTERPELLASJON FRA OLE JOHAN ANDERSEN - HELSE OG 

OMSORG: OMSTILLINGER OG INNSPARINGER - 
KVALITETSSTATUS 

 
47/11 11/1232  
 MÅNEDSRAPPORT MARS 2011  
 
48/11 11/1103  
 ÅRSRAPPORT 2010 FOR FINANSOMRÅDET  
 
49/11 04/694  
 REGULERINGSPLAN NR. 0605-305 "FYLKESVEI 241 PUTTEN-

KLEKKEN - GANG-/SYKKELVEG"  
 
50/11 07/2161  
 2. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN NR. 0605_341, 

"STØALANDET, SØR"  
 
51/11 08/875  
 REGULERINGSPLAN NR. 340 - "THOENGATA SØR HAUGSBYGD" 

2. GANGS BEHANDLING 
 
52/11 10/2133  
 STATUS FOR KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK I HELSE- OG 

OMSORG  
 
53/11 11/808  
 KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK OPPVEKST OG KULTUR 

2011  
 
54/11 11/895  
 NY BOSETTINGSMODELL FOR FLYKTINGER HØRING 
 
55/11 11/920  
 TILBAKEMELDINGER PÅ OPPLEVD KVALITET I HELSE OG 

OMSORG  
 
56/11 11/938  
 MIDLERTIDIG FLYTTING TYRISTRAND HELSESTASJON  
 
57/11 11/943  
 ETABLERING AV NYE OMSORGSBOLIGER - BEHOV OG 

PRIORITERINGER  
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58/11 11/944  
 AUSTJORD BEHANDLINGSSENTER - EFFEKTIV UTNYTTELSE 

AV DAGENS BYGNINGSMASSE  
 
59/11 11/968  
 SKOLEBRUKSPLAN - SKOLESTRUKTUR I HØNEFOSS BY 

AVKLARING 
 
60/11 11/996  
 FOREBYGGENDE TJENESTER FOR ELDRE I KOMMUNEN  
 
61/11 11/1000  
 SOKNA UTVIKLING  
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46/11  
INTERPELLASJON FRA OLE JOHAN ANDERSEN - HELSE OG OMSORG: 
OMSTILLINGER OG INNSPARINGER - KVALITETSSTATUS 
 
 
 
Behandling: 
 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 
Ordførerens svar til interpellanten Ole Johan Andersen 
 
Stikkord: helse - og omsorg: omstilling og innsparinger – kvalitetsstatus 
 
Innledning 
Interpellasjonens konkrete innhold fremgår av Kommunestyrets saksnummer 46/11. 
Følgende svar gis i møte den 28.04.11. 
Ordføreren viser til interpellantens innledning i brev av 11.04.11 og kommentarene til hvert 
spørsmål og tar dette til orientering uten videre kommentar.  Når det gjelder de konkrete 
spørsmålene besvares disse som følger:  
 
Spørsmål 1: 
Mener virkelig ordføreren at kommunestyret ikke skal motta nødvendig informasjon i 
forbindelse med prosjektarbeid og innsparinger av betydning innen Helse og Omsorg: 
Nei, ordføreren mener at det er av stor betydning at alle politiske utvalg har nok og rett 
informasjon som grunnlag for å fatte vedtak og til å kunne følge opp virkningen av egne 
vedtak.  For helse og omsorg vil alle saker som fremmes for hovedkomiteen gå videre til 
formannskap og kommunestyre.  Det skal månedlig rapporteres på iverksatte tiltak innen 
omstilling og effektivisering samt status.   
Kommunestyret gis dermed løpende informasjon om prosjektarbeidet og innsparinger av 
betydning herunder status i prosjektene.  I tillegg vil kommunestyret til en hver tid søke 
tilleggsinformasjon etter behov. 
 
Spørsmål 2: 
Mener virkelig ordføreren at de svakeste med størst behov for livsviktig hjelp ikke skal 
skjermes for innsparingene? 
Kommunene har ansvar for å levere gode og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger det, 
uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom 
regelverk. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll. Alle som får vedtak om 
helsetjenester i kommunen har en helsesvikt, og er i utgangspunktet å betrakte som “svake”. 
Lov om helsetjenester i kommunen regulerer vilkårene for tildeling av tjenestene og 
fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen leverer tjenester i tråd med rett kvalitet og 
innbyggernes juridiske rettigheter.  
 
Kommunen har altså ansvar for at tjenestene leveres i henhold til lovverk og at den sikrer en 
rettferdig fordeling som er i samsvar med ressursene.  I den økonomiske situasjonen 
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kommunen er i er det viktig at begrepet “rettferdig fordeling” har en omforent forståelse. 
Dersom enkelte brukergrupper skjermes vil dette kunne gå ut over kvaliteten til andre 
brukergrupper med den risiko at leveransen av tjenesten beveger seg under det brukeren 
rettmessig har krav på eller det som anses å være faglig forsvarlig.  
Ringerike kommune bruker mer ressurser på alle helse- og omsorgstjenester enn de fleste 
andre kommuner vi er sammenlignet med. Vi må derfor anta at det leveres tjenester som er 
godt over det lovkravet sier. 
Ordføreren mener ut fra dette at når det skal effektiviseres må rett kvalitet til alle 
brukergrupper være i fokus og sikres. Ingen tjenester skal leveres under lovkrav. Dette må 
gjelde alle brukergrupper som kommunen leverer helse og omsorgstjenester til. 
 
Spørsmål 3: 
Hvordan er situasjonen i Ringerike kommune med hensyn til disse tilsynsbristene? 
Ordføreren har fått opplyst at Ringerike kommune ikke hadde tilsyn i forbindelse med eldre 
og demenssykdom. Kommunen har i dag 2 kvalitetsrådgivere som blant annet har som 
oppgave å være orientert om resultatene av tilsyn i andre kommuner og korrigere egen 
virksomhet etter systematiske avvik som fremkommer.  
Ringerike kommune har, som mange andre kommuner, forbedringspotensial når det gjelder 
diagnostisering av demenssykdom. Her har fastlegene en nøkkelrolle. For øvrig har 
kommunen investert i akkurat denne brukergruppen ved å bygge flere bofellesskap for 
demente. Kommunen har i dag flere boliger til denne målgruppen enn for eksempel 
Drammen. Det er i Ringerike kommune tett oppfølging og opplæring av de som arbeider med 
denne målgruppen. 
Ordføreren mener ut fra dette at situasjonen i Ringerike kommune er oversiktlig og 
tilfredsstillende, men også at man hele tiden må forbedre seg innen dette kompliserte 
fagfeltet. 
 
Spørsmål 4: 
Blir avviksmeldinger innen legemiddelhåndtering registrert og meldt overordnede? Hvor 
mange avviksmeldinger ble meldt i 2010 og hva var årsaken til avvikene? Har avvikene blitt 
utbedret? 
I 2010 ble det registrert 5802 avvik på legemiddelhåndtering i hjemmebaserte tjenester, de 
aller fleste av disse gjaldt utdeling av legemidler av personell uten bemyndigelse.  
I Ringerike kommune er det iverksatt legemiddelkurs for ansatte. Målet med dette er å sikre 
både autorisasjon og kompetanse slik at regelverket blir fulgt.  
Dette blir fulgt nøye opp ved å registrere avvik slik at man raskt kan gå inn med korrigerende 
tiltak i tilfeller hvor regelverket ikke er innfridd. Prosedyren er at alle avvik blir meldt 
nærmeste overordnede samt at alle avvik samles av kvalitetsrådgiver.  
Ordfører mener det er viktig med oppfølging om situasjon og status når det gjelder avvik. 
Kvartalsvis vil det bli fremlagt rapporter på avvik og tilbakemeldinger på kvalitet til politiske 
utvalg. Iverksatte tiltak på bakgrunn av avvik vil også fremkomme i rapporten. 
 
Spørsmål 5: 
Hvor mange vedtak i forbindelse med tyngende omsorgsarbeid ble fattet i 2010? 
Når det er tale om tyngende omsorgsarbeid er det alltid i forbindelse med pårørendes innsats. 
Følgelig fattes vedtak om omsorgslønn når pårørende har tyngende omsorgsarbeid. 
Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgs ytere med 
omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller 
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sykdom. Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem. Prosent omsorgslønn som utbetales skal 
utmåles i samsvar med andre tjenester som eventuelt ytes. 
Det ble i 2010 fattet 2 nye vedtak om omsorgslønn. Totalt antall vedtak er 43 
Spørsmål 6 
Har kommunen rutiner for å forebygge og identifisere underernæring hos eldre 
pleietrengende? 
Ringerike kommune tilstreber å følge faglige nasjonale retningslinjer for forebygging og 
behandling av underernæring.  
Matombringing er et av Ringerike kommunes viktigste forebyggende tiltak når det gjelder 
underernæring hos pleietrengende eldre. Dette er et lavterskeltilbud som Ringerike kommune 
tilbyr i samarbeid med frivillighetssentralen.  
Ordføreren har fått opplyst at i noen tilfeller er ikke tilgangen til næringsmidler hoved-
problemet i forhold til underernæring, men i større grad at man ikke har krefter eller initiativ 
til å ta til seg næring. Manglende sultfølelse på grunn av sykdom eller høy alder kan også 
resultere i undernæring, og i slike tilfeller vil det bli fattet vedtak om hjemmesykepleie for 
tilrettelegging av måltider. I bofellesskap tilstrebes det felles måltider.  
I hjemmebaserte tjenester er det opprettet sår – og ernæringskontakter i alle enheter. Disse 
har blant annet ansvar for vurdering av ernæringsstatus for alle brukere med kroniske lidelser. 
Dersom det mistenkes behov for tilskudd av næringsmidler med høy næringstetthet vil dette 
bli tatt opp med fastlege som vurderer om det er grunnlag for å søke om dette på blå resept.   
 
På institusjonene har det i 2010 vært gjennomført et ernæringsprosjekt med fokus på 
identifisering, forebygging og behandling av underernæring.  Dette prosjektet ble 
gjennomført av i samarbeid med ernæringsfysiolog på Ringerike sykehus.  I tillegg har 
fagleder på institusjon samarbeidet med Nutricia hvor man undersøkte BMI og 
ernæringsrutiner. Resultatet viste at man i Ringerike kommune allerede har gode rutiner. 
Ordføreren mener på denne bakgrunn at Ringerike kommune arbeider seriøst med 
utfordringene som knytter seg til ernæring/underernæring. Dette både når det gjelder 
forebygging og identifisering av underernæring hos pleietrengende.  
 
Ringerike, 28.04.11 
Kjell B. Hansen 
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47/11  
MÅNEDSRAPPORT MARS 2011  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapporten per mars tas til orientering.  
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapporten per mars tas til orientering. 
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48/11  
ÅRSRAPPORT 2010 FOR FINANSOMRÅDET  
 
Vedtak: 
 
Årsrapport 2010 for finansområdet tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsrapport 2010 for finansområdet tas til orientering. 
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49/11  
REGULERINGSPLAN NR. 0605-305 "FYLKESVEI 241 PUTTEN-KLEKKEN - 
GANG-/SYKKELVEG"  
 
Vedtak: 
 
1. Reguleringsplan nr. 305 “Fv 241 Putten-Klekken – gang-/sykkelveg” med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 
2. Før varsel om vedtak skal plankart legges inn i Ringerike kommunes mal. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Reguleringsplan nr. 305 “Fv 241 Putten-Klekken – gang-/sykkelveg” med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 
2. Før varsel om vedtak skal plankart legges inn i Ringerike kommunes mal. 
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50/11  
2. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN NR. 0605_341, 
"STØALANDET, SØR"  
 
Vedtak: 
 
Reguleringsplan nr 0605_342 ”Støalandet, sør” med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtas. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Reguleringsplan nr 0605_342 ”Støalandet, sør” med tilhørende reguleringsbestemmelser, 
vedtas. 
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51/11  
REGULERINGSPLAN NR. 340 - "THOENGATA SØR HAUGSBYGD" 2. GANGS 
BEHANDLING 
 
Vedtak: 
 
Reguleringsplan nr. 340 ”Thoengata sør Haugsbygd” med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Reguleringsplan nr. 340 ”Thoengata sør Haugsbygd” med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 
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52/11  
STATUS FOR KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK I HELSE- OG OMSORG  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret  tar statusrapporten til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar statusrapporten til orientering. 
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53/11  
KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK OPPVEKST OG KULTUR 2011  
 
Vedtak: 
 

1. Oppvekst og kultur skal dekke sin relative del av budsjettvedtaket fra 2/12-10, 
pkt 4, ”ekstra innsparing lønnskostnad – kr 8 mill” med 2,36 mill i 2011.  
 

2. Reduksjonen dekkes inn ved: 
a. Nedlegging av midlertidige plasser ved Paviljongen barnehage – 0,9 mill, 

er igangsatt med virkning fra sommeren 2011.  
b. Harmonisering av grunnbemanningen i barnehagene, bemanningsnormen 

lik i alle kommunale barnehager. 2,5% reduksjon i lønnskostnader – 1,5 
mill 

c. Opphør av plasser som drives med dispensasjon fra arealkrav. Forventet 
kr 175 000-350 000. 
 

3. Reduksjonen som følger av disse tiltakene kan samlet bli noe større enn 
budsjettvedtaket av 2/12-2010. Differansen mellom innsparingskrav og tiltak 
beholdes i budsjettposten for barnehager for å dekke mulig økt vikarbehov, 
kompetansetiltak, innfrielse av rett til plass og andre uforutsette utgifter som 
kan følge av disse tiltakene og den nye finansieringsordningen for barnehagene. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Karl Petter Endrerud (SV) p.v.a. SV, Sp, Rødt og Frp: 
 
Det vedtas følgende reduksjoner i budsjettet til oppvekst og kultur: 
 

1. a Nedlegging av midlertidige plasser med Paviljongen barnehage – 0,9 mill. 
b Opphør av plasser som drives med dispensasjon fra arealkrav. Forventet: 
 175.000 – 350.000. 
 

2. Reduksjon av pedagogisk ledertetthet konsekvensutredes og legges fram for politisk 
behandling i juni. 

 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling, som er i samsvar med 
rådmannens forslag, og fellesforslaget fra Endrerud, ble formannskapets innstilling vedtatt 
mot 16 stemmer.  Mindretallet besto av: SV, Sp, Rødt og Frp. 
 
 
Forslag til vedtak: 
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1. Oppvekst og kultur skal dekke sin relative del av budsjettvedtaket fra 2/12-10, pkt 4, 
”ekstra innsparing lønnskostnad – kr 8 mill” med 2,36 mill i 2011.  

2. Reduksjonen dekkes inn ved: 
a.  Nedlegging av midlertidige plasser ved Paviljongen barnehage – 0,9 mill, er 

igangsatt med virkning fra sommeren 2011.  
b. Harmonisering av grunnbemanningen i barnehagene, bemanningsnormen lik i 

alle kommunale barnehager. 2,5% reduksjon i lønnskostnader – 1,5 mill 
c. Opphør av plasser som drives med dispensasjon fra arealkrav. Forventet kr 

175 000-350 000.  
3. Reduksjonen som følger av disse tiltakene kan samlet bli noe større enn 

budsjettvedtaket av 2/12-2010. Differansen mellom innsparingskrav og tiltak 
beholdes i budsjettposten for barnehager for å dekke mulig økt vikarbehov, 
kompetansetiltak, innfrielse av rett til plass og andre uforutsette utgifter som kan 
følge av disse tiltakene og den nye finansieringsordningen for barnehagene. 
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54/11  
NY BOSETTINGSMODELL FOR FLYKTINGER HØRING 
 
Vedtak: 
 
Ringerike kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra KS slik den framkommer i brev 
til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 2.3.2011. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra KS slik den framkommer i brev til 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 2.3.2011. 
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55/11  
TILBAKEMELDINGER PÅ OPPLEVD KVALITET I HELSE OG OMSORG  
 
Vedtak: 
 
Informasjonen om tilbakemeldinger på opplevd kvalitet tas til orientering.  
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen om tilbakemeldinger på opplevd kvalitet tas til orientering.  
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56/11  
MIDLERTIDIG FLYTTING TYRISTRAND HELSESTASJON  
 
Vedtak: 
 
Helsestasjonen på Tyristrand opprettholdes av distriktsmessige grunner. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Helsestasjonen på Tyristrand opprettholdes av distriktsmessige grunner. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for Helse- omsorg og velferd tar saken til orientering. 
2. Det gis en orientering om erfaringer innen utgangen av prøveperioden. 
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57/11  
ETABLERING AV NYE OMSORGSBOLIGER - BEHOV OG PRIORITERINGER  
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
 
Behandling: 
 
Kjersti Nyhus, Alf Meier og Ulf Magnussen, medlemmer av kontrollutvalget, søkte om fritak 
etter habilitetsreglene i denne sak. 
Søknaden ble enstemmig innvilget og de tre forlot møtet. 
 
Einar Zwaig (Rødt) ønsket saken behandlet unntatt offentlighet p.g.a. spørsmål han har til 
saken. 
 
Ordfører fremmet forslag om at saken utsettes til neste kommunestyremøte 19.mai. 
 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Dag Haakon Henriksen (H)). 
 
Forslag til vedtak: 
 

• Ringerike kommune avventer realisering av de planlagte omsorgsboligprosjekter på 
Tyristrand, Nakkerud og Hallingby.  
 

• En framtidig behovsanalyse basert på faktabaserte og sammenlignbare nøkkeltall, 
samt forslag til ny prioritering, legges fram for hovedkomiteen for Helse, omsorg og 
velferd i løpet av våren. 
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58/11  
AUSTJORD BEHANDLINGSSENTER - EFFEKTIV UTNYTTELSE AV DAGENS 
BYGNINGSMASSE  
 
Vedtak: 
 

• I samarbeid med Rehabiliteringsenheten og Hospiceenheten ved Austjord 
behandlingssenter, etableres det 12 korttidsplasser i ledige lokaler.  

 
• Etableringen gjennomføres innenfor vedtatt budsjett for 2011. Enhetene vil få 

tilført de ressurser som er nødvendig for å sikre driften. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

• I samarbeid med Rehabiliteringsenheten og Hospiceenheten ved Austjord 
behandlingssenter, etableres det 12 korttidsplasser i ledige lokaler.  

 
• Etableringen gjennomføres innenfor vedtatt budsjett for 2011. Enhetene vil få tilført 

de ressurser som er nødvendig for å sikre driften. 
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59/11  
SKOLEBRUKSPLAN - SKOLESTRUKTUR I HØNEFOSS BY AVKLARING 
 
Vedtak: 
 

1. Skolebruksplan og scenarioer til framtidig skoleløsning i Hønefoss by legges 
fram til behandling i juni 2011. 
 

2. Egen sak om framtidig skolestruktur for Hønefoss by med forslag til vedtak 
legges fram høsten 2011. 
 

3. Det gis politisk tilslutning til rådmannens måte å forstå formannskapets vedtak i 
sak 151/10 på, samt framdriftsplanen for behandling av skolebruksplan og 
framtidig skolestruktur i Hønefoss by. 

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

1. Skolebruksplan og scenarioer til framtidig skoleløsning i Hønefoss by legges fram til 
behandling i mai 2011. 
 

2. Egen sak om framtidig skolestruktur for Hønefoss by med forslag til vedtak legges 
fram høsten 2011. 
 

3. Det gis politisk tilslutning til rådmannens måte å forstå formannskapets vedtak i sak 
151/10 på, samt framdriftsplanen for behandling av skolebruksplan og framtidig 
skolestruktur i Hønefoss by. 
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60/11  
FOREBYGGENDE TJENESTER FOR ELDRE I KOMMUNEN  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens orientering om dagtilbud i Ringerike kommune tas til orientering.  
 
Rådmannen bes å utrede mulighetene for å etablere forebyggende/ oppsøkende team for 
eldre i kommunen. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens orientering om dagtilbud i Ringerike kommune tas til orientering.  

 
Rådmannen bes å utrede mulighetene for å etablere forebyggende/ oppsøkende team for eldre 
i kommunen. 
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61/11  
SOKNA UTVIKLING  
 
Vedtak: 
 

1. Sokna barnehage: 

a. Vedtak om salg av barnehagen på Sokna oppheves. 

b. Rådmannen besørger bruksendring for eiendommen. 

c. Rådmannen inngår avtale med Sokna Utvikling om leie av eiendommen i 
samsvar med utredningen. 

2. Furuvangtomta: 

a. Salget av Furuvangtomta stilles i bero til etter at miljøgata er ferdig 
planlagt ved ny reguleringsplan for Rv7 Sokna – Ørgenvika. 

b. Ringerike kommune er positiv til at Sokna Utvikling bidrar i forbindelse 
med utviklingen av eiendommen. 

3. Kirkemoen: 

a. Salg av tomter/grusbane på Kirkemoen stilles i bero til 31.12.11. 

b. Innen denne tidsfrist bør Sokna Utvikling vurdere muligheten for en 
helhetlig utnyttelse av dette området og avsatt areal ved Sokna skole. Det 
må også vurderes om bygging av flerbrukshall er gjennomførbart, samt 
avklares hva slags rolle foreningen eventuelt kan ta. 

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

1. Sokna barnehage: 

a. Vedtak om salg av barnehagen på Sokna oppheves. 

b. Rådmannen besørger bruksendring for eiendommen. 

c. Rådmannen inngår avtale med Sokna Utvikling om leie av eiendommen i 
samsvar med utredningen. 

 

2. Furuvangtomta: 

a. Salget av Furuvangtomta stilles i bero til etter at miljøgata er ferdig planlagt 
ved ny reguleringsplan for Rv7 Sokna – Ørgenvika. 
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b. Ringerike kommune er positiv til at Sokna Utvikling bidrar i forbindelse med 
utviklingen av eiendommen. 

3. Kirkemoen: 

a. Salg av tomter/grusbane på Kirkemoen stilles i bero til 31.12.11. 

b. Innen denne tidsfrist bør Sokna Utvikling vurdere muligheten for en helhetlig 
utnyttelse av dette området og avsatt areal ved Sokna skole. Det må også 
vurderes om bygging av flerbrukshall er gjennomførbart, samt avklares hva 
slags rolle foreningen eventuelt kan ta. 

 
 
 
  
 


