
MØTEPROTOKOLL 
NR 11 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 – 21:45 

Orientering om Boligstiftelsen v/leder Arne Dølerud 
 

Innkalte: 
Funksjon                Navn            Forfall     Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen FO  
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Liv Isabella Edvartsen Tangen FO  
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa FO  
Medlem Asbjørn Jarle Holth   
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen FO  
Medlem Erna Skaugrud   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FO  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen FO  
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Richard Baksvær FO  
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland FD  
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Hans-Petter Aasen   



Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Kjersti Land Nyhus   
Medlem Karl-Petter Endrerud   
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen   
Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Kjell Børre Hansen 
Varamedlem Vigdis Meier  Liv Isabella E. Tangen 
Varamedlem Tove Lønne  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem Aase Moløkken  Tone Bråten-Ellingsen 
Varamedlem Olav Bjotveit  Elise Loftheim 
Varamedlem Elin Fleischer Johnsrud   Dag Haakon Henriksen 
Varamedlem Viggo Emil Elstad  Christine K.  Hovland 
Varamedlem Hans Ragnar Kålhus  Richard Baksvær 
 Christine Hovland (Frp) fikk innvilget permisjon og forlot møtet under behandling av sak 
153/11. 
Viggo Elstad tiltråde møtet før behandling av sak 154/11. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland og 
Bjørn Tollaas og fungerende økonomisjef Roger Mathiesen. 

 
Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 

Sak 151/11 ble utsatt til neste møte. 
Behandlede saker:  Fra og med sak 151/11 til og med sak  170/11. 
 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden. 
Einar Zwaig (Sol) hadde følgende bemerkninger til innkallingen: 

• Kort frist til å sette seg inn i sak 158/11 vedr. salg av kommunale 
eiendommer/bygninger. 

• Etterlyser sak vedr. Ringerikskjøkken. 
• Anonym uttalelse til budsjettet burde ikke vært med i saksdokumentene. 

For øvrig ble innkalling, saksliste og dagsorden enstemmig vedtatt og møtet satt. 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 

Kjell B. Hansen (sett) 
 
 
Karl-Petter Endrerud Runar Johansen Dag Stenersen 
 
Møtesekretær: 
 
Kari Skålien 
 



Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
151/11 11/4394  
 INTERPELLASJON FRA RICHARD BAKSVÆR  -  HVALSMOEN 

TRANSITTMOTTAK OG DRIFTEN AV MOTTAKET 
 
152/11 11/2696  
 ÅRSBUDSJETT 2012 - HANDLINGSPLAN 2012-2015 - 

HØRINGSUTTALSER  
 
153/11 11/2695  
 ÅRSBUDSJETT 2012 - HANDLINGSPROGRAM 2012 - 2015  
 
154/11 11/3892  
 RENOVASJONSGEBYR FOR 2012  
 
155/11 11/4203  
 MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2011  
 
156/11 11/4320  
 OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012  
 
157/11 11/4103  
 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG 

AVLØP  
 
158/11 09/17980  
 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER/BYGNINGER  
 
159/11 11/3840  
 SÆRAVTALE MELLOM VESTRE VIKEN HF OG RINGERIKE 

KOMMUNE - PASIENTER MED BEHOV FOR PSYKISK 
HELSEVERN OG RUSBEHANDLING 

 
160/11 11/3839  
 OVERORDNET RAMMEAVTALE MELLOM VESTRE VIKEN HF 

OG RINGERIKE KOMMUNE 
 
161/11 11/3841  
 AVTALE MELLOM VESTRE VIKEN HF OG RINGERIKE 

KOMMUNE OM PASIENTER MED BEHOV FOR SOMATISKE 
HELSETJENESTER 

 
162/11 11/3040  
 STRATEGIARBEID I VESTRE VIKEN HF  
 



163/11 11/3895  
 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2012 - 2016  
 
164/11 11/4575  
 OPPRYDDING I LEGATLIGNENDE MIDLER  
 
165/11 11/3931  
 RINGERIKE BOLIGSTIFTELSE OG RINGERIKE KOMMUNE - 

SAMARBEIDSFORHOLD  
 
166/11 10/2286  
 GS-BRUER TIPPEN - GLATVEDT AVSLUTNING PROSJEKT 

GANGBRU TIPPEN – GLADTVEDT 
 
167/11 11/3604  
 VALG TIL STYRER, RÅD OG UTVALG  2011- 2015  
 
168/11 11/23  
 MØTEPLAN FOR 2012  
 
169/11 09/17052 Unntatt offentlig ofl §13-Ligningslovens § 3-13  
 EIENDOMSSKATT I RINGERIKE KOMMUNE - SØKNAD OM 

FRITAK FOR FREDEDE BYGNINGER  
 
170/11 11/23  
 REFERATSAK  
 
 



 
151/11  
INTERPELLASJON FRA RICHARD BAKSVÆR  -  HVALSMOEN 
TRANSITTMOTTAK OG DRIFTEN AV MOTTAKET 
 
Vedtak: 
 
Saken ble utsatt p.g.a. at interpellanten hadde forfall til dagens møte. 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
152/11  
ÅRSBUDSJETT 2012 - HANDLINGSPLAN 2012-2015 - HØRINGSUTTALSER  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar innkomne høringsuttalelser til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannnskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar innkomne høringsuttalelser til orientering. 



 
 
 
  
153/11  
ÅRSBUDSJETT 2012 - HANDLINGSPROGRAM 2012 - 2015  
 
Vedtak: 
 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2012 
 

2. Driftsbudsjettet for 2012 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B med en netto 
totalramme på 1287 mill. kroner og et driftsoverskudd på 28,15 mill. kroner. 
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  Rammene gis 
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 

BUDSJETTSKJEMA 1A
Regnskap 
2010

Budsjett 
2011

Budsjett 
2012

Budsjett 
2013

Budsjett 
2014

Budsjett 
2015

Skatt på inntekt og formue ‐609 700 ‐551 650 ‐593 742 ‐605 127 ‐604 205 ‐606 626
Konsesjonskraft inntekter ‐4 534 ‐2 500 ‐3 000 ‐3 000 ‐3 000 ‐3 000
Rammetilskudd, momskompensasjon m.m. ‐434 799 ‐669 300 ‐727 472 ‐730 037 ‐725 393 ‐725 493
Skatt på eiendom ‐52 340 ‐59 000 ‐54 278 ‐54 278 ‐54 278 ‐54 278
Sum skatt og rammetilskudd ‐1 101 373 ‐1 282 450 ‐1 378 492 ‐1 392 442 ‐1 386 876 ‐1 389 397
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg 26 526 35 213 37 837 47 667 58 628 69 302
Avdrag på lån 44 356 48 082 42 000 42 000 42 000 42 000
Mottatte avdrag utlån ‐123 0 0 0 0 0
Renteinntekter og andre finansinntekter ‐5 299 ‐5 500 ‐6 401 ‐9 311 ‐15 289 ‐22 042
Utbytte og eieruttak ‐22 004 ‐21 000 ‐21 000 ‐21 500 ‐22 000 ‐22 500
Netto finansinntekter og ‐utgifter 43 457 56 795 52 436 58 856 63 339 66 760
Dekning av tidligere års merforbruk 10 847 13 469 28 157 35 084 26 005 26 005
Netto avsetninger 10 847 13 469 28 157 35 084 26 005 26 005
Overført til  investeringsbudsjettet 2 437 4 900 11 220 13 170 11 170 10 270
TIL FORDELING DRIFT   Tabell 1B ‐1 044 633 ‐1 207 286 ‐1 286 679 ‐1 285 332 ‐1 286 362 ‐1 286 362

økonomiplan

 
 

BUDSJETTSKJEMA 1B
Regnskap 
2010

Budsjett 
2011

Budsjett 
2012

Budsjett 
2013

Budsjett 
2014

Budsjett 
2015

0  Folkevalgte Styringsorganer  5 999 5 811 6 277 6 277 6 277 6 277
1  Rådmann og strategiske ti ltak  20 626 16 062 11 995 9 895 9 895 9 895
2  Støtteenheter‐administrative  60 425 62 075 64 835 65 935 64 935 64 935
3  Oppvekst og kultur  259 162 398 550 410 917 411 620 411 620 411 620
4  Helse og omsorg  601 409 574 589 615 704 616 779 616 779 616 779
5  Tekniske områder  105 068 100 577 126 409 124 284 126 314 126 314
7  Avsetninger, overføringer  ‐8 056 49 622 50 542 50 542 50 542 50 542
SUM FORDELT TIL DRIFT 1 044 633 1 207 286 1 286 679 1 285 332 1 286 362 1 286 362

økonomiplan

 
 

3. Driftsoverskudd 2012 på 28,15 mill. kroner foreslås i sin helhet til dekning av 
akkumulert underskudd tidligere år.  
 

4. Det utføres overføring av 60 % av merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jfr. 
forskriftsendring fra 1.1.2010), i grunnlagsdokumentet beregnet til 10,67 mill. kroner. 

 



5. Gjenstående akkumulert driftsunderskudd på 115,0 mill. kroner søkes inndekket etter 
følgende reviderte plan: 28,15 mill. kroner i 2012, 35,1 mill. kroner i 2013 og 26 mill. 
kroner i årene 2014 til 2015. 

 
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i 

henhold til den administrative lederstruktur.  
 

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

8. Det innføres selvkost for følgende tjenesteområder: 

• Plansaksbehandling for private planer frem til 1.gangsbehandling. 
• Bygge- delesaksbehandling og seksjonering 
• Kart og oppmåling 

9. Det innføres rammefinansiering av tjenesteområdene innenfor sektor for Helse og 
Omsorg.   

 
10. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 101,34 mill. kroner, 

fordelt med 64,34 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 37,0 mill. kroner på 
rentable investeringer for 2012. Investeringsbudsjettet er bindende på 
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 
finansiering. 

 
11. For finansiering av investeringsbudsjettet 2012 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  
   

• Låneopptak investeringer inntil 80,576 mill. kroner, herav kr. 37,0 mill. kroner til 
rentable investeringer. 

o Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende 
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 35,0 mill. kroner. 
o Långiver: Husbanken  
o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

 
12. Betalingsregulativet for 2012 vedtas.  

 
13. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,6 % (jf. forslag til Statsbudsjett 2012). 

 
14. Eiendomsskatt fastsettes som i 2011. 

 
 
 



 

Årsbudsjett for 2012 gjøres opp med et overskudd på 28,15 millioner kroner. 
Dette fremkommer som følger: 
 

• Opprinnelig budsjett fra rådmannen      kr. 20,1 mill 
• Sette ut innfordring av alle kommunale avgifter på alle tjenester kr. 0,5 mill 
• Gjennomgang av mindre fagsystemer, responsavtaler og bruk av  

eksterne registre       kr. 0,35 mill 
• Redusere konsulenttjenester IT-drift     kr. 0,1 mill 
• Økte inntekter ved salg av vaktmestertjenester til  

Ringerike Boligstiftelse      kr. 1,4 mill 
• Selvkost på tilbudet Aktiv sommer/vinter    kr. 0,2 mill 
• Nye innsparingstiltak 

 
 - Helse og omsorg: Dagsenteret flyttes til Austjord.   kr  1,5 mill  
 - Helse og omsorg: Effektivisering av transporttjenester.    kr 0,8 mill  
 - Helse og omsorg: Reduksjon i spesialtilbud.    kr 1,8 mill  
 - Tiltak som vurderes i forbindelse med utredning av fremtidig organisering  
                 av kommunen:  

·         Prosessgjennomgang med sikte på effektivisering av tekniske tjenester. 
·         Sondering knyttet til interkommunalt samarbeid om brann- og rednings- 
           tjenester med Jevnaker og Modum. 
·         Utnyttelse av arealer i Storgaten 11-13. 
·         Konkurranseutsetting av tekniske tjenester. 
·         Interkommunalt samarbeid med omliggende kommuner og vann, avløp,  

                        rens. 
·         Gjennomgang av skolekretsgrenser. 
·         Endring av barnehage- og skoletilbud på Nes. 
·         Endringer i fremtidig bibliotekstilbud. 
·         Samlokalisering eller samordning av servicetorgfunksjoner og bibliotek. 
·         Organisering av kommunens kulturtilbud basert på en vurdering av  
          hva som skal være  kommunens kjernevirksomhet innenfor kulturområdet. 
 

 - Investeringer med sikte på fremtidig ressursbruk, jfr punkt om  
   langsiktige strategier i rådmannens opprinnelige budsjettforslag  
   av 18.10.11.          kr -1,0 mill  
 - Reduksjon i avsatte midler til langtidsfravær.     kr  4,0 mill  
 - Helhetlige tiltak for barn og unge, jfr punkt om langsiktige  
 strategier i rådmannens opprinnelige budsjettforslag av 18.10.11.  kr    0,5 mill 
 

kr.   7,6  mill 
kr. 30,25 mill 

Følgende opprettholdes foreløpig: 
 

• Fontenehuset        kr. 1,0 mill 
• Inn på tunet (Grønn omsorg)      kr. 0,6 mill 
• Helsestasjon Haug       kr. 0,5 mill 

 
Kr. 2,1 mill 

 
 



 
 
 
Verbalforslag: 
 

1. Utrede samarbeid mellom Fontenehuset, Stjernegruppen, Menoa, Regnbuen, Inn på 
tunet (Grønn omsorg) og andre institusjoner som arbeider innenfor rus, psykiatri med 
mer. 

2. Utrede samordning og samlokalisering av helsestasjonene i kommunen. 
3. Vurdere alternativer for samlokalisering av HVPU-boliger. 
4. Foreta ytterligere utredninger av alternativer og konsekvenser ved bruk av nåværende 

krisesenter . 
5. Utsette investeringen vedr. bygging av teknisk sektor i Asbjørnsensgate.  Utrede 

alternative løsninger mht plassering, og om det er mer hensiktsmessig å leie lokaler.  
Videre se på muligheten for å samlokalisere brann/redningstjenesten og teknisk sektor. 

6. Det flyttes kr. 1 mill fra investeringsbudsjettet vedr. samlokalisering tekniske tjenester 
til Heradsbygda I.L. for 2012.  Dette betyr at planene til Heradsbygda I.L. ang. 
fortballbane flyttes ett år fram. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Karl-Petter Endrerud (Sol): 
 
 
Endringer  Kommentar Kostnad 
Kapittel 1  
1-1 Ledergruppa  Fjerne 1 kommunalsjef og bruke besparelsen til 

å opprettholde tilskuddet til Fontenehuset  
-1 000 000,-  

Sum kapittel 1  -1 000 000,- 
Kapittel 2  
2-5 KOB  Tas ut  600 000,-  
Sum kapittel 2  600 000,- 
Kapittel 3  
3-9 Øremerket ressurs store klasser  Tas ut  300 000,-  

3.X Grunnbemanning barnehage  Styrke grunnbemanning i barnehage med kr 1,2 
mill  

1 200 000,-  

Sum kapittel 3  1 500 000,- 
Kapittel 4  
4-1 Merkantil bemanning  Opprettholdes  900 000,-  
4-3 Økte brukerbetalinger  Økes ikke  1 000 000,-  
4-8 Redusert bruk av overtid  Tas ut – øke grunnbemanning  1 500 000,-  
4-10 TTF nedtrapping avlastning  Finner det urealistisk å opprettholde samme 

nivå på tjeneste med forventet besparelse – 
forventer 2 mill  

1 500 000,-  

4-14 Bestiller nedbemanning  Bestiller avvikles – Personale flyttes ut til 
sonene  

-5 000 000,-  

4-15 Hjemmebasert nedbemanning  Ingen nedbemanning – opptrapping med 1,139 
mill  

3 500 000,-  



4-16 Institusjon reduksjon i 
pleiefaktor  

Pleiefaktor opprettholdes  6 000 000,-  

4-18 Grønn omsorg  Tas ut  600 000,-  
4-19 Helse og velferd Reduksjon 
av antall helsestasjoner  

Helsestasjon i Haug opprettholdes  500 000,-  

4-20 Endring i barnevern  Tas ut  1 000 000,-  
Opprettholde tilskudd Fontenehuset  Bruke midler fra kapittel 1-1  1 000 000,-  

Sum kapittel 4                                12 500 000,- 
Sum merkostnader                                13 600 000,-  
 

 
 



 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 
 

Årsbudsjett 2012 
og økonomiplan 2012-2015 

 

 

Ringerike kommune 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                

 
 
 
 

15.12.11



 
Forslag til vedtak: 

1. Budsjettet bygger på rådmannens grunnlagsdokument av 18.10.11 for 
budsjettbehandlingen 2012, med de endinger som følger av dette dokumentet. 
 

2. Driftsbudsjettet for 2012 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 i tråd med dette forslag. 
 

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 2012 vedtas. 
 

10. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,6 % (fastsatt av Stortinget). 
 
 



 

 
Det er viktig at 2012 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. 
 
Budsjettet skal ivareta alle deler avkommunen, og skjerme særlig svake og utsatte grupper. 
Handlingsprogrammet skal være fremtidsretta, nytenkende og offensivt i forhold til å sikre 
vekst for kommunen, samt bidra til befolkningsøkning.  
 
Budsjettets inntekts og utgiftsside 
 
Det gjøres følgende endringer i Rådmannens oppsett i grunnlagsdokument av 18.10.11 hva 
gjelder sentrale inntekter og – utgifter. 
 
Skatteanslaget fastsettes i henhold til Kommunal- og regionaldepartementets ”grønt hefte”, 
noe som vil gi en skatteinngang på 601,7 mill kr i 2012. Dette anses som et realistisk anslag. 
Denne posten i tabell endres således slik: 
 
     2012       2013         2014          2015 
Skatt på inntekt og formue 601,7 603 604 605 
 
Det fastsettes følgende nedtrappingsplan for eiendomsskatt: 
 
     2012         2013          2014          2015 
Eiendomsskatt 50,5 45 45 35 
 
Nedtrappingen av eiendomsskatten i 2012 gjennomføres ved å innføre et flatt bunnfradrag slik 
at man oppnår den skisserte inntekten. Nedtrappingen vil bidra til større vekst, utvikling og 
skaperkraft, som igjen vil skape generere større inntekter for kommunen. 
 
Når det gjelder rammetilskuddet til staten, anses det realistisk anslag på 644 mill kr i 2012. 
 
     2012         2013 2014       2015 
Rammetilskudd 644 644 647 650 
 
Den økonomiske situasjonen i Norge og verden for øvrig tilsier at man også i budsjettåret 
2012 vil ha et stabilt lavt rentenivå. På bakgrunn av dette vil det være realistisk å frigjøre 1 
million kr årlig i økonomiplanperioden. Tabellen fastsettes i tråd med dette. 
 
Det vil videre være viktig at man retter særlig oppmerksomhet mot å nedbetale akkumulert 
underskudd. På bakgrunn av økte inntekter i 2012, økes nedbetalingen for 2012 til 11 mill. 
 
Tiltakene i sum innebærer at man for budsjettåret 2012 har 7,5 millioner mer til fordeling drift 
enn rådmannens grunnlagsdokument av 18.10.11 legger opp til. Det henvises i denne 
sammenheng til tabell Ib 
 
 



Akkumulert underskudd 
 
Det må imidlertid anses som påregnelig at kommunen må benytte inntil 10 år for inndekning 
av akkumulert underskudd, jf kommuneloven § 48 fjerde ledd. Det må imidlertid gjennom 
årlige budsjettrevideringer gjennom økonomiplanperioden vurderes hvorvidt 
handlingsrommet i budsjettet tilsier at akkumulert underskudd kan nedbetales raskere. 
 
 
Tabell 1B – Fordeling driftsrammer på rammeområdene 
 
 
     2012    2013     2014                2015  
Folkevalgte og revisjon 6,2 6,2 6,2 6,2 
     
Rådmann og strategiske 
tiltak 

14 
 

14 14 14 

     
Fellestjenester, fellesutgifter 
og støttefunksjoner 

65 65 64 64 

     
Oppvekst og kultur 415 414 414 413 
     
Helse og omsorg 628,6 621 622 619 
     
Tekniske områder 129 124 122 121 
     
Avsetninger, 
tilleggsbevilgninger og 
overføringer 

50,2 50 49 48 

 
Sum tjenesteproduksjon 
 

1308 1294,2 1291,2 1285,2 

 
 
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. 
 
Kommunen og regionen står overfor betydelige utfordringer det nærmeste året grunnet sterk 
reduksjon i antall arbeidsplasser. I denne sammenheng er det viktig at det settes av 
omstillingsmidler, som kommer til tillegg til evt. regional støtte. Dette for å kunne møte 
utfordringene med konkrete tiltak. Det settes således av 1 million kr til omstillingsmidler som 
benyttes i samarbeid med lokalt næringsliv. 
 
Det arbeides hardt for å fremskynde bygging store samferdselsprosjekt, ny E-16 og 
Ringeriksbane. 
 



Budsjettets inntektsside 
 
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 2012 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. 
 
Distriktsutviklingspakke 
 
Det settes av 1 mill kr årlig i økonomiplanperioden som støtte til gode nærmiljøanlegg i 
distriktene. Tiltaket skal stimulere og verdsette gode lokale initiativ som kommer 
lokalsamfunnene til gode, og som kan bidra til vekst og utvikling av distriktene. Ordningen 
skal være en starthjelp, eller bidra i etableringen av tilbudene. Midler deles ut på bakgrunn av 
søknad. Rådmannen fremmer i løpet av februar sak for politisk behandling om hvordan 
ordningen kan praktiseres. 
 
Tiltaket synliggjøres ved at posten ”Avsetninger” i tabell Ib økes tilsvarende.  
 
Rådmannen og strategiske tiltak 
 
Rådmannens toppledergruppe reduseres, noe som frigjør 1 mill. 
 
Oppvekst og kultur 
 
Barnehagesektoren tilføres 1 million i lønnsmidler. Dette for å kunne styrke sektoren og 
opprettholde gode tilbud tilpasset brukerne av tjenestene, både hva gjelder offentlige og 
private barnehager.. 
 
Dagens skolestruktur opprettholdes. 
 
Helse- og omsorg 
 
Tilbudet Grønn omsorg videreføres. Det fremmes i løpet av våren 2012 sak om hvordan 
tilbudet kan videreutvikles og rettes mot nye målgrupper. 
 



Det foretas ikke nedtrapping av avlastning i institusjon. Dette fordi tiltaket vil påføre andre 
deler av kommunen økte kostnader. Tiltaket innarbeides således i budsjettet med kr 3,5 mill. 
 
Støtten til fontenehuset opprettholdes. 
 
Haug helsestasjon opprettholdes. Helsestasjonene skal fortsatt være desentralisert. 
 
Omsorgsombudet opprettholdes. Dette er viktig i omstillingsprosessen kommunen står 
overfor, samt at brukerne skal bli hørt. 
 
Bassenget på Austjord opprettholdes. Administrasjonen fremmer i løpet av våren 2012 sak 
vedrørende om det er påregnelig å få til et samarbeid med lag og foreninger som benytter 
bassenget i forhold til alternative muligheter å drifte anlegget på. Dette begrunnes med at 
tilbudet anses å ha en noe annen målgruppe enn de som benytter Ringeriksbadet. 
 
Rådhuskantinen opprettholdes. Det er viktig at man innenfor driftsenheten Ringerikskjøkken 
gjør tiltak som vil bidra at driftsorganisasjonen kommer under kontroll, og ikke fjerner tiltak 
som har eksistert over lengre tid. Ved en slik tilnæring vil en ikke kunne bedre situasjonen 
innen enheten på sikt. 
 
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 2012.  
 
Helsetjenestene skal fortsatt ytes desentralisert. Det foretas ikke endringer i strukturen hva 
gjelder omsorgsbasene og sykehjemmene i økonomiplanperioden. 
 
Det må i 2012 kontinuerlig vurderes om man har den mest kostnadseffektive og mest 
hensiktsmessige ledelses- og organisasjonsstrukturen. Konsulentrapport fremlagt i 
kommunestyret høsten 2010 må tas på alvor og innarbeides i organisasjonen. Det anses for å 
ligge et stort uforløst potensial på dette området. Strukturen bør baseres på en modell med 
færrest mulig ledere, hvor samtlige av disse har økonomi- og personalansvar. 
 
Helsetjenestene skal fortsatt ytes desentralisert. Det foretas ikke endringer i strukturen hva 
gjelder omsorgsbasene og sykehjemmene i økonomiplanperioden. 
 
Teknisk 
 
Rådmannen fremmer våren 2012 sak for kommunestyret vedrørende en mulighetsstudie i 
forhold til hvordan man kan få mer vedlikeholdstjenester for hver krone som anvendes. 
 
Andre avsetninger 
Formannskapets disposisjonskonto reduseres fra 1 mill til 0,2 mill. Dette frigjør 0,8 mill. 
 
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. 
 
 
 



Verbalforslag (voteres separat) 
 
Forslag til vedtak: 
 

 
1. Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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. Formannskapet skal bli papirløst i løpet av 1. halvår 2012 i tråd med tidligere fattet 
vedtak. Dette både som et miljø - og økonomisk tiltak. 
 

7. Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2012 sak om overgang til fri 
programvare, hvor det fremkommer det økonomiske innsparingspotensialet. 
 

8. Rådmannen fremmer i løpet av 1. kvartal 2012 sak som belyser/analyserer 
konsekvenser og ringvirkninger for Ringerikssamfunnet i forhold til nedlegging av 
bedrift. 
 



 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp): 
 

1. Kommunestyret vedtar rådmannens budsjettdokument med de endringer som 
fremkommer i dette dokument med tilhørende budsjettskjema 1Aog 1B  

2. Driftsbudsjettet for 2012 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B i dette dokument. 
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis 
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

3. Gjenstående akkumulert driftsunderskudd på 115,0 mill. kroner søkes inndekket i 
planperioden etter følgende plan: 15 mill. kroner i 2012, 10 mill. kroner i 2012, 20 
mill. kroner i årene 2013 til 2015.  

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 (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

1. Det innføres selvkost for følgende tjenesteområder:  

• Plansaksbehandling for private planer frem til 1.gangsbehandling.  

• Bygge-delesaksbehandling og seksjonering  

• Kart og oppmåling  

6. Det innføres rammefinansiering av tjenesteområdene innenfor sektor for Helse og 
Omsorg.  

7. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 101,34 mill. kroner, 
fordelt med 64,34 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 37,0 mill. kroner på 
rentable investeringer for 2012. Investeringsbudsjettet er bindende på 
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 
finansiering.  

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2012 vedtas følgende låneopptak under 
forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

Låneopptak investeringer inntil 80,576 mill. kroner, herav kr. 37,0 mill. kroner til rentable 
investeringer.  

o Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende 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 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

10. Betalingsregulativet for 2012 vedtas.  

11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,6 % (jf. forslag til Statsbudsjett 
2012).  

12. Rådmannen gis i oppdrag å redusere Eiendomsskatten med 10%.  



 
Innledning – Fremskrittspartiets fundament  

Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det fundamentale i Fremskrittspartiets 
samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten 
til å bestemme over eget liv, eiendom og økonomi. Enkeltmennesket er den største 
ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private 
eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende i samfunnet. Blant de 
grunnleggende rettighetene Fremskrittspartiet vil forsvare overfor enkeltmennesket 
er eiendomsretten. I Ringerike Kommune innebærer dette at Fremskrittspartiet vil 
gjøre det enklest mulig å gjøre ting som man vil på sin egen eiendom.  

Fremskrittspartiet vil ha et samfunn med begrenset offentlig makt, slik at individets 
rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som 
enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan løse like godt eller bedre. Gjennom 
dette vil Fremskrittspartiet i Ringerike alltid prioritere de områdene som vi anser 
som offentlige oppgaver. Disse oppgavene dreier seg i Ringerike Kommune i all 
hovedsak om kjernen innen oppvekst og helse.  

Med dette mener Fremskrittspartiet at vi er avhengig av evne og vilje til å prioritere 
de viktigste sakene. For Fremskrittspartiet dreier politikk seg om å se løsninger, og 
å tørre å prioritere innenfor de mulighetene man har. Fremskrittspartiet tør å 
prioritere!  

I dette dokumentet, med grunnlaget beskrevet her, legger Fremskrittspartiet i 
Ringerike frem et helhetlig og ansvarlig forslag til budsjett. Alle sammenligninger 
bygger på rådmannens dokument trykket i sakspapirer med salderingsforslag, og 
formannskapets innstilling etter møte 29.11.2011.  
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Sammendrag  

Fremskrittspartiet fremmer med dette alternativt budsjett for Ringerike kommune med en 
rekke justeringer av viktige tiltak for folk flest. Dette forslaget angir hvilken profil som 
ønskes for kommunens drift.  

Her følger en kort og uprioritert oversikt over tiltak Fremskrittspartiet har innarbeidet i 
forslaget. Mer om forslagene, og en rekke andre forslag i det videre i dette dokumentet.  

Fremskrittspartiet kan kort oppsummere hovedtrekkene i budsjettet slik:  

- Prioritering av primærtjenestene som helse og skole  
- Reduksjon i eiendomsskatten  
- Bruk av private tjenestetilbydere innen helse og omsorg  
- Bruke konkurranseprinsippet alle steder der dette er mulig  
- Øke grunnbemanning i institusjonsog hjemmebasert tjeneste  
- Styrking av barnevern  
- Økt vedlikehold av kommunens eiendomsmasser  

Vurdering av dagens situasjon  
I budsjettbehandlingen for 2008 skrev Fremskrittspartiet blant annet  
”Vi registrerer at man fra enkelte hold forsøker å avdramatisere den økonomiske situasjonen 
Ringerike kommune befinner seg i. Fremskrittspartiet mener det nå er på tide å innse at 
Ringerike kommune er i en meget presset økonomisk situasjon.  

Det å være seg bevisst den økonomiske stilling er viktig for å kunne styre i riktig retning, noe 
som er av politikernes fremste rolle. Derav vil et hvert forsøk på avdramatisering fra 
realitetene skade kommunen og dens innbyggere ytterligere. ”  

Fremskrittspartiet registrerer videre, at Rådmannen later til å ha lest tidligere års 
budsjettalternativer fra Ringerike FrP. Mange av tiltakene som nå konkretiseres som forslag 
fra Rådmannen, er forslag Ringerike FrP har foreslått i flere budsjetter.  

Med et akkumulert underskudd pr. 2011 på rundt 115 millioner kroner, vises med all 
tydelighet at Fremskrittspartiets bekymring var betimelig. Det må være hevet over enhver tvil 
at kommunens økonomiske situasjon er svært kritisk. Dette også sett i lys av kommunens 
svært anstrengte likviditetssituasjon. Også i prognosene for 2012 tilkjennegis store 
utfordringer med å få de ulike rammeområdene i balanse.  

Fremskrittspartiet har tro på at man ved å iverksette tvingende nødvendige tiltak, og ha en 
langsiktig plan for tilpassning av et hensiktsmessig tjenestetilbud vil være den eneste veien til 
et harmonisk kommunalt tjenestetilbud.  

Det er denne situasjonene Fremskrittspartiet med dette budsjettforslaget vil søke å møte. Dette 
innebærer mange harde prioriteringer som går utover mange tiltak som i seg selv kan være 
svært positive, men som likevel ligger på utsiden av det vi definerer som en grunnleggende 
kommunal oppgave. Fremskrittspartiet er overbevist om at det eneste riktige er å dekke opp 
det grunnleggende behovet før man bygger videre, det motsatte vil skape stor grad av 
uforutsigbarhet.  

Et av de største problemene i Ringerike kommune er at det er stor vilje til det meste, men 
evnen strekker ikke til. Fremskrittspartiet vil tilpasse virksomheten til evnen, og utvikle evnen 



slik at vi på sikt kan dekke opp for viljen som eksisterer. På sikt er det den beste måten vi kan 
oppnå stabile, gode vilkår for alle mennesker, virksomheter og sektorer.  



 
Med bakgrunn i den kritiske situasjonen kommunen er i må langsiktige virkemidler tas i bruk. 
For å kunne tilby et akseptabelt tjenestetilbud til kommunens innbyggere mener 
Fremskrittspartiet at akkumulert underskudd må søkes inndekket over lengre tid enn 4 år.  

Fremskrittspartiet mener det er sentralt å erkjenne at under forutsetning av realisme i 
grunnlagstallene for budsjett 2012 er det på sikt et ytterligere behov for en totalt 
kostnadsreduksjon i kommunen på om lag 35 millioner 2011kroner for at Ringerike kommune 
skal kunne ha et bærekraftig økonomisk grunnlag.  

Fremskrittspartiet er også svært kritisk til innvesteringer i prosjekter der Ringerike kommune 
er garantist eller på annen måte er ansvarlig for drift og vedlikehold. Ringerike kommune bør 
bruke mulighetene som ligger i OPS(offentlig, privat samarbeid). På denne måten kan 
Ringerike kommune får tilfredsstilt tjeneste og utviklingsbehovet til en forutsigbar kostnad  





Budsjettskjema 1A og 1B  
Budsjettskjema 1A  Regnskap 

2010  
Rådmannens 

Budsjett 2012  
FrP Budsjett 

2012  
Rådmannen/ 

FrP  
FrP Budsjett 

2013  
FrP Budsjett 

2014  
FrP Budsjett 

2015  

Skatt på inntekter og formue  -609700  -593742  -593742  0  -605127  -604205  -606626  

Konsesjonskraft inntekter  -4534  -3000  -3000  0  -3000  -3000  -3000  

Rammetilskudd, momskompensasjon m.m.  -434799  -727472  -727472  0  -730037  -725393  -725493  

Skatt på eiendom  -52340  -54278  -48850  5428  -46408  -44087  -41883  

Sum skatt og rammetilskudd  -1101373  -1378492  -1373064  5428  -1384572  -1376685  -1377002  

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.  26526  37837  37837  0  47667  58628  69302  

Avdrag på lån  44356  42000  42000  0  42000  42000  42000  

Mottatte avdrag på utlån  -123  0  0  0  0  0  0  

Renteinntekter og andre finn.inntekter  -5299  -6401  -6401  0  -9311  -15289  -22042  

Utbytte og eieruttak  -22004  -21000  -21000  0  -21500  -22000  -22500  

Netto finansinntekter og -utgifter  43456  52436  52436  0  58856  63339  66760  

Dekning av tidligere års merforbruk  10847  28157  15000  -13157  20000  20000  20000  

Netto Avsetninger  10847  28157  15000  -13157  20000  20000  20000  

Overført til investeringsbudsjettet  2437  11220  11220  0  13170  11170  10270  

Til fordeling Drift Tabell 1B  -1044633  -1286679  -1294408  -7729  -1292546  -1282176  -1279972  

Budsjettskjema 1B  Regnskap 
2010  

Rådmannens 
Budsjett 2012  

FrP Budsjett 
2012  

Rådmannen/ 
FrP  

FrP Budsjett 
2013  

FrP Budsjett 
2014  

FrP Budsjett 
2015  

0 Folkevalgte styringsorganer  5999  6277  6277  0  6277  6277  6277  

1 Rådmann og strategiske tiltak  20626  11995  14095  2100  9895  9895  9895  

2 Støtteenheter- administrative  60425  64835  64835  0  65935  64935  64935  

3 Oppvekst og kultur  259162  410917  414117  3200  411817  410817  410817  

4 Helse og omsorg  601409  615704  613063  -2641  616518  611596  609392  

5 Tekniske områder  105068  126409  131479  5070  131562  128114  128114  

7 Avsetning, overføringer  -8056  50542  50542  0  50542  50542  50542  

Sum fordelt til drift  1044633  1286679  1294408  7729  1292546  1282176  1279972  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
Statlige overføring og skatt  
Her følger spesifisering av området statlige overføring og skatt som i all vesentlighet danner 
Ringerike kommune sine inntekter. Tabellen under viser rådmannens grunnlag, 
formannskapets prioriteringer/endringer og Fremskrittspartiets endringer. Tabellens bunnlinje 
ender således ut i Fremskrittspartiets ramme på området.  

Budsjettskjema 1A  Regnskap 2010 

Rådmannens 
Budsjett 

2012 

FrP 
Budsjett 

2012 
Rådmannen/ 

FrP 

Skatt på inntekter og formue  -609700 -593742 -593742 0 

Konsesjonskraft inntekter  -4534 -3000 -3000 0 
Rammetilskudd, 
momskompensasjon m.m.  -434799 -727472 -727472 0 

Skatt på eiendom  -52340 -54278 -48850 5428 

Sum skatt og rammetilskudd  -1101373 -1378492 -1373064 5428 

Formannskapets innstilling, forslaget til Ap, H, V og KrF, legger til grunn videreføring av 
den sterke økningen av eiendomsskatt de siste årene.  

Fremskrittspartiet ser på eiendomsskatt som en ren dobbeltbeskatning. Verdiene som er 
bundet i eiendommene er et resultat av sparte midler, som tidligere er beskattet gjennom 
inntekt, og også for noen i form av formuesbeskatning. Med den skatteog avgiftsbelastning 
folk flest er belastet med vil det ikke være riktig vei å gå, å gjøre kommunen stadig mer 
avhengig av disse midlene.  

Fremskrittspartiet har stort fokus på bolyst og vil i den sammenheng påpeke at stadig økning 
i skatter og avgifter ikke på noen måte vil bidra til økt bolyst.  

Samtidig rammer eiendomsskatten svært usosialt. Det er ikke slik at eiendomsskatt først og 
fremst rammer de best bemidlede. Det vil alltid være de nyetablerte, barnefamilier og andre 
med relativt trang økonomi som i størst grad vil oppleve eiendomsskatten som en belastning.  

Med bakgrunn i dette er det uaktuelt for Fremskrittspartiet å legge opp til å gjøre driften av 
Ringerike kommune avhengig av stadig økte inntekter ved bruk av eiendomsskatt. Snarere 
tvert i mot vil det være en klar målsetning å redusere eiendomsskatten med det mål at den 
skal avvikles i sin helhet. For budsjett 2012 har FrP innarbeidet en reduksjon på ca 10% i 
inntektene av eiendomsskatten. Dette utgjør en reduksjon på rammen på ca 5,5mill. kroner 
for 2012. For planperioden reduseres eiendomsskatten yterliggere med 5% hvert år  

Med denne bakgrunn legger Fremskrittspartiet opp til et kutt i eiendomsskatt i 2012 i form av 
et bunnfradrag. I økonomiplanperioden vil eiendomsskatten med Fremskrittspartiets opplegg 
reduseres ytterligere, og på sikt avvikles.  
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Finansområdet  
Fremskrittspartiet konstaterer at utbytte fra eierpost i RingeriksKraft ikke speiler kapitalen 
som er budet i eierskapet. Fremskrittspartiet er av den oppfatning at selskapets eierstruktur 
med fordel kan vurderes endret med henblikk på skape ett større og mer robust selskap. Dette 
vil også kunne gjenspeile utbytte til eierne.  

Fremskrittspartiet er også av den oppfatning at unødig grunn og eiendomsmasser bør 
avhendes. Inntektene av dette gir Ringerike kommune den nødvendige egenkapital til større 
innvesteringer som eks. ny skole sentrum syd og lignende kapitalkrevende prosjekter.  

Drift – 1.1 Rådmann og strategiske tiltak, samt folkevalgte og revisjon  

Kommunens pensjonsordning bør konkurranseutsettes i sin helhet. I forbindelse med 
vurderinger i 2010 og 2011 er det gitt klare signaler fra profesjonelle aktører om at det kan 
være vesentlige innsparingspotensial for dette. I tillegg vil det også kunne frigjøres kapital. 
Det må derfor kunne påregnes innsparinger som følge av dette i økonomiplanen.  

Fremskrittspartiet ser også nytteverdien av det som ligger til grunn for rådmannens tidligere 
initiativ i grunnlagsdokumentet for 2010 om egen pensjonskasse. Dette kan være et godt 
grunnlag for benchmarking mot andre tilbydere. Fremskrittspartiet ønsker at de ulike 
alternativer utredes og at Ringerike kommune går over til det mest fordelaktige alternativet.  

I forhold til KOSTRA tall for sammenlignbare kommuner bruker Ringerike kommune 
relativt mye midler på administrasjon. Dette ønsker Fremskrittspartiet en nøye gjennomgang 
og forklaring på. Man registrerer kutt og reduksjoner også på dette området, men mener det 
er relevant å gjøre en grundig gjennomgang av funksjoner og behov for denne sektoren føre 
våren 2012 og revidert budsjett.  

Attraktiv Ringerike  

Fremskrittspartiet ser et sterkt behov for strakstiltak og arbeide med tiltak som gjør Ringerike 
kommune mer attraktiv for tilflyttere og investorer. Det avsettes derfor 2,1mill kroner til 
konkrete tiltak for å gjøre Ringerike attraktiv. Det gis formannskapet disposisjonsrett til 
prioritering av midlene.  

Fremskrittspartiets endringer:  

Attraktiv Ringerike   2,1  

Sum FrP endringer   2,1  
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Drift – 1.2 Fellestjenester, fellesutgifter og støttefunksjoner  

Her følger spesifisering av området fellestjenester, fellesutgifter og støttefunksjoner. Tabellen 
under viser rådmannens grunnlag, formannskapets prioriteringer/endringer og 
Fremskrittspartiets endringer. Tabellens bunnlinje ender således ut i Fremskrittspartiets 
ramme på området.  

Fremskrittspartiets endringer:  

Reduksjon frikjøp tillitsvalgte  -0,5  

Sum FrP endringer   -0,5  

Fremskrittspartiet registrerer at kommunen bruker relativt mye penger på frikjøp av 
tillitsvalgte. I den situasjonen Ringerike kommune er i, er det nødvendig å kutte på områder 
som ikke strengt tatt må opprettholdes. Derfor legger man opp til et kutt på 0,5 mill.  

I forhold til kommunens IT satsning, må det vær et sterkt fokus på kost / nytte. I den 
sammenheng vurderes konkurranseutsetting av IT drift i Ringerike kommune.  

Drift – 1.3 Oppvekst og kultur  

Her følger spesifisering av området oppvekst og kultur. Tabellen under viser rådmannens 
grunnlag, formannskapets prioriteringer/endringer og Fremskrittspartiets endringer. Tabellens 
bunnlinje ender således ut i Fremskrittspartiets ramme på området.  

Fremskrittspartiets endringer:  

Reduksjon kultur, lag og foreninger  -2,0

Reduksjon i voksenopplæringer  -0,5 
Distriktssatsning, oppvekst, bibliotek mv.  0,2 
Styrking av Oppvekstsektoren  3,0 
Styrking av barnevern  2,0 
Barnevern, ingen reduksjoner  1,0 
Grønn omsorg  0,6 
Flyktningmottak/ kontor  -1,0 

Sum FrP endringer  3,3

Styrking av oppvekstsektoren og barnevern  

Fremskrittspartiet styrker oppvekstsektoren med 3,0mill kroner der pengene er tenkt rettet 
mot tiltak mot mobbing, videreutdanning av lærerstanden. I tillegg styrkes barnevernet med 
2,omillkroner. Styrkingen til oppvekstsektoren gis hovedkomiteen i oppgave å fordele og 
prioritere.  
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Kultur  

Som et ledd i det prekære behovet for prioritering innarbeider Fremskrittspartiet en generell 
reduksjon innen kultur – tilskudd lag og foreninger med 2 millioner, herunder Ringerike 
Kultursenter og Hringariki. Tildelingen av den resterende rammen overføres til 
hovedkomiteen for oppvekst og kultur som tildeler midlene målrettet med stort fokus på barn 
og unge.  

Fremskrittspartiet har fokus på at det skal være et levende liv så vel på bygdene, som i byen 
Hønefoss. De senere årene er det satt mye fokus på Hønefoss. I den sammenheng ønsker 
Fremskrittspartiet at også bydesamfunnene får sin satsning. I denne sammenheng er det satt 
av et beløp til utjevning av dette.  

Skole  

Fremskrittspartiet er opptatt av at Ringeriksskolens innhold skal utvikles til beste for elevene. 
Det er da viktig at elever og foresatte får mulighet til å ta aktiv del i utviklingen av skolen. 
Det må derfor åpnes opp for sterkere grad av selvstyrte skoleenheter hvor foresatte er en del 
av skolens styre. Samtidig må kommunen ha en åpen holdning til initiativ om privatskoler.  

Fremskrittspartiet ønsker å skjerme i størst mulig grad kutt som rammer barn og unge. Det er 
derfor uaktuelt for Fremskrittspartiet å være med på kutt av tilskudd til leirskole. 
Besparelsene er marginale og leirskoletur er ett veiskille for elevene etter endt barneskole og 
overgang til ungdomsskole.  

Voksenopplæring  

Fremskrittspartiet innarbeider en innsparing innen voksenopplæringsområdet. I hovedsak er 
dette reduserte kostnader tiltenkt en innstramming av innvandringspolitikken i Ringerike.  

Drift 1.4 Helse og omsorg  
Her følger spesifisering av området Helse og omsorg. Tabellen under viser rådmannens 
grunnlag, formannskapets prioriteringer/endringer og Fremskrittspartiets endringer. 
Tabellens bunnlinje ender således ut i Fremskrittspartiets ramme på området.  

Fremskrittspartiets endringer:  

Hjemmebasert tjeneste, ingen reduksjoner  2,361  

Omsorgslønn  -1,0  
Konkurranseutsetting helsetjenester Ref. NHO  -10,0  
Øke grunnbemanning i institusjonsog hjemmebasert  4,0  
Videre drift ved svømmeanlegg Austjord  2,0  

Sum FrP endringer       -2,64  

Styrkinger i Helse og omsorgssektoren  

Fremskrittspartiet ønsker opprettholdelse av driften ved bassenget på Austjord. Styrkingen 
gir mulighet til nødvendig vedlikehold og opprusting av anlegget for videre drift. 
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Fremskrittspartiet styrker grunnbemanningen i helsesektoren med 4,0 mill kroner. Sektoren 
arbeider etter vår oppfatning på smertegrensen av det forsvarlige og menneskelige.  
Omsorgslønn  
Ringerike Fremskrittsparti vil utvide ordningen med omsorgslønn. Det er for mange et ønske 
om å yte hjelp til sine egne, men på grunn av for stor tapt arbeidsfortjeneste eller andre 
utgifter forbundet med dette så kan de ikke utføre det. Vi mener derfor det er fornuftig å 
styrke dette området, som gir de pårørende mulighet til å pleie den pleietrengende. Tiltaket 
gir også mulighet for lengre tid i sitt hjem. Kommunen kan kombinere dette med bistand til 
hjemmet fra fagpersonell når det trengs. Konsekvensen er netto en besparelse, da kommunale 
omsorgsplasser er mye dyrere i drift.  

Flyktningmottak  

Fremskrittspartiet er av den oppfatning av at Ringerike kommune har så omfattende og 
krevende oppgaver med stabilisering av kommunens økonomi. Det er således viktig å kutte 
ned på all aktivitet som dreier fokus fra primæroppgavene. Ringerike kommune bør søke 
betydelig reduksjon i mottak av flyktninger og integrering av flyktninger, inntil kommunen 
har kontroll på økonomien og kan yte en fortjent og korrekt tjeneste ovenfor flyktningene.  

Finansieringsmodell helseområdet  

Hovedutfordringen i dagens system er finansieringsordningen. Vi har gjennom mange år sett 
at driftbudsjettene sterkt reduseres til konkret pleie, men blir brukt på resurskrevende tiltak 
på grunn av dårlige og gamle bygninger. Fremskrittspartiets finansieringsmodell skiller 
mellom drift av tjenesten og bygningsmasse.  

Alle pleietrengende har en eller flere definerte behov for omsorg og pleie. Vi kjenner 
kostnadene på hjemmebaserte tjenester og andre støttefunksjoner brutt ned på enhetsnivåer. 
Vi mener derfor alt ligger til rette for konkurranseutsetting av tjenestetilbudene. Tjenesten er 
definert og kostnadene dekkes via stykkpris for de definerte omsorgs og pleiebehov. 
Konkurranse fremmer kreativitet og produktivitet, samtidig som resultater og tilfredse 
brukere er avgjørende for å få nye kunder. Brukerne skal være i fokus, tilbudet skal være 
optimalt og kommunen skal være den som bestiller og betaler tjenesten etter definert behov. I 
tråd med Rådmannens besvarelse på konkret spørsmål på temaet, ligger en ikke ubetydelig 
besparelse i bruk av private tilbydere ved siden av kommunens eget tilbud.  

De siste årene er det publisert flere analyser som viser gode effekter av konkurranseutsetting. 
Sist er NHO service sin analyse som viser at man på landsbasis kan effektivisere for 7 mrd. 
Slike effekter må også Ringerike kommune benytte seg av, særlig når også 
brukerundersøkelser viser at slike tiltak gjøres med stor suksess. Det vises i den forbindelse 
til vedlagte analyse spesielt for Ringerike kommune utarbeidet av NHO service. I denne 
sammenheng innarbeides et forsiktig anslag, slik at man har mulighet til å ta ut effekter i 
form av økt volum og kvalitet.  

Selvstendige driftsenheter  

Det er viktig at det skapes frihet og ansvar innenfor de enkelte omsorgsområdene. 
Kommunen må innrette systemet slik at når det utføres en bestilling har det aktuelle 
omsorgsområdet frihet til selv å innrette tjenestetilbudet. På den måten kan man skape en 
kultur for utvikling ved at man forsøker å skape best mulig tjenester på de ulike områdene. 
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De enkelte omsorgsområdene må være ansvarlige for sine budsjetter, med det ansvar og den 
frihet det medfører.  
Drift -1.5 Tekniske områder  
Her følger spesifisering av området tekniske områder. Tabellen under viser rådmannens 
grunnlag, formannskapets prioriteringer/endringer og Fremskrittspartiets endringer. Tabellens 
bunnlinje  

ender således ut i Fremskrittspartiets ramme på området.  

Fremskrittspartiets endringer:  

Reklameinntekter  -1,0  

Effektivisering, konkurranse  -5,0  
Økt vedlikehold  6,0  
Økt vegvedlikehold  3,0  
Øremerket ekstra vedlikehold skolebygg  2,7  

Sum FrP endringer             5,7  

Økt vedleikehold skole  

Fremskrittspartiet ser behov for å øremerke midler til økt vedlikehold på skolebygg. Mange 
av skolenes elever har sin arbeidsdag i svært kummelige omgivelser og grenser til det 
helseskadelige. Øremerkede økning er også videreført også i økonomiplanen.  

Økt vegvedlikehold  

Fremskrittspartiet ser ett skrikende behov for økt vegvedlikehold. Prioritering av økningen 
overføres hovedkomiteen for miljøog arealsaker. Det primære med økningen er å øke 
veistandarden der det er størst ferdsel. Ekstrabevilgningen kan også benyttes til vegtiltak 
rettet mot sikkerhet for barn og unge.  

Vedlikehold kommunal eiendom  

Slik det er i dag misligholder vi store verdier av grunn og bygningsmasse, i tillegg til at det er 
forbundet med driftsutgifter de få tiltak vi gjør. Budsjettøkningen på vedlikehold generelt, er 
starten på en prosess der kommunenes eiendomsmasser får ett løft og sikter mot tilnærming 
av dagens standard og krav. Det gis Rådmannen i oppgave å prioritere ekstrabevilgningen til 
vedlikeholdstiltak som genererer lavere drift og vedlikeholdsutgifter i etterkant.  

Konkurranseutsette renholdstjenester og annet  

Renholdstjenestene må fult ut konkurranseutsettes. Områdeledere og rådmann må definere 
behovet og innhente priser på bakgrunn av dette. Kostnadene for renhold må føres til den 
faktiske områdelederen for synliggjøring av kostnadene og belastning av den enkelte enhets 
budsjett.  

Grunn og eiendomssalg  

Fremskrittspartiet har tidligere fremmet forslag om salg av eiendommer basert på en grundig 
gjenomgang av kommunens grunn og eiendomsmasse. Fremskrittspartiet mener kommunen 
må ha fokus på de lovpålagte og innbyggerrelaterte oppgavene i kommune, og ikke sitte på 
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betydelige grunn og eiendomsmasser som ikke kommer innbyggerne til gode gjennom 
kommunalt eie. Vi ser etter gjenomgangen at kommunen også har betydelige arealer som kan 
tilgjengeliggjøres for eiendomsutvikling.  

Gjennom ulike vedtak de siste årene er det en rekke eiendommer som står for salg. Dette må 
intensiveres og sluttføres, for så å ta tak i nye eiendommer så snart som mulig. Unntak for 
salg av eiendommer må være fremtidig behov eller strategiske forhold som knytes opp i mot 
den enkelt eiendom.  

Reklame på offentlige kjøretøy og bygninger.  

Fremskrittspartiet mener man må se på ulike metoder for å bringe inntekter til kommunen, 
særlig i den vanskelige økonomiske situasjonen man er i. Ringerike kommune kan med 
enkle, målrettede grep dra nytte av inntekter ved reklame på kommunale bygg og kjøretøy.  

Avsetninger  

Fremskrittspartiet legger opp til en noe lenger nedbetaling av tidligere års merforbruk. Det er 
viktig og ikke la nedbetaling av tidligere års merforbruk strype de tjenestene kommunen skal 
levere. Fremskrittspartiet legger derfor opp til en lenger nedbetalingsperiode som samtidig 
ivaretar tjenestene kommunen skal levere.  

Se budsjettskjema 1A for nedbetalingstakt  

Investering  

Det legges til grunn investeringsplan i tråd med rådmannens grunnlag.  

Det er imidlertid viktig at Ringerike kommune ser på konsekvensen av å investere selv. Alle 
innvesteringer må vurderes om det finnes alternativer til innvesteringen. Som eksempel kan 
det nevnes bruks av OPS som alternativ, der kommunen leier etter ett definert behov og 
private bygger, eier og drifter massene. På denne måten har kommunene forutsigbarhet for 
behovet og ingen utgifter med drift eller vedlikehold.  
 
Forslag fra Dag Henaug (H) p.va. Ap, H, V og Krf.: 
 
Årsbudsjett for 2012 gjøres opp med et overskudd på 28,15 millioner kroner. 
Dette fremkommer som følger: 
 

• Opprinnelig budsjett fra rådmannen      kr. 20,1 mill 
• Sette ut innfordring av alle kommunale avgifter på alle tjenester kr. 0,5 mill 
• Gjennomgang av mindre fagsystemer, responsavtaler og bruk av  

eksterne registre       kr. 0,35 mill 
• Redusere konsulenttjenester IT-drift     kr. 0,1 mill 
• Økte inntekter ved salg av vaktmestertjenester til  

Ringerike Boligstiftelse      kr. 1,4 mill 
• Selvkost på tilbudet Aktiv sommer/vinter    kr. 0,2 mill 
• Nye innsparingstiltak 

 
 - Helse og omsorg: Dagsenteret flyttes til Austjord.   kr  1,5 mill  
 - Helse og omsorg: Effektivisering av transporttjenester.    kr 0,8 mill  
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 - Helse og omsorg: Reduksjon i spesialtilbud.    kr 1,8 mill  
 - Tiltak som vurderes i forbindelse med utredning av fremtidig organisering  
                 av kommunen:  

·         Prosessgjennomgang med sikte på effektivisering av tekniske tjenester. 
·         Sondering knyttet til interkommunalt samarbeid om brann- og rednings- 
           tjenester med Jevnaker og Modum. 
·         Utnyttelse av arealer i Storgaten 11-13. 
·         Konkurranseutsetting av tekniske tjenester. 
·         Interkommunalt samarbeid med omliggende kommuner og vann, avløp,  

                        rens. 
·         Gjennomgang av skolekretsgrenser. 
·         Endring av barnehage- og skoletilbud på Nes. 
·         Endringer i fremtidig bibliotekstilbud. 
·         Samlokalisering eller samordning av servicetorgfunksjoner og bibliotek. 
·         Organisering av kommunens kulturtilbud basert på en vurdering av  
          hva som skal være  kommunens kjernevirksomhet innenfor kulturområdet. 
 

 - Investeringer med sikte på fremtidig ressursbruk, jfr punkt om  
   langsiktige strategier i rådmannens opprinnelige budsjettforslag  
   av 18.10.11.          kr -1,0 mill  
 - Reduksjon i avsatte midler til langtidsfravær.     kr  4,0 mill  
 - Helhetlige tiltak for barn og unge, jfr punkt om langsiktige  
 strategier i rådmannens opprinnelige budsjettforslag av 18.10.11.  kr    0,5 mill 
 

kr.   7,6  mill 
kr. 30,25 mill 

 
Følgende opprettholdes foreløpig: 
 

• Fontenehuset        kr. 1,0 mill 
• Inn på tunet (Grønn omsorg)      kr. 0,6 mill 
• Helsestasjon Haug       kr. 0,5 mill 

 
Kr. 2,1 mil 

1. Verbalforslag: 
 

2. Utrede samarbeid mellom Fontenehuset, Stjernegruppen, Menoa, Regnbuen, Inn på 
tunet (Grønn omsorg) og andre institusjoner som arbeider innenfor rus, psykiatri med 
mer. 

3. Utrede samordning og samlokalisering av helsestasjonene i kommunen. 
4. Vurdere alternativer for samlokalisering av HVPU-boliger. 
5. Foreta ytterligere utredninger av alternativer og konsekvenser ved bruk av nåværende 

krisesenter . 
6. Utsette investeringen vedr. bygging av teknisk sektor i Asbjørnsensgate.  Utrede 

alternative løsninger mht plassering, og om det er mer hensiktsmessig å leie lokaler.  
Videre se på muligheten for å samlokalisere brann/redningstjenesten og teknisk 
sektor. 

7. Det flyttes kr. 1 mill fra investeringsbudsjettet vedr. samlokalisering tekniske tjenester 
til Heradsbygda I.L. for 2012.  Dette betyr at planene til Heradsbygda I.L. ang. 
fortballbane flyttes ett år fram. 
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Ordfører tok opp voteringsorden og foreslo pakkevis avstemming som ble vedtatt mot 11 
stemmer.  Mindretallet besto av Frp, Sp og Sol. 
  
Avstemming: 
Av 43 representanter var 42 til stede. 
 
Ordfører tok opp voteringsorden og foreslo pakkevis avstemming som ble vedtatt mot 11 
stemmer.  Mindretallet besto av Frp, Sp og Sol. 
 
Endreruds  forslag fikk 3 stemmer og falt (Sol). 
Aasens forslag fikk 3 stemmer og falt (Sp). 
Stenersens forslag fikk 5 stemmer og falt (Frp). 
Rådmannens forslag med flertallspartienes endringer ble vedtatt mot 11 stemmer.  
Mindretallet besto av Sol, Sp og Frp. 
 
Forslag til vedtak:  
 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2012 
2. Driftsbudsjettet for 2012 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B med en netto 

totalramme på 1287 mill. kroner og et driftsoverskudd på 28,15 mill. kroner. 
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  Rammene gis 
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

BUDSJETTSKJEMA 1A
Regnskap 
2010

Budsjett 
2011

Budsjett 
2012

Budsjett 
2013

Budsjett 
2014

Budsjett 
2015

Skatt på inntekt og formue ‐609 700 ‐551 650 ‐593 742 ‐605 127 ‐604 205 ‐606 626
Konsesjonskraft inntekter ‐4 534 ‐2 500 ‐3 000 ‐3 000 ‐3 000 ‐3 000
Rammetilskudd, momskompensasjon m.m. ‐434 799 ‐669 300 ‐727 472 ‐730 037 ‐725 393 ‐725 493
Skatt på eiendom ‐52 340 ‐59 000 ‐54 278 ‐54 278 ‐54 278 ‐54 278
Sum skatt og rammetilskudd ‐1 101 373 ‐1 282 450 ‐1 378 492 ‐1 392 442 ‐1 386 876 ‐1 389 397
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg 26 526 35 213 37 837 47 667 58 628 69 302
Avdrag på lån 44 356 48 082 42 000 42 000 42 000 42 000
Mottatte avdrag utlån ‐123 0 0 0 0 0
Renteinntekter og andre finansinntekter ‐5 299 ‐5 500 ‐6 401 ‐9 311 ‐15 289 ‐22 042
Utbytte og eieruttak ‐22 004 ‐21 000 ‐21 000 ‐21 500 ‐22 000 ‐22 500
Netto finansinntekter og ‐utgifter 43 457 56 795 52 436 58 856 63 339 66 760
Dekning av tidligere års merforbruk 10 847 13 469 28 157 35 084 26 005 26 005
Netto avsetninger 10 847 13 469 28 157 35 084 26 005 26 005
Overført til  investeringsbudsjettet 2 437 4 900 11 220 13 170 11 170 10 270
TIL FORDELING DRIFT   Tabell 1B ‐1 044 633 ‐1 207 286 ‐1 286 679 ‐1 285 332 ‐1 286 362 ‐1 286 362

økonomiplan

 

BUDSJETTSKJEMA 1B
Regnskap 
2010

Budsjett 
2011

Budsjett 
2012

Budsjett 
2013

Budsjett 
2014

Budsjett 
2015

0  Folkevalgte Styringsorganer  5 999 5 811 6 277 6 277 6 277 6 277
1  Rådmann og strategiske ti ltak  20 626 16 062 11 995 9 895 9 895 9 895
2  Støtteenheter‐administrative  60 425 62 075 64 835 65 935 64 935 64 935
3  Oppvekst og kultur  259 162 398 550 410 917 411 620 411 620 411 620
4  Helse og omsorg  601 409 574 589 615 704 616 779 616 779 616 779
5  Tekniske områder  105 068 100 577 126 409 124 284 126 314 126 314
7  Avsetninger, overføringer  ‐8 056 49 622 50 542 50 542 50 542 50 542
SUM FORDELT TIL DRIFT 1 044 633 1 207 286 1 286 679 1 285 332 1 286 362 1 286 362

økonomiplan
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3. Driftsoverskudd 2012 på 28,15 mill. kroner foreslås i sin helhet til dekning av 
akkumulert underskudd tidligere år.  
 

4. Det utføres overføring av 60 % av merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jfr. 
forskriftsendring fra 1.1.2010), i grunnlagsdokumentet beregnet til 10,67 mill. kroner. 

 
5. Gjenstående akkumulert driftsunderskudd på 115,0 mill. kroner søkes inndekket etter 

følgende reviderte plan: 28,15 mill. kroner i 2012, 35,1 mill. kroner i 2013 og 26 mill. 
kroner i årene 2014 til 2015. 

 
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  
 

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

8. Det innføres selvkost for følgende tjenesteområder: 
9. Plansaksbehandling for private planer frem til 1.gangsbehandling. 
10. Bygge- delesaksbehandling og seksjonering 

 
11. Kart og oppmåling 

12. Det innføres rammefinansiering av tjenesteområdene innenfor sektor for Helse og 
Omsorg.   

 
13. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 101,34 mill. kroner, 

fordelt med 64,34 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 37,0 mill. kroner på 
rentable investeringer for 2012. Investeringsbudsjettet er bindende på 
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 
finansiering. 

 
14. For finansiering av investeringsbudsjettet 2012 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  
 

15. Låneopptak investeringer inntil 80,576 mill. kroner, herav kr. 37,0 mill. kroner til 
rentable investeringer. 

a. Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende 
avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

b. Serielån  
c. Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 
 

16. Låneopptak til videre utlån inntil 35,0 mill. kroner. 
a. Långiver: Husbanken  
b. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

 
17. Betalingsregulativet for 2012 vedtas.  
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18. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,6 % (jf. forslag til Statsbudsjett 2012). 
 

19. Eiendomsskatt fastsettes som i 2011. 
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154/11  
RENOVASJONSGEBYR FOR 2012  
 
Vedtak: 
 
Ringerike kommunestyre vedtar følgende renovasjonsavgifter for 2012 
 
                                                                                      Avgift for 2012           Økning fra 2011                  
Renovasjon for husholdninger                                           Kr. 2.330,-                   Kr. 20,- 
Hytterenovasjon                                                                 Kr. 910,-                      Kr. 10,-  
Avgifter eks. mva. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommunestyre vedtar følgende renovasjonsavgifter for 2012 
 
                                                                                   Avgift for 2012           Økning fra 2011                  
Renovasjon for husholdninger                                           Kr. 2.330,-                   Kr. 20,- 
Hytterenovasjon                                                                 Kr. 910,-                      Kr. 10,-  
Avgifter eks. mva. 
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155/11  
MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2011  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapport per oktober tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport per oktober tas til orientering. 
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156/11  
OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012  
 
Vedtak: 
 

1. Restbevilgning (ubrukte investeringsmidler) på til sammen 59 940 506 kroner fordelt 
på prosjekter i henhold til vedlagte oversikt, overføres fra 2011 til 2012.  
 

2. Budsjettet for andre statlige inntekter økes med 9,720 mill. kroner fra 0 til 9.720.000 
kroner (art 081000, bevilgningssted 540500, funksjon 265, wbs 0090) som følge av 
mottatt investeringstilskudd fra Husbanken. De økte inntektene avsettes til ubundet 
investeringsfond slik at denne avsetningen økes fra 0 til 9.720.000 kroner (art 054800, 
bevilgningssted 540500, funksjon 265, wbs 0090). 
 

3. For å ivareta full finansiering av alle investeringsprosjektene i 2011 flyttes 0,5 mill. 
kroner i finansiering med overføring fra drift fra prosjekt 0197 til hhv 0620, 0722 og 
0723 mens prosjekt 0197 finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond: 
• 097000.540500.130.0197 kr 500 000,- (debet) 
• 094800.540500.130.0197 kr 500 000,- (kredit) 
• 097000.941000.880.0620 kr 470 000,- (kredit) 
• 055000.941000.880.0620 kr 470 000,- (debet) 
• 097000.941000.880.0722 kr 25 000,- (kredit) 
• 055000.941000.880.0722 kr 25 000,- (debet) 
• 097000.941000.880.0723 kr 5 000,- (kredit) 
•       055000.941000.880.0723 kr 5 000,- (debet) 

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

1. Restbevilgning (ubrukte investeringsmidler) på til sammen 59 940 506 kroner fordelt 
på prosjekter i henhold til vedlagte oversikt, overføres fra 2011 til 2012.  
 

2. Budsjettet for andre statlige inntekter økes med 9,720 mill. kroner fra 0 til 9.720.000 
kroner (art 081000, bevilgningssted 540500, funksjon 265, wbs 0090) som følge av 
mottatt investeringstilskudd fra Husbanken. De økte inntektene avsettes til ubundet 
investeringsfond slik at denne avsetningen økes fra 0 til 9.720.000 kroner (art 054800, 
bevilgningssted 540500, funksjon 265, wbs 0090). 
 
 

3. For å ivareta full finansiering av alle investeringsprosjektene i 2011 flyttes 0,5 mill. 
kroner i finansiering med overføring fra drift fra prosjekt 0197 til hhv 0620, 0722 og 
0723 mens prosjekt 0197 finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond: 
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• 097000.540500.130.0197 kr 500 000,- (debet) 
• 094800.540500.130.0197 kr 500 000,- (kredit) 
• 097000.941000.880.0620 kr 470 000,- (kredit) 
• 055000.941000.880.0620 kr 470 000,- (debet) 
• 097000.941000.880.0722 kr 25 000,- (kredit) 
• 055000.941000.880.0722 kr 25 000,- (debet) 
• 097000.941000.880.0723 kr 5 000,- (kredit) 
•       055000.941000.880.0723 kr 5 000,- (debet) 
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157/11  
AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP  
 
Vedtak: 
 

1. Udekket finansieringsbehov for prosjekt 0181 Valhallveien, kr 449 881,80, dekkes av 
0364 Hovedplan avløp, konto 023000 510401 353 0364. 
 

2. Udekket finansieringsbehov for prosjekt 0399 Nytt høydebasseng Sokna og 
oppgradering Sokna vannverk, kr 60 000,-, dekkes av 0321 Hovedplan vann, konto 
023000 510401 345 0321. 

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

1. Udekket finansieringsbehov for prosjekt 0181 Valhallveien, kr 449 881,80, dekkes av 
0364 Hovedplan avløp, konto 023000 510401 353 0364. 
 

2. Udekket finansieringsbehov for prosjekt 0399 Nytt høydebasseng Sokna og 
oppgradering Sokna vannverk, kr 60 000,-, dekkes av 0321 Hovedplan vann, konto 
023000 510401 345 0321. 
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158/11  
SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER/BYGNINGER  
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til kommunestyrets januarmøte. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Henaug (H):   
 
Saken utsettes til kommunestyrets januarmøte. 
 
Avstemming: 
 
Henaugs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre salg av de eiendommer som er listet opp i 
saksframlegg. 

2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld. 
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk 

tertialrapport. 
4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående 

konkurranse om slike tjenester. 
5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt. 
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventuelt salg av 

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet. 
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159/11  
SÆRAVTALE MELLOM VESTRE VIKEN HF OG RINGERIKE KOMMUNE - 
PASIENTER MED BEHOV FOR PSYKISK HELSEVERN OG RUSBEHANDLING 
 
Vedtak: 
 
Avtalen mellom Ringerike kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og 
utskriving av pasienter med behov for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Ole Johan Andersen (Frp) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Avtalen mellom Ringerike kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og 
utskriving av pasienter med behov for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, godkjennes. 
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160/11  
OVERORDNET RAMMEAVTALE MELLOM VESTRE VIKEN HF OG 
RINGERIKE KOMMUNE 
 
Vedtak: 
 
Vedlagte overordnede rammeavtale mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune 
godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Ole Johan Andersen (Frp) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte overordnede rammeavtale mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune 
godkjennes. 
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161/11  
AVTALE MELLOM VESTRE VIKEN HF OG RINGERIKE KOMMUNE OM 
PASIENTER MED BEHOV FOR SOMATISKE HELSETJENESTER 
 
Vedtak: 
 
Avtalen mellom Ringerike kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og 
utskrivning for pasienter med behov for somatiske helsetjenester, godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Ole Johan Andersen (Frp) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Avtalen mellom Ringerike kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og 
utskrivning for pasienter med behov for somatiske helsetjenester, godkjennes. 
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162/11  
STRATEGIARBEID I VESTRE VIKEN HF  
 
Vedtak: 
 
Strategi 2025, - Høringsuttalelse fra Ringerike kommune 
 
Kommunen er av den oppfatning at strategidokumentet i hovedsak treffer godt når det gjelder 
befolkningens behov for framtidige helsetjenester. Fra kommunens side gjelder dette spesielt 
kreftomsorgen, demensproblematikken, rehabilitering, psykiatri og tilbudet til 
rusmisbrukere.. Dokumentet fokuserer godt på områder som for kommunen er essensielle når 
det gjelder kommunens plikter i forhold til samhandlingsreformen og den støtte kommunen 
trenger fra spesialisthelsetjenesten i denne anledning.  
 
En viss sentralisering av spesialiserte oppgaver er nødvendig. Skal god nok kvalitet på 
tjenesten sikres, er det viktig at pasientgrunnlaget blir stort nok slik at aktørene får nok 
«mengdetrening» og at spesifiserte vaktordninger blir rasjonelle og kostnadseffektive. 
Likeens vil slik organisering sikre store nok fagmiljø som virker rekrutterende og sikrer 
kvalitet. Vaktbelastningene på den enkelte aktør blir også akseptabel.  
 
Hva er et fullverdig lokalsykehus?  
 
Kommunen registrerer lokalt at mange stiller seg dette spørsmålet, og det florerer en rekke  
definisjoner. Plandokumentet gir ikke noe godt svar på dette.  
 
Ved Drammen sykehus planlegges et bredt lokalsykehustilbud. Ved Bærum sykehus 
planlegges et bredt og faglig solid lokalsykehus, men den spesialiserte kompetanse ut over 
lokalsykehusnivå som er bygget opp ved sykehuset i dag skal videreføres. Sykehuset skal 
videre tilby spesialisert kompetanse innen områdene Geriatri, Nevrologi og Revmatologi. 
Ved Ringerike sykehus planlegges et bredt lokalsykehustilbud med videreføring av 
akuttfunksjoner innen kirurgi og medisin, samt fødeavdeling. Ved Kongsberg sykehus 
planlegges et moderne lokalsykehus, med indremedisinsk akuttfunksjon, elektiv kirurgi og 
brede polikliniske tilbud.  
 
Nevnte omtale av de ulike sykehus i helseforetaket viser at begrepet ”lokalsykehus” ikke er 
så veldig hensiktsmessig. For sykehusene i Vestre Viken HF ligger forholdene til rette for å 
videreføre og utvikle spesialfunksjoner, slik at de ikke i sin helhet trenger å bli samlet i 
Drammen. Det vil være med å styrke det samlede behandlingstilbud på de enkelte stedene. 
Ringerike sykehus har moderne lokaler og god kompetanse på en rekke områder og disse kan 
videreutvikles. Derfor bør det ikke bare være Drammen sykehus og Asker og Bærum sykehus 
som får ha spesialfunksjoner/områdefunksjoner. Dette bør utredes nærmere.  
 
Ringerike kommune støtter Jevnaker kommunes ønske om å tilhøre Vestre Viken HF når det  
gjelder områdesykehusfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner både når det gjelder somatiske 
og psykiatriske tjenester. Kommunen ligger slik til, og har så mange samarbeidsarenaer med  
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Ringeriksregionen, at alt annet ville være unaturlig.  
 
Kommunen registrerer med tilfredshet at de politiske initiativ inn mot Vestre Viken HF og  
sentrale myndigheter når det gjelder Ringerike sykehus, har ført fram. Sykehuset blir styrket 
med egen ledelse, noe som både vil styrke og bedre kommunikasjonen innad og ut mot 
eksterne samarbeidspartnere. Det er viktig for kommunene å ha et «ansikt» å forholde seg til 
når de forskjellige samhandlingstiltak skal planlegges og gjennomføres.  
 
Kommunen oppfatter plandokumentet dit hen at selve sykehusdriften blir opprettholdt med 
de  
funksjoner som i dag er til stede. Dette er viktig, da disse i dag er tilpasset behovene i  
nedslagsfeltet. Dette behovet eskalerer i ferier og høytider, da nedslagsfeltet innbefatter store 
turistmagneter både sommer og vinter. Turiststrømmene representerer et potensiale for 
akutthjelp både i forbindelse med anleggene, men også i forhold til den økte transporten på 
veiene. Opprettholdelse av kirurgisk akuttberedskap er derfor essensielt både på grunn av 
dette, men også for å kunne opprettholde det gode fødetilbudet og den gode 
traumebehandling sykehuset er kjent for.  
 
Behandling: 
 
Ole Johan Andersen (Frp) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Arnfinn Holten (Krf) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapets møte 29.11.11: 
 
Strategi 2025, - Høringsuttalelse fra Ringerike kommune 
 
Kommunen er av den oppfatning at strategidokumentet i hovedsak treffer godt når det gjelder 
befolkningens behov for framtidige helsetjenester. Fra kommunens side gjelder dette spesielt 
kreftomsorgen, demensproblematikken, rehabilitering, psykiatri og tilbudet til 
rusmisbrukere.. Dokumentet fokuserer godt på områder som for kommunen er essensielle når 
det gjelder kommunens plikter i forhold til samhandlingsreformen og den støtte kommunen 
trenger fra spesialisthelsetjenesten i denne anledning.  
 
En viss sentralisering av spesialiserte oppgaver er nødvendig. Skal god nok kvalitet på 
tjenesten sikres, er det viktig at pasientgrunnlaget blir stort nok slik at aktørene får nok 
«mengdetrening» og at spesifiserte vaktordninger blir rasjonelle og kostnadseffektive. 
Likeens vil slik organisering sikre store nok fagmiljø som virker rekrutterende og sikrer 
kvalitet. Vaktbelastningene på den enkelte aktør blir også akseptabel.  
 
Hva er et fullverdig lokalsykehus?  
 
Kommunen registrerer lokalt at mange stiller seg dette spørsmålet, og det florerer en rekke  
definisjoner. Plandokumentet gir ikke noe godt svar på dette.  
 
Ved Drammen sykehus planlegges et bredt lokalsykehustilbud. Ved Bærum sykehus 
planlegges et bredt og faglig solid lokalsykehus, men den spesialiserte kompetanse ut over 
lokalsykehusnivå som er bygget opp ved sykehuset i dag skal videreføres. Sykehuset skal 
videre tilby spesialisert kompetanse innen områdene Geriatri, Nevrologi og Revmatologi. 
Ved Ringerike sykehus planlegges et bredt lokalsykehustilbud med videreføring av 
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akuttfunksjoner innen kirurgi og medisin, samt fødeavdeling. Ved Kongsberg sykehus 
planlegges et moderne lokalsykehus, med indremedisinsk akuttfunksjon, elektiv kirurgi og 
brede polikliniske tilbud.  
 
Nevnte omtale av de ulike sykehus i helseforetaket viser at begrepet ”lokalsykehus” ikke er 
så veldig hensiktsmessig. For sykehusene i Vestre Viken HF ligger forholdene til rette for å 
videreføre og utvikle spesialfunksjoner, slik at de ikke i sin helhet trenger å bli samlet i 
Drammen. Det vil være med å styrke det samlede behandlingstilbud på de enkelte stedene. 
Ringerike sykehus har moderne lokaler og god kompetanse på en rekke områder og disse kan 
videreutvikles. Derfor bør det ikke bare være Drammen sykehus og Asker og Bærum sykehus 
som får ha spesialfunksjoner/områdefunksjoner. Dette bør utredes nærmere.  
 
Ringerike kommune støtter Jevnaker kommunes ønske om å tilhøre Vestre Viken HF når det  
gjelder områdesykehusfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner både når det gjelder somatiske 
og psykiatriske tjenester. Kommunen ligger slik til, og har så mange samarbeidsarenaer med  
Ringeriksregionen, at alt annet ville være unaturlig.  
 
Kommunen registrerer med tilfredshet at de politiske initiativ inn mot Vestre Viken HF og  
sentrale myndigheter når det gjelder Ringerike sykehus, har ført fram. Sykehuset blir styrket 
med egen ledelse, noe som både vil styrke og bedre kommunikasjonen innad og ut mot 
eksterne samarbeidspartnere. Det er viktig for kommunene å ha et «ansikt» å forholde seg til 
når de forskjellige samhandlingstiltak skal planlegges og gjennomføres.  
 
Kommunen oppfatter plandokumentet dit hen at selve sykehusdriften blir opprettholdt med 
de  
funksjoner som i dag er til stede. Dette er viktig, da disse i dag er tilpasset behovene i  
nedslagsfeltet. Dette behovet eskalerer i ferier og høytider, da nedslagsfeltet innbefatter store 
turistmagneter både sommer og vinter. Turiststrømmene representerer et potensiale for 
akutthjelp både i forbindelse med anleggene, men også i forhold til den økte transporten på 
veiene. Opprettholdelse av kirurgisk akuttberedskap er derfor essensielt både på grunn av 
dette, men også for å kunne opprettholde det gode fødetilbudet og den gode 
traumebehandling sykehuset er kjent for.  
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med Holtens forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte dokument «Strategi 2025, - Høringsuttalelse fra Ringerike kommune» vedtas i tråd 
med rådmannens vurderinger, og oversendes Vestre Viken HF. 
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163/11  
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2012 - 2016  
 
Vedtak: 
 
Ringerike kommune tar imot 120 flyktninger for bosetting i perioden 2012 til 2016.  
Familiegjenforeninger er inkludert i dette antallet. 
 
Dersom flyktningsituasjonen i verden endrer seg dramatisk i perioden, og IMDI av denne 
grunn kommer med endrede behovstall, forutsettes rådmannen å fremme ny sak for politisk 
behandling. 
 
I tillegg tas det inn 5 mindreårige flyktninger pr. år. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets vedtak, sak 174/11. 
 
Ringerike kommune tar imot 120 flyktninger for bosetting i perioden 2012 til 2016.  
Familiegjenforeninger er inkludert i dette antallet. 
 
Dersom flyktningsituasjonen i verden endrer seg dramatisk i perioden, og IMDI av denne 
grunn kommer med endrede behovstall, forutsettes rådmannen å fremme ny sak for politisk 
behandling. 
 
I tillegg tas det inn 5 mindreårige flyktninger pr. år. 
 
Forslag fra Ole-Johan Andersen (Frp): 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling, ble formannskapet innstilling 
vedtatt med 37 mot 6 stemmer. Mindretallet: Frp. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune tar imot 120 flyktninger for bosetting i perioden 2012 til 2016.  
Familiegjenforeninger er inkludert i dette antallet. 
Dersom flyktningsituasjonen i verden endrer seg dramatisk i perioden, og IMDI av denne 
grunn kommer med endrede behovstall, forutsettes rådmannen å fremme ny sak for politisk 
behandling. 
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164/11  
OPPRYDDING I LEGATLIGNENDE MIDLER  
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
Saken utsettes. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til at:  
a. Det arbeides for å opprette to stiftelser tidligst mulig i 2012;  

”Stiftelse for støtte til jordbruksformål i Ringerike kommune”,  
samlet kapital ca. 867.000,- og  
”Stiftelse til støtte for helse- og sosialformål i Ringerike kommune”, 
samlet kapital ca. 158.000,-.   

b. Det jobbes for å få til forvaltning av stiftelsene utenfor kommunen. 
c. Stiftelsenes styre skal bestå av både politikere og representanter for relevante 

organisasjoner.  
2. Rådmannen arbeider videre ut fra disse premissene. I senere sak fremlegges forslag til 

forvalter, stiftelsesdokumenter, vedtekter, styremedlemmer og revisor. 
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165/11  
RINGERIKE BOLIGSTIFTELSE OG RINGERIKE KOMMUNE - 
SAMARBEIDSFORHOLD  
 
Vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Dag Stenersen (Frp) ba kommunestyret vurdere sin habilitet (medlem av Ringerike 
Boligstiftelse). Kommunestyret fant at Stenersen ikke var inhabil.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
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166/11  
GS-BRUER TIPPEN - GLATVEDT AVSLUTNING PROSJEKT GANGBRU TIPPEN 
- GLADTVEDT 
 
Vedtak: 
 

1. Det bevilges kr 6 066 000,-  til sluttfinansiering av prosjekt 0173.  
Finansiering foreslås som følger: 
• Fra prosjekt 0204 ”Overmannsund bru” omdisponeres kr 1.000.000,-  til prosjekt 

0173.  
• Fra prosjekt 0199 ”Fellesprosjekter VA Hønefoss” omdisponeres kr. 1.100.000.- 

til prosjekt 0173. 
• Fra prosjekt 0178 ”OV – Bussgata – Livbanen” omdisponeres kr. 650.000.- til 

prosjekt 0173.  
• Fra prosjekt 0321 ”Hovedplan vann” omdisponeres kr. 3 316 000.- til prosjekt 

0173. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det bevilges kr 6 066 000,-  til sluttfinansiering av prosjekt 0173.  
Finansiering foreslås som følger; 
• Fra prosjekt 0204 ”Overmannsund bru” omdisponeres kr 1.000.000,-  til prosjekt 

0173.  
• Fra prosjekt 0199 ”Fellesprosjekter VA Hønefoss” omdisponeres kr. 1.100.000.- 

til prosjekt 0173. 
• Fra prosjekt 0178 ”OV – Bussgata – Livbanen” omdisponeres kr. 650.000.- til 

prosjekt 0173.  
• Fra prosjekt 0321 ”Hovedplan vann” omdisponeres kr. 3 316 000.- til prosjekt 

0173. 
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167/11  
VALG TIL STYRER, RÅD OG UTVALG  2011- 2015  
 
Vedtak: 
 
 
STYRER, RÅD OG UTVALG 2011 – 2015 
 
Administrasjonsutvalg 
Arbeidsgiverutvalg 
Arbeidsmiljøutvalg 
Eiendomsskatt – sakkyndig taksnemnd 
Eiendomsskatt -  sakkyndig ankenemnd 
Klagenemnd 
Eldreråd 
Råd for funksjonshemmede 
Parkeringsnemnd for forflytningshemmede 
Trafikkråd 
Ungdomsråd 
Barnehagenes samarbeidsutvalg 
Skolenes samarbeidsutvalg 
Kontrollutvalg for salgs- og skjenkebevillinger 
Valgstyret 
17. mai-komite 2012 
Overformynderi 
Forliksråd 
Kirkelig fellesråd, representant 
Dyrevernsnemnd for Ringerike, Hole, Modum og Krødsherad 
Viltnemnd 
Rådet for Ringeriksregionen 
Steinsfjorden, styringsgruppe  
Kommunenes Sentralforbund, fylkeskretsen 
Representantskapet i Buskerud Kommerevisjon IKS 
Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud  IKS, representantskapet 
IKA Kongsberg, representantskapet 
Hønefoss Sparebank, forstanderskapet 
Ringerike Sparebanks kulturstiftelse – styret 
Ringerikes Museum, representant til styret 
Midtfylket Teaterverksted 
Skjønnsutvalget for kraftverksskjønn 
Solborg Landsbystiftelse 
Christian Tandberg’s legat 
Tyristrand vannverk AL 
Ådal utdanningsfond for ungdom 
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Hassel fengsel, representant til eiendomsutvalg 
Valgkomite til selskaper der kommunen har eierinteresser 
Vannområde Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjord vest 
Lunder gamlehjems fonds styre 
Heimevernsnemnd 
Vestregionen 
Boligstiftelsen, representanter til styret 
Tilsynsråd ved fengsler 
Inkluderings- og integreringsråd (velges senere) 
Stiftelsen Hringariki 
Rådet til stiftelsen Hringariki 
Osloregionen 
Forum nye Bergensbanen 
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ADMINISTRASJONSUTVALG 
 
Medlemmer: 

1. H Runar Johansen  Leder 

2. Ap Iren Rannekleiv  Nestleder 

3. Frp Dag Stenersen 

 
De ansattes representanter: 
 

1. May-Britt Sundal  Fagforbundet 
2. Erik Haugen  Fagforbundet 

 
Varamannsrekke Ap, H, V og Krf: 
 

1. H Marit Hollerud 
 

2. Krf Leif Aspevoll 
 
Varamannsrekke Frp, Sol og Sp: 
 

1. Frp Nena Bjerke 
 

De ansattes vararepresentanter: 
 

1. Gerd Solli  Utdanningsforbundet 
2. Torild S. Hagelsteen  Fagforbundet 
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ARBEIDSGIVERUTVALG  
 
Medlemmer: 
 

1. H Runar Johansen  Leder 
2. Ap Iren Rannekleiv   Nestleder 

3. Frp Dag Stenersen 

 
Varamannsrekke  Ap, H, V og Krf : 
 

1. H Marit Hollerud 
2. Krf Leif Aspevoll 

 
Varamann Frp, Sol og Sp: 
 

1. Frp Nena Bjerke 
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ARBEIDSMILJØUTVALG 
 
Medlemmer: 
 
H Marit Hollerud 
Sol Jon Ovrum 
 
Utpekt av rådmannen: 
   
1.   Knut Snildal 
2.   Merete Røst 
3.   Ingunn Børresen     
 
De ansattes representanter: 
 
1.  May-Britt Sundal   Fagforbundet  
2.  Torild S. Hagelsteen  Fagforbundet  
3.  Erik Haugen              Fagforbundet  (leder 2010-2011) 
4.  Gerd Solli   Utdanningsforbundet (nestleder 2010-2011) 
5.  Arne Skuterud   Hovedvernombud  
  
HMS 
  
Varamann Ap, H, V og Krf:  
 
Ap Alf Meier 
 
Varamann Frp, Sol og Sp: 
 
Frp Leif Skjerven 
 
Vararepresentanter utpekt av rådmannen: 
 
1.   Bjørn Tollaas 
2.   Trine Brørby                 
3.   Kirsten Orebråten                   
 
De ansattes vararepresentanter: 
 
1.  Britt Solbakken   Fagforbundet  
2.  Geir Johansen   Fagforbundet  
3.  Arne Stenberg   Fagforbundet  
4.  Anne Gro Lundestad Utdanningsforbundet  
5.  Berit Bjønnæs              Hovedvernombudet   
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EIENDOMSSKATT – SAKKYNDIG TAKSTNEMND 
 
 
Medlemmer: 
 

2. Ap Paul Meier   Leder 
3. H Ole Magnus Strande 
4. Frp Dag G. Stenersen  Nestleder 

 

Varamedlemmer: 
 

1. V Frode Haugseth 
2. Krf Terje Dahl 
3. Sol Øyvind Sjøberg 
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EIENDOMSSKATT – SAKKYNDIG ANKENEMND 
 
Medlemmer: 
 

1. Ap Vigdis Meier   Leder 
2. H Hans Fredrik Hotvedt 
3. Sp Per Berg   Nestleder 

 
Varamedlemmer: 
 

1. Krf  Leif Aspevoll 
2. H Unni Carlsen 
3. Frp Viggo Elstad 
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KLAGENEMND 
 
Medlemmer: 
 

1. Ap Ingrid Svenskerud  Leder 
2. H Hans Fredrik Hotvedt  Nestleder 
3. V Marianne Wethal 
4. Frp  Ole Johan Andersen 
5. Sp Tom R. Berg 

 
Varamannsrekke Ap, H, V og Krf: 
 

1. Krf Leif Aspevoll 
2. Ap Anne Borghild Stugaard 
3. H Elsa Lill P. Strande 

 
Varamannsrekke Frp, Sol og Sp: 
 

1. Sol Jon Ovrum 
2. Frp Nena Bjerke 



  

Side 63 av 109 

 

 
 
ELDRERÅD 
 
Pensjonistforeningenes medlemmer: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Medlemmer valgt av kommunestyret: 
   

1. H Dag Haakon Henriksen 
2. Frp Nena Bjerke 

 
Pensjonistforeningenes varamannsrekke: 
 
1. 
2. 
3. 
 
Varamedlemmer valgt av kommunestyret   
 

1. Ap Steinar Larsen 
2. V Florence Kamara 
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RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 
Medlemmer: 
 

1. NHF       
2. FFO    
3. FFO  

 
Medlem valgt av kommunestyret: 
 

1. H Elsa Lill P. Strande 
2. Frp Leif Skjerven 

 
Varamedlemmer: 
 

1. FFO   
2. FFO  
3. NHF      

 
Varamedlemmer valgt av kommunestyret: 
 

1. V Olav Relling 
2. Frp Gun Helen Opdahl 
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PARKERINGSNEMND FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 
 
Medlem: 
 
Frp Leif Skjerven 
 
Varamedlem: 
 
H Elsa Lill P. Strande 
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TRAFIKKRÅD 
 
Medlemmer: 
 

1. Ap John Bakken  Leder 
2. Frp Sigurd Koch  Nestleder 

 
Varamedlemmer: 
 

1. H Elsa Lill P. Strande 
2. Frp Ole Johan Andersen 

 
Fra administrasjonen: 
Amund Fremgaard, teknisk tjeneste 
 
Varamedlem: 
 
 
 
Fra politiet: 
 
 
Varamedlem fra politiet: 
 
 
Fra bilorganisasjonene: 
 
  
Fra vegvesenet: 
 
 
Fra RNF handel: 
 
 
Varamedlem: 
 
 
Fra transportnæringen: 
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UNGDOMSRÅD  
 
 
Medlemmer: 
 

1. Oda Lien, Ullerålsgata 34, 3513 Hønefoss 
2. Mats Lien, Bråtaveien 1, 3511 Hønefoss 
3. Tor Stein-Andersen, Fleskerudveien 24, 3512 HØNEFOSS 
4. Emil Semmen, Bureveien 53, 3533 TYRISTRAND 
5. Lars Ulven Rolid, Halsteinrud terrasse 7, 3518 HØNEFOSS 

 
Medlemmer valgt av kommunestyret: 
 

1. H Mari Skarsgard 
2. Ap Mons-Ivar Mjelde 
3. Frp Magnus Herstad 

 
Varamedlemmer: 
 

1. Aleksander J. Nysveen, Begnaveien 11, 3517 HØNEFOSS  
2. Hedda Marie Bondehagen, Vågårdsveien 84, 3516 Hønefoss 
3. Maria Tjøm Eikeland, Tjyruhjellveien 85, 3512 HØNEFOSS 

 
Varamedlemmer valgt av kommunestyret: 
 

1. H Elin Fleischer 
2. Ap Ståle Skjønhaug 
3. Frp Simen Vestern Torgersen 
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BARNEHAGENE – SAMARBEIDSUTVALG 
 
EIKLI 
Medlem V:      Mary B. Gravdahl 
Varamedlem V: Gard Ellefsen 
     
HALLINGBY 
Medlem Ap:  Morten Ernestus 
Varamedlem Ap: Anne Borghild Stugaard 
  
HAUG 
Medlem H:  Ivar Eskestrand     
Varamedlem H: Berit Wathne Andersen 
 
HERADSBYGDA 
Medlem Ap:  Hilde Vollermerhaus     
Varamedlem Ap: Anne Reneflot 
 
ULLERÅL 
Medlem H:  Olav Bjotveit    
Varamedlem H: Mari Skarsgard 
 
HVERVENMOEN 
Medlem Krf:  Hanne Lien     
Varamedlem Krf: Brit Holten 
 
HØNEFOSS 
Medlem Sol:  Einar Zwaig     
Varamedlem Sol: Jaran Sande 
        
TYRISTRAND 
Medlem Frp:  Christine Hovland     
Varamedlem Frp: Nena Bjerke 
 
VEIEN 
Medlem Frp:  Nena Bjerke     
Varamedlem Frp: Christine Hovland 
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SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG 
 
EIKLI 
Medlem V:  Kirsten Willoch    
Varamedlem V: Ole R. Mælingen 
 
HALLINGBY 
Medlem Ap:  Morten Ernestus      
Varamedlem Ap: Anne Borghild Stugaard 
 
HAUGSBYGD 
Medlem H:  Berit Wathne Andersen     
Varamedlem H: Elsa Lill P. Strande 
 
HELGERUD 
Medlem Ap:  Anne Reneflot  
Varamedlem Ap: Hilde Vollmerhaus 
 
HOV 
Medlem Krf:  Tore Ramsrud     
Varamedlem Krf: Hanne Lien 
 

HØNEFOSS  
Medlem Ap:  Eli Johanne Ruud     
Varamedlem Ap: Reidar Solli 
 
KIRKESKOLEN 
Medlem H:  Mari Skarsgard     
Varamedlem H: Arne Broberg 
 
NES BARNEHAGE OG SKOLE 
Medlem H:  Dag Haakon Henriksen     
Varamedlem H: Dag Erik Henaug 
 
SOKNA 
Medlem Sp:  Elling Chr. Heggen     
Varamedlem Sp: Hanne Beate Stigsrud 
 
STRANDEN 
Medlem Frp:  Christine Hovland          
Varamedlem Frp: Nena Bjerke 
 

 
 



  

Side 70 av 109 

TYRISTRAND 
Medlem Frp:  Magnus Herstad  
Varamedlem Frp: Viggo Elstad 
 
ULLERÅL 
Medlem Sol:  Brit W. Bøhler     
Varamedlem Sol: Lise Moen Venåsen 
 
VANG 

Medlem V:   Leif Jensen    

Varamedlem V: Marianne Wethal 
   
VEGÅRD 
Medlem Frp:  Nena Bjerke     
Varamedlem Frp: Gun Helen Opdahl 
 
VEIEN 
Medlem Sol:  Axel Sjøberg     
Varamedlem Sol: Maren Skogstrøm Endrerud 
  
VEIENMARKA 
Medlem Frp:  Magnus Herstad     
Varamedlem Frp: Leif Skjerven 
 

GAMLE ULLERÅL/HONERUD 
Medlem Frp:  Richard Baksvær     
Varamedlem Frp: Viggo Elstad 
 
STYRET FOR STEINERSKOLEN 
Medlem Sol:  Leila Khalayli     
Varamedlem Sol: Nanna Kristoffersen 
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KONTROLLUTVALG FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 

 
Medlemmer: 
 

1. Ap Vidar Nordby  Leder 
2. H Asbjørn Skille  Nestleder 
3. Frp Nena Bjerke 

 
Fra politiet: 
  
Knut Nyhus, Askveien 4, 3510 HØNEFOSS 
 
Fra bevillingshaverne: 
 
 
 
Varamedlemmer: 
 

1. V Marianne Wethal 
2. Krf Per Askilsrud 
3. Sol Anne Lien 

 
Fra politiet: 
 
Roy Arild Fossum, Askveien 4, 3510 HØNEFOSS 
 
Fra bevillingshaverne: 
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VALGSTYRET 
 
 
Ap Kjell Hansen, Sagaveien 2, 3515 HØNEFOSS   Leder 
H Runar Johansen, Ve Terrasse 76, 3518 HØNEFOSS Nestleder 
V Helge Stiksrud 
Frp Dag Stenersen 
Sp Hans-Petter Aasen 
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17. MAI-KOMITE 2012 
 

1. Torill Strømnes  2012  (1 år) 
2. Anita Haraldseth  2012  (1 år) 
3. Dag C. Weberg  2012  (1 år) 
4. Tore Bækkevold  2012-2013 (2 år) 
5. Parviz Salimi  2012-2013 (2 år) 
6. Jorun Askilsrud  2012-2013 (2 år) 
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OVERFORMYNDERI 
 
Medlemmer: 
 

1. Ap Reidar Solli 
2. Frp Dag Stenersen 

 
Personlige varamedlemmer: 
 
H Olav Bjotveit 
Sol Karl-Petter Endrerud 
 
Valgt til 31.12.2013. 
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FORLIKSRÅD 
 
Forliksråd for perioden 01.05.2008 - 30.04.2013 
 
Medlemmer: 
 

1. Alf Henry Meier, Fjellveien 52, 3518 HØNEFOSS  Leder 
2. Berit Stamnes, Ringveien 11, 3517 HØNEFOSS 
3. Dag Stenersen, Gullovveien 8, 3534 SOKNA 

 
Varamedlemmer: 
 

1. Beathe C. Heieren, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 
2. Karsten Lien, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 
3. Inger Marit Sand, Semmen, 3516 HØNEFOSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretær:  Marit Nygård, tlf. 32 10 33 05 



  

Side 76 av 109 

 

 
 

 

 

KIRKELIG FELLESRÅD,  REPRESENTANT  
 
Medlem: 
 
V Helge Stiksrud 
 
Varamedlem: 
 
Krf Leif Aspevoll 
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DYREVERNNEMND FOR RINGERIKE, HOLE, MODUM OG 
KRØDSHERAD 
 
For perioden 01.01.2009 – 31.12.2012: 
 
Medlemmer: 
 
1.  Monica Berg, 3535 KRØDEREN 
2. Bjarne Johansen, Tandbergveien, 3340 ÅMOT 
3 Andreas Groseth, Somdalsbråten, 3525 HALLINGBY  
 
Varamedlemmer: 
 
1. Tove Raastad Breien, Ask, 3519 HØNEFO  
2. Svein Ingebo, Steinsrud, Bingsvn. 3330 SKOTSELV 
3. Hans Fekjær, Fekjær, 3530 RØYSE 
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VILTNEMNDA 
 
Medlemmer: 
1. Rune Thorsen, Hønefoss, leder 
2. Erik Haugen, Hallingby, nestleder 
3. Birger Nordgården, Tyristrand 
4. Otto Tandberg, Sokna 
5. Richard Baksvær, Hønefoss 
6. Anders H. Holthe, Nes i Ådal 
7. Brynjulf Holthe, Nes i Ådal 
 
Varamannsrekke: 
 
1. Tore Abelvik, Hønefoss/Tyristrand 
2. Vidar Pedersen, Sokna 
3. Per Erland Maribo, Sokna 
4. Jamil Khalayli, Hønefoss 
5. Viggo Elstad, Hønefoss 
6. Anne Sandum, Hallingby 
7. Torstein Kvale, Sokna 
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RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN 
 
Medlemmer: 
 
Ap   Ordfører Kjell Hansen, Sagaveien 2, 3515  HØNEFOSS  

ordforer@ringerike.kommune.no 
  

Personlig vararepresentant: 
 
H   Varaordfører Runar Johansen, Ve terrasse 76, 3518  HØNEFOSS 

runar.johansen@online.no 
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STEINSFJORDEN, STYRINGSGRUPPE 
 
Medlemmer: 
 

1. Ap Kjell B. Hansen 
2. H Arne Broberg 
3. Frp Ole Johan Andersen 

 
Varamedlemmer: 
 

1. H Runar Johansen 
2. V Helge Stiksrud 
3. Frp Richard Baksvær
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KOMMUNENES SENTRALFORBUND, FYLKESKRETSEN 
Fylkeshuset, Hauges gate 89, 3020 Drammen, telefon 24 13 26 00 
 
 
Medlemmer: 
 

1. Ap  Ordfører Kjell Hansen, Sagaveien 2, 3515  HØNEFOSS 
ordforer@ringerike.kommune.no 

2. H  Varaordfører Runar Johansen, Ve terrasse 76, 3518  HØNEFOSS 
runar.johansen@online.no 

3. Frp  Dag Stenersen, Gullovveien 8, 3534 SOKNA 
 dag.sten@online.no 

4. Sol Karl-Petter Endrerud, Hammerbrogaten 5, 3513 HØNEFOSS  
karl-petter.endrerud@bfk.no 

 
Varamannsrekke for Ap, H, V og Krf: 
 

1. V Helge Stiksrud, Thornes gate 12,  3510  HØNEFOSS 
helge.stiksrud@online.no 

2. H Marit E. Bolstad, Kandidat Færdens vei 7, 3510 HØNEFOSS 
marit@bolstad.biz 

3. Ap Ståle Skjøhaug,  Hengsleveien 23, 3515 HØNEFOSS 
stale.skjonhaug@hadeland-energi.net 

     
Varamannsrekke for Frp, Sol og Sp: 
 

1. Sol Nanna Kristoffersen, Klekkenveien 54, 3514 HØNEFOSS 
 nanna.kristoffersen@ringerike.kommune.no 

2. Frp Richard Baksvær, Strandfaret 3, 3514 HØNEFOSS 
richard.baksvaer@freeway.no 

3. Sp Lise Kihle Gravermoen, Heggen, 3518 HØNEFOSS 
lise.kihle.gravermoen@bsfstudie.no 
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REPRESENTANTSKAPET I BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS 

Postboks 4197, 3005 Drammen 
Telefon 32 20 15 00 
e-post: post@bkr.no 
 

Medlem (kontrollutvalgets leder): 

Frp Jan L Stub, Sundgata 1, 3510 HØNEFOSS 

 
Varamedlemmer: 

H Trond Hjerpseth 

Sol Karsen Lien 
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KOMMUNENES OPPLÆRINGSKONTOR I BUSKERUD IKS - 
REPRESENTANTSKAPET 
 
 
Medlem: 
 
H Runar Johansen 
 
Varamedlem: 
 
Frp Dag Stenersen 
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IKA KONGSBERG – REPRESENTANTSKAPET 
 
Medlem: 
 
H Dag Haakon Henriksen 
 
Varamedlem: 
 
Frp Dag Stenersen 
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HØNEFOSS SPAREBANK,  FORSTANDERSKAPET  
 
 
Medlemmer: 

Ap Ståle Skjønhaug 
Frp Hans Ragnar Kålhus 
  
Varamedlem: 
 
H Marit Hollerud
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RINGERIKES SPAREBANKS KULTURSTIFTELSE – STYRET 
 
 
Medlemmer: 
 

1. V Helge Stiksrud 
2. H Tove Raastad Breien 

 
Varamedlemmer: 
 

1. Ap Hans Arne Østlund 
2. Sol Nanna Kristoffersen 
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RINGERIKES MUSEUM,  REPRESENTANT TIL STYRET 
 
Medlem: 
 
H Arne Broberg 
 
Varamedlem: 
 
Sp Ottar Riis Strøm 
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MIDTFYLKET TEATERVERKSTED 
Hammerbrogaten 9b 
3513 Hønefoss 
 
 
Representant: 
 
Ap Hans Arne Østlund 
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SKJØNNSUTVALG FOR KRAFTVERKSSKJØNN   
 
Medlemmer: 
 
H Frode Østlund 
Sp Anders Braaten 
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SOLBORG LANDSBYSTIFTELSE 
 
 
Representant til styret: 
 
H Ivar Eskestrand 
 
Vararepresentant til styret: 
 
Frp Ole Johan Andersen 
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CHRISTIAN TANDBERG’S  LEGAT 
 
 
Styremedlem: 
 
Fridthjof Jørgensen, Thornes gate 30, 3510 HØNEFOSS 
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TYRISTRAND VANNVERK A/L  
 
Medlemmer: 
 

1. H Frode Østlund 
2. Sp Tore Abelvik 

 

Varamedlemmer: 
 

1. V Øystein Lid Larsen 
2. Frp Håvard Heieren 
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ÅDAL UTDANNINGSFOND FOR UNGDOM  
 
 
Medlemmer: 
 

1. Ap Anne Marie Brubråten 
2. H Dag Haakon Henriksen 
3. Rektor ved Hallingby skole (f.t. Frode Sømme) 

 
Varamedlemmer: 
 

1. Ap Morten Ernestus 

2. Ap Anne Borghild Stugaard 
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HASSEL FENGSEL   

REPRESENTANT TIL EIENDOMSUTVALG    
 
 
Medlem: 
 
Ap Lars Larsen, Haldenveien 10, 3515 Hønefoss. 
  
 
Varamedlem: 
 
V  Ole Gunnar Øhren, Odinsvei 4, 3518  HØNEFOSS 
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VALGKOMITE FOR SELSKAPER DER KOMMUNEN HAR EIERINTERESSER 
 
Medlemmer: 

 
1. Ap  Kjell Hansen, Sagaveien 2, 3515 HØNEFOSS     Ordfører 
2. H    Runar Johansen, Ve Terrasse 76, 3518 HØNEFOSS   Varaordfører 
3. V Helge Stiksrud,  Thornes gate 12, 3510 HØNEFOSS 
4. Frp Dag Stenersen, Gullovveien 8, 3534 SOKNA 
5. Sp Lise Kihle Gravermoen, Heggen, 3518 HØNEFOSS 

 
Vararepresentanter: 
 

1. Krf  Arnfinn Holten, Hvervenenga 16, 3511 HØNEFOSS 
2. R   Einar Zwaig, Helgeshaugen 34, 3517 HØNEFOSS 
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VANNOMRÅDENE TYRIFJORDEN, VALDRES OG INDRE 
OSLOFJORD VEST 
 
VANNOMRÅDE TYRIFJORDEN 
 
Medlem: 
Frp Ole Johan Andersen  
 
 
VANNOMRÅDE VALDRES 
 
Medlem: 
H Dag Haakon Henriksen 
 
Varamedlem: 
Sol Monica Juverud Sørstrøm  
 
 
VANNOMRÅDE INDRE OSLOFJORD VEST 
 
Rådmannen velger ut representanter til aktuelle faggrupper. 
 
 



  

Side 97 av 109 

 

 
 
 
LUNDER GAMLEHJEMS FONDS STYRE 
 
Representanter: 
 

1. Frp Dag Stenersen  Leder 
2. Ap Paul Meier 
3. Turid Glesne  (ansatt Soknaheimen), Sagveien 60, 3534  SOKNA 
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HEIMEVERNSNEMND 
 
Medlemmer: 
 

1. V  Rolf Wegger Aarflot, Gravli,  3524 NES I ÅDAL 
2. Frp  Magnus Herstad, Huginveien 27, 3518 HØNEFOSS 

 
Medlem: 
 
Fra politiet: Politioverbetjent Knut Erik Ødegaard. 
 
Varamedlem Ap, H, V, Krf: 
 
H  Oddvar Tjøm, Hønefoss bru 1 D, 3510  HØNEFOSS 
 
Varamedlem Frp,  Sp, Sol: 
 
Frp Viggo Elstad   
 
Varamedlem: 
 
Fra politiet: Politioverbetjent Roy Arild Fossum. 
 
 

 Nemnda velger selv leder og sekretær, se forskrift. 
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VESTREGIONEN (formannskapet) 
 

1. Ap Kjell Hansen 
2. H Runar Johansen 
3. Ap Alf Meier 
4. V Helge Stiksrud 
5. Ap Iren Ranneklev 
6. Ap Iren Rannekleiv 
7. H Marit E. Bolstad 
8. Krf Arnfinn Holten 
9. H Dag Erik Henaug 
10. H Marit Hollerud 
11. Frp Dag Stenersen 
12. Sp Hans-Petter Aasen 
13. Sol Nanna Kristoffersen 
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BOLIGSTIFTELSEN, REPRESENTANTER TIL STYRET 
 
 
Medlemmer: 
 

1. Ap Arne Dølerud     (2011-2015) 
2. H Berit Wathne Andersen   (2011-2013) 
3. Frp Dag Stenersen    (2011-2015) 
4. Ap Gjermund Brekke    (2011-2013) 

 
Valgt fra eldrerådet: 
 
 
Varamannsrekke: 
 

1. Krf Jorun Askilsrud   (2011-2015) 
2. H Kari Strand    (2011-2013) 
3. Frp Richard Baksvær   (2011-2015) 
4. Ap Iren Parthaugen   (2011-2013) 

 
 
Valgt fra eldrerådet: 
 
 

 

 Velges for 2 og 4 år.
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TILSYNSRÅD VED FENGSLER   01.01.2011 – 31.12.2012 
 
Medlem: 
Erik Fred Mathiesen 
 
Varamedlem: 
Tove Raastad Breien 
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INKLUDERINGS- OG INTEGRERINGSRÅD 
 
Velges senere 
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STIFTELSEN HRINGARIKI 
(Forestår driften av virksomheten ved Ringerikes Museum og Veien Kulturminnepark). 
 
 
Medlem: 
 
Ap Hans Arne Østlund 
 
Vara ikke nødvendig. 
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RÅDET TIL STIFTELSEN HRINGARIKI 
 
Medlem: 
  
H Arne Broberg 
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OSLOREGIONEN 
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Behandling: 
 
Valgnemndas innstilling, datert 29.11.2011 med endringer/tillegg fattet i valgnemndas møte 
15.12.2011 ble enstemmig vedtatt. 
 
Skolenes samarbeidsutvalg 
Kontrollutvalg for salgs- og skjenkebevillinger 
Valgstyret 
17. mai-komite 2012 
Overformynderi 
Forliksråd 
Kirkelig fellesråd, representant 
Dyrevernsnemnd for Ringerike, Hole, Modum og Krødsherad 
Viltnemnd 
Rådet for Ringeriksregionen 
Steinsfjorden, styringsgruppe  
Kommunenes Sentralforbund, fylkeskretsen 
Representantskapet i Buskerud Kommerevisjon IKS 
Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud  IKS, representantskapet 
IKA Kongsberg, representantskapet 
Hønefoss Sparebank, forstanderskapet 
Ringerike Sparebanks kulturstiftelse – styret 
Ringerikes Museum, representant til styret 
Midtfylket Teaterverksted 
Skjønnsutvalget for kraftverksskjønn 
Solborg Landsbystiftelse 
Christian Tandberg’s legat 
Tyristrand vannverk AL 
Ådal utdanningsfond for ungdom 
Hassel fengsel, representant til eiendomsutvalg 
Valgkomite til selskaper der kommunen har eierinteresser 
Vannområde Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjord vest 
Lunder gamlehjems fonds styre 
Heimevernsnemnd 
Vestregionen 
Boligstiftelsen, representanter til styret 
Tilsynsråd ved fengsler 
Inkluderings- og integreringsråd (velges senere) 
Stiftelsen Hringariki 
Rådet til stiftelsen Hringariki 
Osloregionen 
Forum nye Bergensbanen 
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168/11  
MØTEPLAN FOR 2012  
 
Vedtak: 
 
Møteplan for 2012 godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteplan for 2012 godkjennes. 
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169/11 Unntatt offentlig ofl §13-Ligningslovens § 3-13 Ligningslovens §3-13 
EIENDOMSSKATT I RINGERIKE KOMMUNE - SØKNAD OM FRITAK FOR 
FREDEDE BYGNINGER  
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Henaug (H):  
Saken utsettes. 
 
Avstemming: 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
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170/11  
REFERATSAK  
 
Vedtak: 
 
Følgende sak ble tatt til orientering: 
 
A NORSKE SKOG FOLLUM AS 
 Informasjon til kommunestyret fra ordfører. 
 Rapport: Ringvirkninger knyttet til nedleggelse av Norske Skog Follum. 
 
 
 
 
 
 
  


