RINGERIKE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
NR 6

Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 30.06.2011
Tid: 11.00 – 17.30

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Kjell Børre Hansen
Arnfinn Baksvær
Gerd Ragnhild Elsrud
Ståle Skjønhaug
Line Diana Castillo Lafton
Anne Helene Søhol
Erna Skaugrud
Alf Henry Meier
Vidar Nordby
Per Øystein Aamodt
Lars Moholdt
Anne Helene Sandum
Steinar Larsen
Asbjørn Jarle Holth
Ole Johan Andersen
Dag Gunnar Stenersen
Richard Baksvær
Leif Skjerven
Berit K. Wathne Andersen (H)
Magnus Herstad
Anders Martin Lien (H)
Ulf Magnussen
Nena Bjerke
Runar Johansen
Arne Broberg
Stein Erik Stiksrud
Frode Østlund
Marie Blix Sangnes
Kari Homme
Dag Haakon Henriksen
Helge Stiksrud
Anne-Marit Lillestø
Ole-Gunnar Øhren
Roar Olsen
Karl-Petter Endrerud
Axel Sjøberg
Ambjørg Askerud
Lise H Kihle Gravermoen

Forfall
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FD

FO

FO
FD

FO

FD
FO

FO

Møtt for

Medlem
Hans-Petter Aasen
Medlem
Kjersti Land Nyhus
FD
Medlem
Einar Zwaig
Medlem
Maria Altamirano
FO
Medlem
Arnfinn J. Holten
Varamedlem
Anne Marie Brubråten
Gerd Ragnhild Elsrud
Varamedlem
Maria Nancy Amundsen
FD
Line Diana Castillo Lafton
Varamedlem
Edvardt Haakenrud
Alf Henry Meier
Varamedlem
Arne Morgan Dølerud
Vidar Nordby
Varamedlem
John Andreas Bakken
Asbjørn Jarle Holth
Varamedlem
Hans Ragnar Kålhus
Berit Wathne Andersen(H)
Varamedlem
Kjell Egil Høyer
Nena Bjerke
Varamedlem
Leif Heieren
Kari Homme
Varamedlem
Gunn Lajla Robertsen
Ambjørg Askerud
Varamedlem
Jon Halvor Ovrum
Maria Altamirano
Ingen varamedlemmer hadde anledning til å møte for Arnfinn Baksvær (Ap) og
Erna Skaugrud (Ap)
Lars Moholdt (Ap) tiltrådte møtet før behandling av sak 86.
Marie Blix Sangnes (H) tiltrådte møtet før behandling av sak 89.
Kjersti Nyhus (Sp) og Magnus Herstad (Frp) fikk permisjon og forlot møtet etter
behandlingen av sak 89.
Nancy Amundsen (Ap) tiltrådte møtet før behandling av sak 93.
Tilstede fra
administrasjonen:

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjef Knut E. Helland,
personalsjef Knut Snildal, økonomisjef Torbjørn Hansen og
informasjonsleder Kirsti Retvedt.
Agenda Kaupang v/Lyngroth.

Orientering

Ringerikes Blad v/Tore Roland, Anne Marthe Barton og
Audun K. Jahren orienterte om ORIGO – temaet og mulighetene.
Fra og med sak 78/11
til og med sak 106/11
Sak 106/11 ble behandlet før sak 79/11.

Behandlede saker:

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

Einar Zwaig

Runar Johansen

Dag G. Stenersen

Møtesekretær:
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

78/11

11/2412
INTERPELLASJON FRA STEINAR LARSEN - FORHOLD I
STORELVA

79/11

11/23
REFERATSAKER

80/11

11/116
KONTROLLUTVALGET 2011 - PROTOKOLL NR. 4/11

81/11

11/116
KONTROLLUTVALGET 2011 - PROTOKOLL 05/11

82/11

11/1608
1. TERTIALRAPPORT 2011

83/11

11/1761
FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2011

84/11

11/1839
EKSTRAORDINÆR NEDBETALING AV GJELD 2011

85/11

10/2616
REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2010 - RINGERIKE KOMMUNE

86/11

11/1303
HØNEFOSS KIRKE - VALG AV TOMT

87/11

11/1144
NY URNELUND VED HØNEFOSS KIRKEGÅRD

88/11

11/1304
FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN

89/11

11/54
PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPI - FELLES 2011

90/11

11/1785
GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I
RINGERIKE KOMMUNE

91/11

11/1375
ETABLERING AV NYE OMSORGSBOLIGER - BEHOV OG
PRIORITERINGER

92/11

11/1743
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OMSORGSBOLIGER PÅ TYRISTRAND
93/11

11/766
RINGERIKSKJØKKEN - DRIFTSSITUASJON OG ØKONOMISKE
FORHOLD

94/11

11/1691
SAMHANDLINGSPROSJEKTET "VI SAMLER TRÅDENE" EN
ORIENTERING OM STATUS FOR PROSJEKTET

95/11

11/1689
"SMÅHUS"-POSJEKTET STAUS OG TOMTAVALG

96/11

11/1687
FORNYELSE AV UNGDOMSTRINNET

97/11

11/1701
HANDLINGSPLAN BARNEHAGE 2011-2015

98/11

11/299
SKOLEBRUKSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE

99/11

11/484
FELLES REGIONALT FORLIKSRÅD

100/11

11/849
HØRING PÅ VERNEPLAN FOR TYRIFJORDEN UTTALELSE FRA
RINGERIKE KOMMUNE

101/11

11/844
KJØP AV MILJØVENNLIG FERDIGVARME I FIRE OMRÅDER

102/11

11/1643
KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA 2.GANGS
BEHANDLING (SLUTTBEHANDLING)

103/11

11/1784
HELSE- OG OMSORGSOMBUDET - RAPPORT OM
VIRKSOMHETEN I 2010

104/11

10/2593
OVERGANG FRA BIOPLAST TIL PAPIRPOSER FOR
VÅTORGANISK AVFALL

105/11

11/2135
MÅNEDSRAPPORT MAI 2011

106/11

11/2717
INTERPELLASJON FRA AXEL SJØBERG Side 4 av 45

INTEGRERINGSARBEIDET I KOMMUNEN
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78/11
INTERPELLASJON FRA STEINAR LARSEN - FORHOLD I STORELVA
Vedtak:
Interpellasjonen ble besvart av ordfører:

Ordførerens svar på spørsmål fra interpellant STEINAR LARSEN (Ap)
Innledning
Ordføreren viser til sak 78/11som er en interpellasjon om forhold knyttet til utvikling
langs Storelva. Ordførerens svar er delt inn i 3 temaer knyttet til saken.
Ordføreren vil innledningsvis vise til sak 155/07 som ble behandlet av Kommunestyret
den 20.12.07. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning ble da gitt følgende oppdrag:
“Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning bes komme med forslag til
omdisponeringer slik at det snarest mulig kan gjennomføre følgende tiltak:
Opparbeidelse av en utsettingsrampe for båter på kommunal grunn
Opparbeidelse av tidligere badestrand ved Storelva i Schjongslunden
Utvikle grøntområde fra Tippen til rådhuset.”
Ordføreren vil i tillegg henvise til sak 110/09 som ble behandlet av Kommunestyret den
17.12.09, som verbal vedtak nr. 40 til årsbudsjettet 2010. Her heter det:
”Det forutsettes at utsettingsrampe for båter på kommunal grunn, opparbeidelse av
tidligere badestrand ved Storelva i Schjongslunden og utvikling av gang- og sykkelvei fra
Tippen til rådhuset, gjennomføres som vedtatt.”
Temaer knyttet til saken
Tema 1 er opparbeidelse av utsettingsrampe for båter på kommunal grunn og
ordføreren vil gi slikt sammendrag om saken slik den er håndtert.
Etter noe søk på aktuelle egnede steder, falt valget på en kommunal eiendom på Eikli
vis a vis Hamax Auto. Sommeren 2009 ble det gjennomført befaring med Norges
vassdrags- og energidirektorat, NVE for å avklare om inngrepet i 100-metersbeltet ville
møte innsigelse. Det ble utarbeidet en skisse på løsning. Tiltaket var da planlagt for
utført sommeren 2010.
Imidlertid, i 2010 ble dette arbeidet prioritert ned til fordel for oppfølging av private
utbyggingsprosjekter.
I ettertid har det kommet innspill fra Hamax Auto om kjøp av arealet for parkering for
ansatte, da bedriften mangler parkeringsplasser for sin virksomhet.
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Rådmannen har opplyst at administrasjonen den 23.06.11 på nytt vurdert
behandlingsmåten for saken og har kommet til at byggesøknad på båtutsettingsplass
kan sendes for behandling basert på tidligere skisser.
Forberedende hogst av vegetasjon vil skje i løpet av juli 2011. Forutsatt at byggesøknad
blir godkjent vil arbeid i marken starte etter ferien.
Ordføreren er av den oppfatning at denne saken har tatt unødig lang tid. Rådmannen
har i samtale med ordfører beklaget dette sterkt. Det er enighet om at dette er et tiltak
hvor det burde vært mulig med en raskere gjennomføring. Ikke minst burde
orienteringer om status i saken vært fremlagt politiske organer.
Tema 2 handler om badeplassen på Schjongstangen. Det ble sommeren 2008 foretatt
krattrydding. Rådmannen opplyser at det er etablert som fast rutine at gresset blir
klipt på sommeren. Stedet ligger nær opptil turstien i Schjongslunden. Badeplassen er
iverksatt men er i liten grad benyttet til bading.
Tema 3 gjelder dette å utvikle grøntområde fra Tippen til rådhuset.
Dette handler i første rekke om å opparbeide gangsti med god standard mellom Tippen
og Ringeriksgata slik at gjennomgående forbindelse til Kvernbergsund bru oppnås
enten via sti i Schjongslund eller direkte via Ringeriksgata/Tyristrandgata.
Opparbeidelse av sti ligger inne i planer for å “ta elvene i bruk”. Trasé for sti er tatt inn
i forslag til reguleringsplan for Løkka-Schjongstangen. Det er gjennomført befaring
med private grunneiere for å finne mest hensiktsmessig framføring av sti.
Det er gjennomført befaring med Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE som
stilte seg positiv til foreslåtte løsninger.
Det forventes at sluttbehandling av reguleringsplanen kommer opp til politisk
behandling august 2011.
Oppsummering
Ordføreren mener det er prisverdig av interpellanten når han fokuserer på denne
saken.
Når det gjelder arbeidet med utsettingsrampe for småbåter er man noe på etterskudd,
men Rådmannen har bekreftet at arbeidet nå iverksettes etter ferien 2011 dog forutsatt
at byggesøknad blir godkjent.
Badeplass ved Schjongstangen er iverksatt, men benyttes i liten grad.
Sluttbehandling av reguleringsplan for Løkka-Schjongstangen kommer opp til politisk
behandling i august 2011.
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Dette som ordførerens svar.
Ringerike 30. juni 2011
Kjell B. Hansen
ordfører
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79/11
REFERATSAKER
Vedtak:
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

REGULERINGSPLANER FOR ”SCHJONGSLUNDEN” OG
”LØKKA/SCHJONGSTANGEN” – STATUSOPPDATERING
Notat fra rådmannen, datert 10.06.11.

B

FASTSETTELSE AV FORSKRIFT FOR KREPSEFISKE I STEINSFJORDEN
OG TYRIFJORDEN
Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 15.05.11.
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80/11
KONTROLLUTVALGET 2011 - PROTOKOLL NR. 4/11
Vedtak:
Kontrollutvalgets protokoll nr. 4 tas til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets protokoll nr. 4 ble enstemmig tatt til orientering.
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81/11
KONTROLLUTVALGET 2011 - PROTOKOLL 05/11
Vedtak:
Kontrollutvalgets protokoll nr. 5 tas til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets protokoll nr. 5 ble enstemmig tatt til orientering.
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82/11
1. TERTIALRAPPORT 2011
Vedtak:
1. 1. Tertialrapport 2011 tas til orientering.
2. Budsjettet for renteinntekter på rammeområde 9 økes med 1,4 mill. kroner fra
1.500.000 kroner til 2.900.000 kroner (art 190000, bevilgningssted 911001), og
budsjettet for Eiendomsforvaltningens vedlikehold økes med 1,4 mill. kroner fra
5.975.079 til 7.375.079 kroner (art 123000, bevilgningssted 540300, wbs 9458) for
å dekke økte utgifter som følge av ny heis på Tyribo.
3. Budsjettet for renteutgifter til investeringsgjeld på rammeområde 9 reduseres
med 1 mill. kroner fra 30.662.633 til 29.662.633 (art 150090, bevilgningssted
911006). Budsjettet for barnehage fellesutgifter økes med 0,789 mill. kroner fra
77.821.697 kroner til 78.610.697 kroner (art 147000, funksjon 201,
bevilgningssted 300100) og budsjett for grunnskole fellesutgifter økes med 0,211
mill. kroner fra -211.000 kroner til 0 (art 101070, funksjon 202, bevilgningssted
310100). Dette for å dekke opp anslått budsjettavvik innen Oppvekst og kultur.
4. Budsjettet på art 101000, bevilgningssted 220201 reduseres med 0,190 mill.
kroner fra 6.032.512 kroner til 5.842.512 kroner. Budsjett på art 101000,
bevilgningssted 430101 økes med 0,190 mill. kroner fra 9.010.060 kroner til
9.200.060 kroner. Dette som følge av flytting av ansatt.
5. Budsjettet på art 101000, bevilgningssted 460000 reduseres med 758.101 kroner
fra 2.433.030 kroner til 1.674.929 kroner. Budsjettet på art 101000,
bevilgningssted 110100 økes med 758.101 kroner fra 6.772.176 til 7.530.277
kroner. Dette som følge av flytting av ansatt.
6. Budsjettet for bruk av ubundet investeringsfond (art 094800) økes med 125 000
kroner til 12 825 000 kroner, og budsjettet for utgifter til inventar og utstyr (art
020000) økes med 125 000 kroner til 425 000 kroner. Dette til gjenanskaffelse av
utstyr etter innbrudd på Sokna bibrannstasjon. Investeringen finansieres av
ubundet investeringsfond.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Tertialrapport 2011 tas til orientering.
2. Budsjettet for renteinntekter på rammeområde 9 økes med 1,4 mill. kroner fra
1.500.000 kroner til 2.900.000 kroner (art 190000, bevilgningssted 911001), og
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3.

4.

5.

6.

7.

budsjettet for Eiendomsforvaltningens vedlikehold økes med 1,4 mill. kroner fra
5.975.079 til 7.375.079 kroner (art 123000, bevilgningssted 540300, wbs 9458) for å
dekke økte utgifter som følge av ny heis på Tyribo.
Budsjettet for renteutgifter til investeringsgjeld på rammeområde 9 reduseres med 1
mill. kroner fra 30.662.633 til 29.662.633 (art 150090, bevilgningssted 911006).
Budsjettet for barnehage fellesutgifter økes med 0,789 mill. kroner fra 77.821.697
kroner til 78.610.697 kroner (art 147000, funksjon 201, bevilgningssted 300100) og
budsjett for grunnskole fellesutgifter økes med 0,211 mill. kroner fra -211.000 kroner
til 0 (art 101070, funksjon 202, bevilgningssted 310100). Dette for å dekke opp
anslått budsjettavvik innen Oppvekst og kultur.
Budsjettet på art 101000, bevilgningssted 220201 reduseres med 0,190 mill. kroner
fra 6.032.512 kroner til 5.842.512 kroner. Budsjett på art 101000, bevilgningssted
430101 økes med 0,190 mill. kroner fra 9.010.060 kroner til 9.200.060 kroner. Dette
som følge av flytting av ansatt.
Budsjettet på art 101000, bevilgningssted 460000 reduseres med 758.101 kroner fra
2.433.030 kroner til 1.674.929 kroner. Budsjettet på art 101000, bevilgningssted
110100 økes med 758.101 kroner fra 6.772.176 til 7.530.277 kroner. Dette som følge
av flytting av ansatt.
Budsjettet for bruk av ubundet investeringsfond (art 094800) økes med 125 000
kroner til 12 825 000 kroner, og budsjettet for utgifter til inventar og utstyr (art
020000) økes med 125 000 kroner til 425 000 kroner. Dette til gjenanskaffelse av
utstyr etter innbrudd på Sokna bibrannstasjon. Investeringen finansieres av ubundet
investeringsfond.
Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettkorreksjoner mellom rammeområdene
som følger av omstillingsarbeid for budsjettåret 2011. Rådmannen skal avklare med
ordfører i forkant og kommunestyret får fremlagt budsjettkorreksjoner som er foretatt
mellom hovedområdene i etterkant og behandler disse.
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83/11
FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2011
Vedtak:
Kommunestyret tar finansrapport 1.tertial 2011 til orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar finansrapport 1.tertial 2011 til orientering.
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84/11
EKSTRAORDINÆR NEDBETALING AV GJELD 2011
Vedtak:
1. Det nedbetales 120 500 000 kroner ekstraordinært på kommunens
investeringsgjeld. Betalingen gjøres over investeringsregnskapet fra art 0510 og
merkes wbs 0200.
2. Nedbetalingen finansieres slik:
a. 70.827.107 kroner ved bruk av investeringsinntekter i 2011 fra salg av fast
eiendom og anlegg (art 067000, bevilgningssted 540500, funksjon 265, wbs
0200).
b. 49.672.893 kroner ved bruk av ubrukte lånemidler (art 091000, wbs
0200).
3. Investeringsbudsjettet reguleres som følger:
a. Budsjettet for utgiftsart 0510 økes med 120,5 mill. kroner fra 0 til
120.500.000 kroner.
b. Budsjettet for inntektsart 067000 økes med 70.827.107 kroner fra 1.300.000 kroner til -72.127.107 kroner.
c. Budsjettet for finansieringsart 091000 økes med 49.672.893 kroner fra
- 85.650.000 kroner til -135.322.893 kroner.
4. Rådmannen får fullmakt til å effektuere den ekstraordinære nedbetalingen slik
at objekter som er overdratt til Ringerike boligstiftelse blir fri for kommunal
gjeld. Øvrig investeringsgjeld nedbetales slik at gjeldsporteføljen etterpå blir i
tråd med forutsetningene i kommunens finansreglement.
5. Rådmann gis også fullmakt til å restrukturere kommunens gjenværende
gjeldsportefølje slik at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde
ikke overstiger den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste
årsskifte, jf. Kommunelovens § 50 nr 7 a.
6. Tilskudd fra Husbanken knyttet til lånene som nedbetales søkes videreført så
langt det er mulig.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Det nedbetales 120 500 000 kroner ekstraordinært på kommunens investeringsgjeld.
Betalingen gjøres over investeringsregnskapet fra art 0510 og merkes wbs 0200.
2. Nedbetalingen finansieres slik:
a. 70.827.107 kroner ved bruk av investeringsinntekter i 2011 fra salg av fast
eiendom og anlegg (art 067000, bevilgningssted 540500, funksjon 265, wbs
0200).
b. 49.672.893 kroner ved bruk av ubrukte lånemidler (art 091000, wbs 0200).
3. Investeringsbudsjettet reguleres som følger:
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a. Budsjettet for utgiftsart 0510 økes med 120,5 mill. kroner fra 0 til
120.500.000 kroner.
b. Budsjettet for inntektsart 067000 økes med 70.827.107 kroner fra -1.300.000
kroner til -72.127.107 kroner.
c. Budsjettet for finansieringsart 091000 økes med 49.672.893 kroner fra
- 85.650.000 kroner til -135.322.893 kroner.
4. Rådmannen får fullmakt til å effektuere den ekstraordinære nedbetalingen slik at
objekter som er overdratt til Ringerike boligstiftelse blir fri for kommunal gjeld.
Øvrig investeringsgjeld nedbetales slik at gjeldsporteføljen etterpå blir i tråd med
forutsetningene i kommunens finansreglement.
5. Rådmann gis også fullmakt til å restrukturere kommunens gjenværende
gjeldsportefølje slik at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke
overstiger den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte, jf.
Kommunelovens § 50 nr 7 a.
6. Tilskudd fra Husbanken knyttet til lånene som nedbetales søkes videreført så langt det
er mulig.
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85/11
REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2010 - RINGERIKE KOMMUNE
Vedtak:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2010, som er avlagt i balanse godkjennes.
2. Rådmannens årsberetning for 2010 godkjennes.
3. Rådmannens årsrapport for 2010 tas til orientering.
4. Investeringsregnskapet for 2010 som er avsluttet i balanse godkjennes.
5. Kommunestyret vedtar at finansiering av investeringsprosjekter som ikke er
avsluttet pr. 31.12.2010, gjøres ved at det i budsjett for 2011 finansieres 7 189 198
kroner gjennom bruk av bundet investeringsfond.
6. Kommunestyret vedtar at finansiering av investeringsprosjekter som ikke er
avsluttet pr. 31.12.2010, gjøres ved at det i budsjett for 2011 finansieres 55 249 897
kroner gjennom bruk av ubrukte lånemidler.
Protokolltilførsel fra Einar Zwaig (Rødt) som følger saken:
S. 2, spalte 2, ”Tjenestene i Ringerike kommune”, mulig tillegg til setningen:
”Det er få klager sett i lys av det mangfoldet av tjenester som tilbys”.
Omsorgsombudet melder om økende antall klagesaker.
Behandling:
Protokolltilførsel fra Einar Zwaig (Rødt):
S. 2, spalte 2, ”Tjenestene i Ringerike kommune”, mulig tillegg til setningen:
”Det er få klager sett i lys av det mangfoldet av tjenester som tilbys”.
Omsorgsombudet melder om økende antall klagesaker.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble vedtatt.
Punktvis avstemming:
Punktene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2010, som er avlagt i balanse godkjennes.
2. Rådmannens årsberetning for 2010 godkjennes.
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3. Rådmannens årsrapport for 2010 tas til orientering.
4. Investeringsregnskapet for 2010 som er avsluttet i balanse godkjennes.
5. Kommunestyret vedtar at finansiering av investeringsprosjekter som ikke er avsluttet
pr. 31.12.2010, gjøres ved at det i budsjett for 2011 finansieres 7 189 198 kroner
gjennom bruk av bundet investeringsfond.
6. Kommunestyret vedtar at finansiering av investeringsprosjekter som ikke er avsluttet
pr. 31.12.2010, gjøres ved at det i budsjett for 2011 finansieres 55 249 897 kroner
gjennom bruk av ubrukte lånemidler.
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86/11
HØNEFOSS KIRKE - VALG AV TOMT
Vedtak:
1. Rådmannens beskrivelse av saken tas til etterretning.
2. Ny Hønefoss kirke bygges på branntomten.
3. Rådmannen bes komme tilbake med ny sak høsten 2011 som omhandler
eventuell fremtidig finansiering ut over det forsikringssummen dekker.
Behandling:
Formannskapets innstilling:
1. Rådmannens beskrivelse av saken tas til etterretning.
2. Ny Hønefoss kirke bygges på branntomten.
3. Rådmannen bes komme tilbake med ny sak høsten 2011 som omhandler eventuell
fremtidig finansiering ut over det forsikringssummen dekker.
Axel Sjøberg (SV) tok opp sitt forslag, fremmet i formannskapet, med tillegg av nytt
punkt 1:
1. Rådmannens beskrivelse av saken tas til etterretning.
2. Ny Hønefoss kirke bygges på branntomten.
3. Det forventes at byggingen dekkes av forsikringssummen. Ringerike kommune kan
ikke være med på å finansiere eventuelle kostnader utover forsikringssummen.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble vedtatt.
Punktvis avstemming:
1. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
3. Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Sjøbergs forslag,
fikk Sjøbergs forslag 5 stemmer og falt. Mindretallet besto av SV og Rødt.
Forslag til vedtak:
1. Ny Hønefoss kirke bygges på branntomten.
2. Dersom den omtalte tomt i Hofgaardsgate skal avhendes i fremtiden, skal det skje
etter ordinær anbudsprosedyre og sett i sammenheng med en helhetlig, fremtidig
byutvikling der ulike forhold vurderes og hensyntas.
3. Rådmannen bes komme tilbake med ny sak høsten 2011 som omtaler eventuell
fremtidig finansiering utover det forsikringssummen dekker.
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87/11
NY URNELUND VED HØNEFOSS KIRKEGÅRD
Vedtak:
1. Det avsettes 1,5 millioner kr eks mva til ny urnelund ved Hønefoss kirkegård.
2. Tiltaket finansieres av ubundet investeringsfond.
Behandling:
Formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt:
1. Det avsettes 1,5 millioner eks mva til ny urnelund ved Hønefoss kirkegård.
2. Tiltaket finansieres av ubundet investeringsfond.
Forslag til vedtak:
Ny urnelund ved Hønefoss kirkegård innarbeides i investeringsbudsjettet 2012 som del av
budsjettprosessen høsten 2011.
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88/11
FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN
Vedtak:
1. Ringerike kommune tar ansvar for at det bygges flerbrukshall i Schjongslunden.
2. Rådmannen etablerer et utvalg i samarbeid med, og bestående, av representanter
fra Buskerud Fylkeskommune, idrettsråd, Hønefoss Ballklubb og eventuelle
andre interessenter i Schjongslunden, herunder beboerne i området. Det legges
til grunn at Rådet for Ringeriksregionen trekkes med.
Utvalget gis i mandat å utrede konkrete forslag til løsning med fremdriftsplan for
ferdigstillelse høsten 2013.
3. Rådmannen kommer tilbake med ny sak om finansiering av ny flerbrukshall som
del av høstens budsjettprosess. Herunder om relevante og realistiske
eierskapsmodeller, også regionale.
4. Det utredes mulighet for felles driftsselskap for fellesdrift av alle anleggene i
Schjongslunden.
5. Rådmannen starter arbeid med å revidere kommunedelplan for idrett- og
friluftsanlegg slik at en flerbrukshall kan bli spillemiddelberettiget.
6. Det vises til reguleringsplan nr. 298-03, Schjongslunden, som sluttbehandles over
sommeren 2011. Trafikkforholdene knyttet til bruk av flerbrukshall må være
ivaretatt før hallen kan tas i bruk.
Behandling:
Formannskapets innstilling:
1. Ringerike kommune tar ansvar for at det bygges flerbrukshall i Schjongslunden.
2. Rådmannen etablerer et utvalg i samarbeid med, og bestående, av representanter
fra Buskerud Fylkeskommune, idrettsråd, Hønefoss Ballklubb og eventuelle andre
interessenter i Schjongslunden, herunder beboerne i området. Det legges til grunn
at Rådet for Ringeriksregionen trekkes med.
Utvalget gis i mandat å utrede konkrete forslag til løsning med
fremdriftsplan for ferdigstillelse høsten 2013.
3. Rådmannen kommer tilbake med ny sak om finansiering av ny flerbrukshall som
del av høstens budsjettprosess. Herunder om relevante og realistiske
eierskapsmodeller, også regionale.
4. Det utredes mulighet for felles driftsselskap for fellesdrift av alle anleggene i
Schjongslunden.
5. Rådmannen starter arbeid med å revidere kommunedelplan for idrett- og
friluftsanlegg slik at en flerbrukshall kan bli spillemiddelberettiget.
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6. Det vises til reguleringsplan nr. 298-03, Schjongslunden, som sluttbehandles over
sommeren 2011. Trafikkforholdene knyttet til bruk av flerbrukshall må være
ivaretatt før hallen kan tas i bruk.
Richard Baksvær (Frp) tok opp sitt forslag, fremmet i hovedkomiteen (HMA):
1. Ny flerbrukshall i første omgang med 2 hallflater bygges som Offentlig Privat
Samarbeid (OPS) med målsetting om ferdigstillelse sommeren 2013
2. Det inngås avtale med Buskerud fylkeskommune om utlysning av OPS-konkurranse
og fordeling av fremtidige kostnader. Kostnadsfordeling legges frem for politisk
behandling.
3. Ringerike kommunes årlige kostnader innarbeides i forbindelse med
budsjettprosessen høsten 2012.
4. Rådmannen starter arbeid med å revidere kommunedelplan for idretts- og
friluftsanlegg slik at en eventuell flerbrukshall kan bli spillemiddelberettiget.
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
Spørsmålet om bygging av ny flerbrukshall i Schjongslunden må på bakgrunn av Ringerike
kommunes økonomiske situasjon behandles som en del av budsjett for 2012 og økonomiplan
2012-2015. Saken tas således opp igjen i budsjettprosessen. Videre må reguleringsplan nr.
298-03 behandles før kommunen kan ta endeling standpunkt i saken.
Det forutsettes tett administrativ dialog høsten 2011 for å avklare partenes synspunkter og
behov.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble vedtatt.
Pakkevis avstemming:
Aasens forslag fikk 5 stemmer og falt (Sp og Rødt).
Baksværs forslag fikk 8 stemmer og falt (Frp).
Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer. Mindretallet besto av Sp og Rødt.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune deltar ikke i finansiering av ny flerbrukshall i Schjongslunden før
Ringerike kommunes økonomi er i balanse.
2. Ringerike kommune stiller tomt til fri disposisjon for ny flerbrukshall i tråd med
reguleringsplan for Schjongslunden.
3. Rådmannen starter arbeid med å revidere kommunedelplan for idretts- og
friluftsanlegg slik at en eventuell flerbrukshall kan bli spillemiddelberettiget.
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89/11
PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPI - FELLES 2011
Vedtak:
•

Ringerike kommune reduserer antallet driftsavtaler for private fysioterapeuter i
kommunen i størrelsesorden 300 %.

•

Nedtrappingen gjennomføres ved naturlig avgang og forhandlinger ved ledighet.

• Ved ledighet avgjør rådmannen om det er hensiktsmessig at små driftsavtaler
(under 40 %) skal økes, eller om ledige hjemler skal trekkes inn.
• Antallet kommunalt ansatte fysioterapeuter holdes i samme periode uendret.
• Det forutsettes at tilbudet av fysioterapitjenester organiseres slik at kvaliteten i
tjenestene opprettholdes så langt som mulig.
Behandling:
Anne Marit Lillestø (V) tok p.v.a. Ap, H, V og Krf opp formannskapets innstilling:
•

Ringerike kommune reduserer antallet driftsavtaler for private fysioterapeuter i
kommunen i størrelsesorden 300 %.

•

Nedtrappingen gjennomføres ved naturlig avgang og forhandlinger ved ledighet.

• Ved ledighet avgjør rådmannen om det er hensiktsmessig at små driftsavtaler (under
40 %) skal økes, eller om ledige hjemler skal trekkes inn.
• Antallet kommunalt ansatte fysioterapeuter holdes i samme periode uendret.
• Det forutsettes at tilbudet av fysioterapitjenester organiseres slik at kvaliteten i
tjenestene opprettholdes så langt som mulig.
Axel Sjøberg (SV) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet:
Dagens driftsavtale med private fysioterapeuter opprettholdes som i dag.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble vedtatt.

Avstemming:
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Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Lillestø og Sjøberg, ble Lillestøs forslag
vedtatt mot 14 stemmer. Mindretallet besto av SV, Sp, Rødt og Frp.
Forslag til vedtak:
•

Ringerike kommune reduserer antallet driftsavtaler for private fysioterapeuter i
kommunen i størrelsesorden 500 %.

•

Nedtrappingen gjennomføres ved naturlig avgang og forhandlinger ved ledighet.

• Ved ledighet avgjør rådmannen om det er hensiktsmessig at små driftsavtaler (under
40 %) skal økes, eller om ledige hjemler skal trekkes inn.
• Antallet kommunalt ansatte fysioterapeuter holdes i samme periode uendret.
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90/11
GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE
KOMMUNE
Vedtak:
”Fakta, figurer og fremtiden” , - en gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten i
Ringerike kommune, tas til orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
”Fakta, figurer og fremtiden” , - en gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten i Ringerike
kommune, tas til orientering.
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91/11
ETABLERING AV NYE OMSORGSBOLIGER - BEHOV OG PRIORITERINGER
Vedtak:
• Ringerike kommune prioriterer prosjektet i Heradsbygda (gamle
Norderhovhjemmet). Nybygg/ombygging skal prioritere brukergruppen demente
og eldre psykisk utviklingshemmede. Rådmannen sørger for en optimal
utnyttelsesgrad av eiendommen.
• Spørsmål vedrørende prosjekter på Tyribo og Hallingby tas opp igjen ved
budsjettbehandlingen 2012.
Stenersens forslag fra formannskapet som følger saken:
Lederne i de enkelte omsorgsbaser bes rapportere forventet behov for fremtidige
investeringer i boligmasse og utstyr til hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd.
Stiksruds forslag som oversendes rådmannen:
Ny heis ved Tyribo plasseres slik at den kan brukes i det prosjekterte nybygget.
Behandling:
Forslag fra Einar Zwaig (Rødt) til endring av kulepunkt 2:
Ringerike kommune prioriterer også prosjektene på Hallingby og Tyribo.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble vedtatt.
Punktvis avstemming:
Kulepunkt 1: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 2: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Zwaigs
forslag, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 5 stemmer. Mindretallet
besto av Rødt og SV.
Forslag til vedtak:
• Ringerike kommune prioriterer prosjektet i Heradsbygda (gamle Norderhovhjemmet).
Nybygg/ombygging skal prioritere brukergruppen demente og eldre psykisk
utviklingshemmede. Rådmannen sørger for en optimal utnyttelsesgrad av eiendommen.
• Ringerike kommune avventer prosjektene ved Hallingby og Tyribo, og vil vurdere
disse på nytt når den økonomisk handlefrihet til investering og drift av nye prosjekter
er gjenopprettet.
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92/11
OMSORGSBOLIGER PÅ TYRISTRAND
Vedtak:
Ringerike kommune går ikke videre med planene om bygging av 10 omsorgsboliger
med bemanning på Tyristrand nå.
Holtens forslag fra formannskapet som følger saken:
Rådmannen bes utrede at det i samarbeid med frivillige organisasjoner på Tyristrand
etableres omsorgsboliger på Herredshustomten. Gjeldsopptak skjer av den enkelte
beboer og eventuelt i Ringerike Boligstiftelse i et eierseksjonssameie. Tidligere
Tyristrand Herredshus selges til beboerne og støtteforeninger.
Behandling:
Karl-Petter Endrerud (SV) tok opp Sjøbergs forslag, fremmet i formannskapet:
Ringerike kommune etablerer, sammen med Ringerike Boligstiftelse, et
omsorgsboligfellesskap med 10 leiligheter på Tyristrand.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble vedtatt.
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Endreruds forslag, ble
formannskapets innstilling vedtatt mot 14 stemmer. Mindretallet besto av SV, Sp, Rødt og
Frp.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune går ikke videre med planene om bygging av 10 omsorgsboliger med
bemanning på Tyristrand.
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93/11
RINGERIKSKJØKKEN - DRIFTSSITUASJON OG ØKONOMISKE FORHOLD
Vedtak:
1. RingeriksKjøkken organiseres som egen resultatenhet under kommunalsjef for
helse og omsorg.
2. Fra budsjettåret 2012 budsjetteres produksjonsenheten separat slik at
økonomien i denne synliggjøres bedre. Rådmannen bes forberede dette til
budsjettbehandlingen 2012 i tråd med utredningen i rådmannens saksframlegg.
3. Kommunestyret godkjenner rådmannens langtidsstrategi for bedriften
RingeriksKjøkken.
4. Kommunestyret godkjenner en prisøkning på ”Hjemmeboerpakning” fra kr.
47,- til kr. 50,- fra 1. juli 2011.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. RingeriksKjøkken organiseres som egen resultatenhet under kommunalsjef for helse
og omsorg.
2. Fra budsjettåret 2012 budsjetteres produksjonsenheten separat slik at økonomien i
denne synliggjøres bedre. Rådmannen bes forberede dette til budsjettbehandlingen
2012 i tråd med utredningen i rådmannens saksframlegg.
3. Kommunestyret tar rådmannens langtidsstrategi for bedriften RingeriksKjøkken til
etterretning.
4. Kommunestyret godkjenner en prisøkning på ”Hjemmeboerpakning” fra kr. 47,- til
kr. 50,- fra 1. juli 2011.
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94/11
SAMHANDLINGSPROSJEKTET "VI SAMLER TRÅDENE" EN ORIENTERING
OM STATUS FOR PROSJEKTET
Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.
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95/11
"SMÅHUS"-POSJEKTET STAUS OG TOMTAVALG
Vedtak:
•

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering.

•

Kommunestyret godkjenner de foreslåtte lokalisasjoner som aktuelle framtidige
tomtealternativ for det planlagte småhuskonseptet. En ber om tilbakemelding til
hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd med fremdriftsplan i augustmøtet.

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
• Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar rådmannens redegjørelse til
orientering.
• Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd godkjenner de foreslåtte lokalisasjoner
som aktuelle framtidige tomtealternativ for det planlagte småhuskonseptet.
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96/11
FORNYELSE AV UNGDOMSTRINNET
Vedtak:
1. Utredningen vedr. Stortingsmeldingen om fornyelse av ungdomstrinnet tas til
orientering.
2. Kommunestyret ser med tilfredshet på at praktiske tilvalgsfag gjeninnføres i
ungdomsskolen.
Behandling:
Formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt:
1. Utredningen vedr. Stortingsmeldingen om fornyelse av ungdomstrinnet tas til
orientering.
2. Kommunestyret ser med tilfredshet på at praktiske tilvalgsfag gjeninnføres i
ungdomsskolen.
Forslag til vedtak:
Stortingsmeldingen om fornyelse av ungdomstrinnet tas til orientering
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97/11
HANDLINGSPLAN BARNEHAGE 2011-2015
Vedtak:
Handlingsplan for barnehage 2011-2015 vedtas.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Handlingsplan for barnehage 2011-2015 vedtas.
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98/11
SKOLEBRUKSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE
Vedtak:
Skolebruksplan for Ringerike kommune 2011-2019 skal være ett grunnlag for det
videre utviklingsarbeidet med fremtidig skolestruktur.
Stenersens forslag fra formannskapet som følger saken:
Det bes fremlagt en oversikt over fremtidig (øko-plan) ”minimums skolekapasitet” med
tanke på fremtidig boligbygging i skolenes opptaksområde.
Behandling:
Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf til endring i formannskapets
innstilling:
Skolebruksplan for Ringerike kommune 2011-2019 skal være ett grunnlag for det videre
utviklingsarbeidet med fremtidig skolestruktur.
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet:
Skolebruksplan for Ringerike kommune 2011-2019 tas til orientering. Forøvrig gjøres ingen
endringer i skolestrukturen.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Broberg og Aasen, ble Brobergs forslag
vedtatt mot 13 stemmer. Mindretallet besto av Andersen, Skjerven, Stenersen, Høyer og
Kålhus (Frp), Sp, SV og Rødt.
Forslag til vedtak:
Skolebruksplan for Ringerike kommune 2011 – 2019 legges til grunn for det videre arbeidet
med skolestruktur.
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99/11
FELLES REGIONALT FORLIKSRÅD
Vedtak:
Rådmannen bes å ta initiativ til at det i samarbeid med Nordre Buskerud politidistrikt
etableres et felles regionalt forliksråd med tre medlemmer/varamedlemmer for
kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike, så snart det er praktisk mulig.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Rådmannen bes å ta initiativ til at det i samarbeid med Nordre Buskerud politidistrikt
etableres et felles regionalt forliksråd med tre medlemmer/varamedlemmer for kommunene
Jevnaker, Hole og Ringerike, så snart det er praktisk mulig.
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100/11
HØRING PÅ VERNEPLAN FOR TYRIFJORDEN UTTALELSE FRA RINGERIKE
KOMMUNE
Vedtak:
1. Ringerike og Hole kommune har, i dialog med Fylkesmannen i Buskerud satt i
gang arbeidet med å utarbeide Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund.
En slik kommunedelplan vil delvis kunne erstatte verneforskriftene i området.
Det bør ikke fattes noe vedtak om vern for Steinsfjorden før juni 2013. Dette gir
kommunen tid til å utforme og vedta kommunedelplan for området.
2. Det bør være en åpen holdning mot tiltak som krever dispensasjon fra
vernebestemmelsene, men som ikke motsier vernets formålsbestemmelser.
3. Ringerike kommune mener at formuleringen av §4 i verneforskriftene om
fjerning av skog og kratt på grensen til dyrka mark bør inneholde setningen “
Bestemmelsen gjelder også i høyden.” Slik formulert i kommentaren til punktet i
forslag til forvaltningsplan.
4. Ringerike kommune foreslår at ilandstigningsforbudet til vern av
hekkekoloniene begrenses til å gjelde 1. mai-15. juli, ikke 15. april- 31. juli slik
det er forslått i verneforslaget. Dette stemmer overens med tidsperioden Norsk
Ornitologisk Forening har satt for hekkeholmene sommeren 2011.
5. Vernebestemmelser for Ådalselva (Begna): Det bør være tillatt for alle å bruke
motorbåt også inne i tjernene for å opprettholde fiskemulighetene. Fartsgrensen
bør være lik som i elva. Vern bør innføres som biotopvern og ikke som
naturreservat.
6. §1 i Vern av Hovsenga naturreservat bør inneholde bevaring av gråor-heggeskog
i området. Allerede opparbeidede lokaliteter (bord og krakker med
søplestativer) må kunne brukes også i framtiden. Arbeid som er gjort for stedvis
å kunne få utsikt ut på elva må fortsatt kunne utføres. Ut fra samfunnets ønske
om å få folk ut i naturen, bør det være lov å sette opp plakater som forteller om
dyrelivet og Hovsengas øvrige kvaliteter.
7. Biotopvernområdet Væleren (område 19 i Fylkesmannens verneforslag) tas ut av
planen.
8. Verneplanen bør følges opp med konkrete tiltak og midler for forvaltning og
skjøtsel av området. Oppdatering av skjøtselsplanen bør skje parallelt med
verneplanarbeidet.
9. Det er viktig at verneplanen legger til rette for et livskraftig og produktivt
landbruk og at landbruksnæringa sikres grunnlag for å gjennomføre
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landbruksrelaterte tiltak, slik som vedlikehold og etablering av vannings- og
grøfteanlegg.
10. Ilandstigningsforbudet begrenses til å gjelde 1. mai – 15. juli for Sandtangen.
Alternative løsninger for området, som ivaretar brukerinteressene i større
grad, bør vurderes i samspill med representanter for brukerne av området.
Behandling:
Formannskapets innstilling:
1. Ringerike og Hole kommune har, i dialog med Fylkesmannen i Buskerud satt i gang
arbeidet med å utarbeide Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. En slik
kommunedelplan vil delvis kunne erstatte verneforskriftene i området. Det bør ikke
fattes noe vedtak om vern for Steinsfjorden før juni 2013. Dette gir kommunen tid til
å utforme og vedta kommunedelplan for området.
2. Det bør være en åpen holdning mot tiltak som krever dispensasjon fra
vernebestemmelsene, men som ikke motsier vernets formålsbestemmelser.
3. Ringerike kommune mener at formuleringen av §4 i verneforskriftene om fjerning av
skog og kratt på grensen til dyrka mark bør inneholde setningen “ Bestemmelsen
gjelder også i høyden.” Slik formulert i kommentaren til punktet i forslag til
forvaltningsplan.
4. Ringerike kommune foreslår at ilandstigningsforbudet til vern av hekkekoloniene
begrenses til å gjelde 1. mai-15. juli, ikke 15. april- 31. juli slik det er forslått i
verneforslaget. Dette stemmer overens med tidsperioden Norsk Ornitologisk
Forening har satt for hekkeholmene sommeren 2011.
5. Vernebestemmelser for Ådalselva (Begna): Det bør være tillatt for alle å bruke
motorbåt også inne i tjernene for å opprettholde fiskemulighetene. Fartsgrensen bør
være lik som i elva. Vern bør innføres som biotopvern og ikke som naturreservat.
6. §1 i Vern av Hovsenga naturreservat bør inneholde bevaring av gråor-heggeskog i
området. Allerede opparbeidede lokaliteter (bord og krakker med søplestativer) må
kunne brukes også i framtiden. Arbeid som er gjort for stedvis å kunne få utsikt ut på
elva må fortsatt kunne utføres. Ut fra samfunnets ønske om å få folk ut i naturen, bør
det være lov å sette opp plakater som forteller om dyrelivet og Hovsengas øvrige
kvaliteter.
7. Det foreslås å begrense biotopverneområdene i Væleren til 5 år. Etter denne perioden
skal det vurderes hvorvidt vernet bør opprettholdes.
8. Verneplanen bør følges opp med konkrete tiltak og midler for forvaltning og skjøtsel
av området. Oppdatering av skjøtselsplanen bør skje parallelt med verneplanarbeidet.
9. Det er viktig at verneplanen legger til rette for et livskraftig og produktivt landbruk og
at landbruksnæringa sikres grunnlag for å gjennomføre landbruksrelaterte tiltak, slik
som vedlikehold og etablering av vannings- og grøfteanlegg.
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10. Fylkesmannen bør være åpen for en diskusjon rundt ilandstigningsforbudet på
Sandtangen. Alternative løsninger for området, som ivaretar brukerinteressene i større
grad, bør vurderes i samspill med representanter for brukerne av området.
Forslag fra Frode Østlund (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf.:
Punkt 7 i formannskapets innstilling tas ut og erstattes med nytt punkt 7:
Biotopvernområdet Væleren (område 19 i Fylkesmannens verneforslag) tas ut av planen.
Forslag Steinar Larsen (Ap) til nytt punkt 10:
Ilandstigningsforbudet bergrenses til å gjelde 1. mai – 15. juli for Sandtangen. Alternative
løsninger for området, som ivaretar brukerinteressene i større grad, bør vurderes i samspill
med representanter for brukerne av området.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble vedtatt.
Avstemming:
Larsens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Kjell Hansen (Ap) og
Sjøberg og Endrerud (SV).
Østlunds forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Sjøberg (SV)).
Punktvis avstemming:
Punkt 1-6 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ avstemming mellom Østlunds forslag og formannskapets innstilling i punkt 7,
ble Østlunds forslag vedtatt mot 1 stemme (Sjøberg (SV)).
Punktene 8 og 9 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 10 som Larsens forslag.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike og Hole kommune har, i dialog med Fylkesmannen i Buskerud satt i gang
arbeidet med å utarbeide Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. En slik
kommunedelplan vil delvis kunne erstatte verneforskriftene i området. Det bør ikke
fattes noe vedtak om vern for Steinsfjorden før juni 2013. Dette gir kommunen tid til
å utforme og vedta kommunedelplan for området.
2. Det bør være en åpen holdning mot tiltak som krever dispensasjon fra
vernebestemmelsene, men som ikke motsier vernets formålsbestemmelser.
3. Ringerike kommune mener at formuleringen av §4 i verneforskriftene om fjerning av
skog og kratt på grensen til dyrka mark bør inneholde setningen “ Bestemmelsen
gjelder også i høyden.” Slik formulert i kommentaren til punktet i forslag til
forvaltningsplan.
4. Ringerike kommune foreslår at ilandstigningsforbudet til vern av hekkekoloniene
begrenses til å gjelde 1. mai-15. juli, ikke 15. april- 31. juli slik det er forslått i
verneforslaget. Dette stemmer overens med tidsperioden Norsk Ornitologisk
Forening har satt for hekkeholmene sommeren 2011.
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5. Vernebestemmelser for Ådalselva (Begna): Det bør være tillatt for alle å bruke
motorbåt også inne i tjernene for å opprettholde fiskemulighetene. Fartsgrensen bør
være lik som i elva. Vern bør innføres som biotopvern og ikke som naturreservat.
6. §1 i Vern av Hovsenga naturreservat bør inneholde bevaring av gråor-heggeskog i
området. Allerede opparbeidede lokaliteter (bord og krakker med søplestativer) må
kunne brukes også i framtiden. Arbeid som er gjort for stedvis å kunne få utsikt ut på
elva må fortsatt kunne utføres. Ut fra samfunnets ønske om å få folk ut i naturen, bør
det være lov å sette opp plakater som forteller om dyrelivet og Hovsengas øvrige
kvaliteter.
7. Det foreslås å begrense biotopverneområdene i Væleren til 5 år. Etter denne perioden
skal det vurderes hvorvidt vernet bør opprettholdes.
8. Verneplanen bør følges opp med konkrete tiltak og midler for forvaltning og skjøtsel
av området. Oppdatering av skjøtselsplanen bør skje parallelt med verneplanarbeidet.
9. Det er viktig at verneplanen legger til rette for et livskraftig og produktivt landbruk og
at landbruksnæringa sikres grunnlag for å gjennomføre landbruksrelaterte tiltak, slik
som vedlikehold og etablering av vannings- og grøfteanlegg.
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101/11
KJØP AV MILJØVENNLIG FERDIGVARME I FIRE OMRÅDER
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for levering av ferdig varme for Austjord,
Tyristrand, Hallingby og Sokna med innstilte leverandører.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for levering av ferdig varme for Austjord,
Tyristrand, Hallingby og Sokna med innstilte leverandører.
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102/11
KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA 2.GANGS BEHANDLING
(SLUTTBEHANDLING)
Vedtak:
1. Kommunedelplan for Ådalfjella med tilhørende plankart og bestemmelser
vedtas, jfr. Pbl § 11-15.
2. Det tillates etablert skytebane i Viker. Nærmere utredninger knyttet til
utforming, støy og ivaretakelse av allmenne natur- og friluftsinteresser vil bli
foretatt på reguleringsplannivå. Det legges til grunn at lokalbefolkningen i Viker
er innstilt til å ta ulempene som etablering av en skytebane vil kunne medføre.
3. I planområdet tillates det etablert både svartvanns- og gråvannutslipp såfremt
utslippet er i samsvar med gjeldende lovverk. Avløpsanleggene skal representere
liten fare for forurensning av grunn og drikkevannskilder og andre
brukerinteresser.
4. Venstresvingefelt ved Ringmoen må opparbeides før det kan gis
igangsettingstillatelse for bygging i ny byggeområder. Ringerike kommune vil
anmode Statens vegvesen å gå i gang med arbeid for å etablere venstresvingefelt.
Det oppfordres at forslagsstillere til plan går sammen for å finne aktuelle
løsninger for å kunne oppfylle krav om nytt venstresvingefelt på Ringmoen.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Kommunedelplan for Ådalfjella med tilhørende plankart og bestemmelser vedtas, jfr.
Pbl § 11-15.
2. Det tillates etablert skytebane i Viker. Nærmere utredninger knyttet til utforming, støy
og ivaretakelse av allmenne natur- og friluftsinteresser vil bli foretatt på
reguleringsplannivå. Det legges til grunn at lokalbefolkningen i Viker er innstilt til å
ta ulempene som etablering av en skytebane vil kunne medføre.
3. I planområdet tillates det etablert både svartvanns- og gråvannutslipp såfremt utslippet
er i samsvar med gjeldende lovverk. Avløpsanleggene skal representere liten fare for
forurensning av grunn og drikkevannskilder og andre brukerinteresser.
4. Venstresvingefelt ved Ringmoen må opparbeides før det kan gis
igangsettingstillatelse for bygging i ny byggeområder. Ringerike kommune vil
anmode Statens vegvesen å gå i gang med arbeid for å etablere venstresvingefelt. Det
oppfordres at forslagsstillere til plan går sammen for å finne aktuelle løsninger for å
kunne oppfylle krav om nytt venstresvingefelt på Ringmoen.
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103/11
HELSE- OG OMSORGSOMBUDET - RAPPORT OM VIRKSOMHETEN I 2010
Vedtak:
Kommunestyret har merket seg Ombudets ”varsko” i årsrapportens oppsummeringsavsnitt, og ber om at hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd følger opp
venteproblematikken - spesielt ad demente. For øvrig tas saken til orientering.
Behandling:
Einar Zwaig (Rødt) tok opp eldrerådets uttalelse, som ble enstemmig vedtatt:
Kommunestyret har merket seg Ombudets ”varsko” i årsrapportens oppsummeringsavsnitt,
og ber om at hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd følger opp venteproblematikken spesielt ad demente. For øvrig tas saken til orientering.
Forslag til vedtak:
Helse- og omsorgsombudets årsrapport 2010 tas til orientering.
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104/11
OVERGANG FRA BIOPLAST TIL PAPIRPOSER FOR VÅTORGANISK AVFALL
Vedtak:
Ringerike kommune går over fra bioplastposer til papirposer for innsamling av
våtorganisk avfall.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune går over fra bioplastposer til papirposer for innsamling av våtorganisk
avfall.
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105/11
MÅNEDSRAPPORT MAI 2011
Vedtak:
Månedsrapporten per mai tas til orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Månedsrapporten per mai tas til orientering.
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106/11
INTERPELLASJON FRA AXEL SJØBERG - INTEGRERINGSARBEIDET I
KOMMUNEN
Interpellasjonen ble besvart av ordfører:

Ordførerens svar på spørsmål fra interpellant AXEL SJØBERG (SV)
Innledning
Ordføreren viser til sak 106/11som er en interpellasjon om integreringsarbeidet i
Ringerike kommune.
Ordførerens svar
Innledningsvis vil ordføreren henvise til den senere tids medieomtale av
integreringsarbeidet i Ringerike kommune. Her fremgår at Ringerike er blant de aller
beste i landet på dette området, særlig fokusert er arbeidsliv og utdanning. Dette er en
suksess som vi både trenger og selvsagt er stolte av.
Alle har vi et ansvar for at mennesker som flytter eller kommer til Ringerike kommune,
blir godt mottatt, finner seg til rette og blir en del av Ringerikssamfunnet. De som
kommer har selvsagt et eget ansvar for å bli en del av samfunnet. I hovedsak går dette
greit for de fleste, men det er også enkelte trenger hjelp i integreringsprosessen.
Ringerike kommune har, som interpellanten beskriver, flere gode tiltak for å hjelpe de
som trenger det mest. Men det beste arbeidet utføres av innbyggerne selv, organisert
gjennom frivillighet. Vi har eksempler på at relasjoner som er etablert gjennom slike
tiltak, for mange har vært uvurderlige når det gjelder å finne seg til rette i vårt
samfunn. Det gjelder i alle aldersgrupper, men ikke minst blant voksne er det ikke alle
som automatisk tar del i den integreringsprosessen som foregår i Ringeriksskolen.
Interpellasjonen retter oppmerksomheten mot det integreringsarbeidet som foregår,
både i regi av frivillige, lag og organisasjoner og ikke minst innvandrernes egne
organisasjoner. De tiltak som interpellanten nevner er alle gode og viktige tiltak som
fremmer integrering i Ringerikssamfunnet. Ordfører er av den oppfatning at
kommunen må støtte slike initiativ så langt det er mulig, også økonomisk.
Kommunestyret stiller hvert år relativt store midler til disposisjon for lag og foreninger
til arbeid som gagner Ringerikssamfunnet. Interpellanten hevder at
Frivillighetssentralen har en netto utgift på 18 000 kroner til leksehjelp, men ordfører
finner grunn til å nevne at frivillighetssentralen hadde en kommunal støtte dette året på
470 000 kroner i tillegg til statlige tilskudd.
I budsjettprosessen for 2011 har kommunestyret øremerket noen midler til støtte for
integreringsarbeidet, til sammen 330 000 kroner. Kommunen tar imot 30 flyktninger
hvert år. Røde Kors har fått 320 000 kroner til sitt prosjekt “Flyktningeguide” og
kulturetaten disponerer 10 000 kroner til støtte for slikt arbeid. I 2011 er disse brukt i
forhold til Mangfoldfestivalen, Kurdisk nyttårsfeiring og flerkulturell julefeiring.
Kommunestyret har fordelt midlene på denne måten i flere år, men ordfører vil ikke
avvise en diskusjon om en annen fordeling i forbindelse med budsjettprosessen for
2012.
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Ordfører oppfatter at kommunestyret gjennom de bevilgninger som er gitt ser
viktigheten av dette arbeidet. Dersom kommunestyret skulle ønske et åpent temamøte
for ytterligere å belyse viktigheten av dette, vil ordføreren selvsagt sørge for at temaet
settes på dagsorden.
Oppsummering
Ordførerens oppsummerer på følgende måte:
Ringerike er dyktige når det gjelder integreringsarbeid, og ansees av mange som et
forbilde. Tett oppfølging, godt samarbeid, initiativrike flyktninger, fleksibilitet og ikke
minst et åpent og aktivt frivillig organisasjonsliv er nøkkelen til suksess.
De eksemplene interpellanten viser til er noen av flere i en helhet for Ringerike og
ordføreren er enig i at dette bidrar til forbedringer i arbeidet med integrering.
Økonomi er alltid et tema i forhold til aktiviteter og tiltak. Gode økonomiske vilkår
styrker handlingsrommet, men samtidig er det også slik i Ringerike at det gis relativt
betraktet gode tilskudd til dette arbeidet.
Ordføreren vil ta initiativ til et temamøte med mindre kommunestyret skulle være
uenig i det.
Ringerike, 30. juni 2011

Kjell B. Hansen
Ordfører
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