RINGERIKE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
NR 5

Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 19.05.2011
Tid: 16:00 – 20:20.
Orientering om økonomi v/rådmannen.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
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Medlem
Medlem
Medlem
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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 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

Forfall

FO
FO

FO
FO

FO
FO

FO

Møtt for

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Axel Sjøberg
Ambjørg Askerud
Lise H Kihle Gravermoen
Hans-Petter Aasen
Kjersti Land Nyhus
Einar Zwaig
Maria Altamirano
Arnfinn J. Holten
Anne Marie Brubråten
Arne Morgan Dølerud
John Andreas Bakken
Ingrid Margrethe Svenskerud
Werner Borg
Hans Ragnar Kålhus
Elling Christian Heggen
Sigrun Tronrud
Gunn Lajla Robertsen
Karsten Lien
Jon Halvor Ovrum

FO
FO
FO
FO
Line Diana Castillo Lafton
Erna Skaugrud
Per Øystein Aamodt
Lars Moholdt
Magnus Herstad
Anders Martin Lien (H)
Hans-Petter Aasen
Kjersti Land Nyhus
Karl-Petter Endrerud
Ambjørg Askerud
Maria Altamirano

Tilstede fra
administrasjonen:

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

Behandlede saker:

Fra og med sak 62/11 til og med sak 77/11.
Sak 77 ble behandlet først.
Sak 75 ble behandlet til slutt, unntatt off., off.lovens § 13.

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

62/11

11/1460
INTERPELLASJON FRA DAG STENERSEN - TILRETTELEGGING
AV UNDERVISNING FOR ENKELTELEVER

63/11

11/23
REFERATSAKER

64/11

09/18107
MILJØGATE TYRISTRAND - TILLEGGSFINANSIERING

65/11

11/812
AVKLARING KOMMUNENS FORHOLD TIL VEIEN
KULTURMINNEPARK

66/11

10/88
RINGERIKE KULTURSENTER - NY EIENDOMSSTRUKTUR
STATUS PR MAI 2011

67/11

11/1408
BETALINGSREGULATIV FOR 2011 - RINGERIKE KIRKELIGE
FELLESRÅD

68/11

11/1359
OMSTILLING OG FORBEDRING - KARTLEGGING AV PLEIE- OG
OMSORGSTJENESTER - ANBEFALINGER

69/11

11/1360
MÅLSTYRING - HELSE OG OMSORG

70/11

11/1358
FOLKEHELSEMELDINGEN - OPPSTART

71/11

11/1223
HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 - 2013

72/11

11/696
SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2011-2015

73/11

11/1224
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2010

74/11

11/943
ETABLERING AV NYE OMSORGSBOLIGER - BEHOV OG
PRIORITERINGER
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75/11

09/18871
EIENDOMSSKATT I RINGERIKE KOMMUNE - SØKNAD OM
FRITAK

76/11

11/1521
AVVIKSHÅNDTERING I RINGERIKE KOMMUNE, HELSE OG
OMSORG

77/11

11/1519
GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL ORDFØRER FRA
AXEL SJØBERG (SV)
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62/11
INTERPELLASJON FRA DAG STENERSEN - TILRETTELEGGING AV
UNDERVISNING FOR ENKELTELEVER

Behandling:
Interpellasjonen ble besvart av ordfører:
Utgangspunkt
Interpellasjonens konkrete innhold fremgår av Kommunestyrets saksnummer: 62/2011, og
besvares i møte den 19. mai 2011.
Generelt
Ordføreren er enig med interpellanten at tilpasset opplæring er viktig. Alle er unike og må
derfor få tilpasset sin opplæring i forhold til det. Tilpasset opplæring er hjemlet i
opplæringsloven. Det er ikke en individuell rett, men skolen plikt når det gjelder å legge til
rette for å tilpasse opplæringen til den enkelte innenfor skolefelleskapet.
Muligheten for å omdisponere timer og åpningen for å ta fag fra videregående skole i
ungdomstrinnet har vært definert i årlige rundskriv siden i 2006. Ordføreren vedlegger kopi
av den tekst som interpellanten tar utgangspunkt. Som det der framgår er det en del formelle
krav knyttet til en eventuell praktisering av denne mulige formen for tilpasset opplæring.
Den omtalte muligheten for tilpasset opplæring, vil i stor grad kreve organisatoriske tiltak
etter en formell prosess der alle parter må delta og være enige. Løsningen vil i stor grad bli
individuell tilpassing utenfor fellesskapets ramme. Det får konsekvenser for både ressursbruk
og for elevens tilhørighet. I de fleste tilfeller der disse mulighetene blir diskutert, velger man
derfor andre tiltak innenfor rammen av tilpasset opplæring.
En ”overføring” av inntil 25 % av timene, innebærer å ta timer fra ett fag for å sette mer
fokus på et annet fag mens eleven samtidig skal nå de samme kompetansemålene i det faget
som det brukes færre timer på. Dette er et av dilemmaene som gjør at tiltaket sjelden blir en
realitet.
Svar på spørsmål 1
I hvor stor grad er den valgmuligheten som åpnes i henhold til punkt 1.2 og punkt 2.1.4 tatt i
bruk i skolene i Ringerike kommune?
Valgmuligheten er ikke kjent brukt i Ringerike kommune i de siste 3 årene. Det kan likevel
ha vært gjennomført slike tiltak overfor enkeltelever på enkeltskoler. I følge rundskrivet
ligger dette ansvaret til skolenivå. Ordføreren er opplyst om at det i ledermøter ikke har framkommet opplysninger om slike tiltak når emnet har vært drøftet.
Rundskrivets omtalte muligheter har også vært drøftet blant skoleeiere i Midtfylket og ved
henvendelse til Utdanningsdirektøren i Buskerud bekreftes det der at det ikke gjennomføres
tiltak med å flytte 25 % av timene i Buskerud fylke som de kjenner til. Ut fra erfaringer i
Oppland fylke, har situasjonen der vært tilsvarende. Gjennomføring av opplæring også på
videregående nivå har vært praktisert i enkelt tilfeller med elever som har særlige ressurser.
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Svar på spørsmål 2
Er FAU/SU ved kommunens skoler informert om de muligheter som regelverket åpner for?
Det er, slik ordfører er opplyst, ikke lagt opp til at FAU/SU spesifikt skal ha informasjon om
denne avgrensede muligheten. Det drives alltid et informasjonsarbeid overfor nye FAU/SU,
blant annet om relevante lover og regler og om hvor videre informasjon om dette finnes.
Disse to tiltakene er likevel så spesifikke og retter seg mot så marginale grupper av elevene at
generell informasjon ikke anses som hensiktsmessig.
Skolen har i sitt ansvar for å tilpasse opplæringen, en oppgave med å drøfte ulike
tilpassingstiltak med den enkelte elev og med foresatte i utviklingssamtaler. Alle lærere
forutsettes å kjenne til dette tiltaket og vil da kunne drøfte slike muligheter i de helt spesielle
tilfellene der dette kan være aktuelt. Det vil imidlertid kreve ressurser både organisatorisk og
i oppfølging av eleven. Det vil for de fleste skolene være vanskelig å finne ressurser til å
prioritere denne metoden for tilpasset opplæring.
Svar på spørsmål 3
Hva er ordførers syn på den problemstillingen som reises i interpellasjonen?
Ordfører støtter interpellantens fokus på tilpasset opplæring. Ut fra blant annet resultatene
som legges fram i ”Tilstandsrapporten for grunnskolen i Ringerike kommune 2010” i egen
sak i dagens kommunestyre møte, er det grunn til å tro at det jobbes målrettet og godt med
tilpasset opplæring i Ringerike kommune.
Det er en positiv utvikling i elevenes grunnleggende ferdigheter, både ved at færre elever
scorer på laveste nivå, men også at flere elever scorer på de høyeste nivåene. Dette kan være
et positivt signal om at tilpasset opplæring rettes mot både svake og sterke elever.
I handlingsplanen for grunnskolen i Ringerike kommune, som også legges fram som egen sak
i dagens møte, omtales på flere steder skolenes oppfølging av tilpasset opplæring. I kapittel 5,
om læringstrykk, sies det eksempelvis dette om tilpasset opplæring: ”I den tilpassede
opplæringen skal skolene ha fokus på individtilpasset opplæring i fellesskapet, ikke
individualisert undervisning”.
Slik de overordnede målene for skoler og barnehager uttaler er slike målformuleringer blant
annet tuftet på forskningsbasert kunnskap. Sett i lys av dette og i forhold til de ressurser
denne spesielle formen for tilpassing forutsetter, og på bakgrunn av tilbakemeldinger fra
andre deler av Buskerud, kan det se ut til at vurderingene er ganske like også der.
Ut fra det nevnte ser ikke ordfører et umiddelbart behov for å øke fokus på dette tiltaket ut
over den mulighet som allerede er åpen og kjent i dag.
Svar på spørsmål 4
Dersom ordningen er ubenyttet/lite benyttet på Ringerike, vil da ordfører ta et initiativ til at
saken settes på dagsorden i fagutvalget for skole (Hovedkomiteen for oppvekst og kultur)?
Ordfører viser til at Kunnskapsdepartementet lenge har vært klar over at ungdomstrinnet har
store utfordringer, blant annet i forhold til flere av momentene interpellanten tar opp i
innledningen til sine spørsmål. Departementet la fram en ny stortingsmelding om ungdomsskolen i april 2011, ref.: stortingsmelding nummer 22 (2010-2011): Motivasjon – mestring –
muligheter.
Meldingen innebærer at det nå vil bli satt et helhetlig fokus på ungdomstrinnet framover.
Meldingen vil bli fulgt opp med flere tiltak som blant annet skal bedre opplæringen for de
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elevene interpellanten setter fokus på. Dette vil kreve en stor innsats på mange nivåer, også
lokalt, og kan bli et løft for ungdomstrinnet.
Ordfører forutsetter at handlingsplanen for grunnskolen i Ringerike kommune følges opp,
også punktene som omhandler tilpasset opplæring. og at Hovedkomiteen for oppvekst og
kultur holdes særlig orientert om oppfølging av stortingsmeldingen om ungdomstrinnet.
Det er, slik ordfører ser det, en naturlig følge av dette at man får saker til politisk behandling,
også på kommunalt nivå. Hovedkomiteen kan på av eget tiltak sette fokus på ungdomstrinnet
og vil utfra dette som er nevnt ha god anledning til å sette dagsorden også i disse viktige
spørsmålene.
Ringerike 19. mai 2011
Kjell B. Hansen (sign)
Ordfører
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Vedlegg til ordførerens svar: Kopi av den tekst interpellanten tar utgangspunkt i:
1.2 - Omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet i fag
Skoleeier kan omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag når
det er grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for
den enkelte elev. Slik omdisponering av timer forutsetter at målene i læreplanene for fag ikke
blir fraveket, og krever samtykke fra den enkelte elev/lærling/foresatte. Kriteriene og
prosedyrene for spesialundervisnning må følges dersom det er meningen å gjøre avvik fra
målene i læreplanen.
Både i grunnskolen og i videregående opplæring må omdisponeringen innenfor 25
prosentrammen ta utgangspunkt i den enkelte elev og bygge på individuelt samtykke. Dette
betyr at skoleeier ikke kan disponere disse timene for alle skoler, alle elever eller hele
grupper.
Det er en forutsetning for omdisponeringen at det er enighet om at hensikten er bedre
måloppnåelse for eleven. Omdisponering er ikke en rettighet og forutsetter en administrativ
beslutning, ikke et enkeltvedtak. Omdisponering avtales skriftlig, vanligvis ikke lenger enn
for ett skoleår av gangen og med utgangspunktet i timetallet i fagene på hvert årstrinn.
I særlige tilfeller kan en i grunnskolen, på grunnlag av lokalt fastsatt fordeling av timer på
årstrinn, omdisponere innenfor de nivåene det er fastsatt kompetansemål for (etter 2., 4., 7.
og 10. årstrinn) for den enkelte elev.
Omdisponering av timer kan bare skje til fag med nasjonal læreplan (herunder læreplaner i
Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk). På ungdomstrinnet kan omdisponering også
skje til programfag til valg med lokalt fastlagt læreplan i henhold til nasjonale retningslinjer.
2.1.4 - Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet
Elever på ungdomstrinnet kan ta fag fra videregående opplæring etter gjeldende
regelverk:
Forskrift til opplæringslova § 1-14 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar
på ungdomstrinnet
Elevane i grunnskolen skal følgje opplæringa i alle fag slik det er fastsett i
Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. § 1–1. Dette gjeld likevel ikkje fullt ut i faga
matematikk, engelsk, framandspråk, naturfag og samfunnsfag for elevar på
ungdomstrinnet som har tilstrekkeleg kompetanse til å følgje opplæringa i eitt eller
fleire av desse faga på vidaregåande nivå i samsvar med Læreplanverket for
Kunnskapsløftet, og som får slik opplæring. Desse elevane skal i dei aktuelle faga ha
vurdering både etter kapittel 3 og 42. Elevar som følgjer opplæring på vidaregåande
nivå etter andre punktum, kan få disponere inntil 60 % av timane i faget
«Utdanningsval» til denne opplæringa.
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Kunnskapsdepartementet legger følgende til grunn for ordningen:
•

Tilbud til elever på ungdomstrinnet om å ta fag fra videregående opplæring gjelder
fag med gjennomgående læreplaner og må utvikles og gjennomføres i et samarbeid
mellom den aktuelle ungdomsskolen/skoleeieren og en videregående skole/skoleeier.
Det stilles ikke statlige midler til disposisjon for ordningen.

•

Tilbud om å ta fag fra videregående opplæring kan gis til elever som har tilstrekkelig
kompetanse til å delta i opplæring på videregående nivå. Denne vurderingen gjøres i
samarbeid mellom elev, foresatte, faglærer og skolens rektor. Ingen har rett til å få ta
fag fra videregående opplæring mens de er elever i grunnskolen.

.

Elever som tar fag fra videregående opplæring skal normalt få fritak fra gjenstående
timer i det tilsvarende grunnskolefaget. Dette er ikke til hinder for at en elev etter
avtale med skolen og når det er praktisk mulig kan følge undervisningen i
vedkommende grunnskolefag samtidig som eleven tar fag fra videregående
opplæring.

•

Dersom de frigitte timene i det aktuelle grunnskolefag ikke er tilstrekkelig til å dekke
timetallet i det tilsvarende faget fra videregående opplæring, kan en elev også få
disponere inntil 60 % av timene - i faget Utdanningsvalg til vedkommende fag fra
videregående opplæring. Disse timene kan bare tas fra hovedområdet «utprøving av
utdanningsprogram» i faget Utdanningsvalg.

•

Elever som fritas fra undervisning i et fag på ungdomstrinnet på grunn av arbeid med
samme fag fra videregående opplæring, skal ha vurdering med karakter i
vedkommende grunnskolefag i samsvar med bestemmelsene i fagets læreplan og
bestemmelsene i kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven. Dette betyr at selv om en
elev får fritak fra timene i et grunnskolefag, så skal vedkommende ved slutten av 10.
årstrinn likevel delta i det ordinære eksamensuttrekket sammen med de øvrige
elevene på trinnet.

•

Elever som tar et fag fra videregående opplæring, skal i dette faget enten ha
standpunktkarakter som elev eller eksamenskarakter som privatist. Vurderingen skal
gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i kapittel 4 i forskrift til
opplæringsloven. En elev på ungdomstrinnet som tar fag fra videregående opplæring
som elev behøver ikke å delta i fagets eksamensuttrekksordning.

•

Elever som på ungdomstrinnet tar fag fra videregående opplæring skal ha ordinært
vitnemål for fullført grunnskole. I tillegg har de rett til kompetansebevis for oppnådd
kompetanse fra videregående opplæring. Dette betyr at det ikke skal føres merknader
om fag fra videregående opplæring på grunnskolevitnemål.

63/11
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REFERATSAKER
Vedtak:
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

REVISORS BERETNING FOR 2010 FOR RINGERIKE KOMMUNE
Brev fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 15.04.11.

B

HØNEFOSS KIRKE OG URNELUND PÅ HØNEFOSS KIRKEGÅRD
Brev fra Fellesrådet v/Dag Stenersen, datert 06.05.11.

C

RINGERIKE POLITIKAMMER, VEDR. HVALSMOEN TRANSITTMOTTAK
Brev til justisminister Knut Storberget fra ordfører, datert 06.04.11.

D

POLITIETS RESSURSER I RINGERIKE KOMMUNE
Brev fra justisminister Knut Storberget, datert 29.04.11.
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64/11
MILJØGATE TYRISTRAND - TILLEGGSFINANSIERING
Vedtak:
1. Det gis en tilleggsfinansiering til prosjekt 0172 Miljøgate Tyristrand fra
Hjemfallsfondet med inntil 1,0 mill kr for å sikre finansiering av miljøgaten.
2. Merverdiavgiftskompensasjon for prosjektet tilbakeføres prosjektet i sin helhet.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Det gis en tilleggsfinansiering til prosjekt 0172 Miljøgate Tyristrand fra
Hjemfallsfondet med inntil 1,0 mill kr for å sikre finansiering av miljøgaten.
2. Merverdiavgiftskostnadene for prosjektet tilbakeføres prosjektet i sin helhet.
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65/11
AVKLARING KOMMUNENS FORHOLD TIL VEIEN KULTURMINNEPARK
Vedtak:
1. Stiftelsen Hringariki kan som del av sin offentlige finansiering søke Ringerike
kommune om tilskudd hvert år. Kommunalt tilskudd forutsetter at stiftelsen
drives i tråd med og også er innenfor ordningene med direkte statstilskudd og
tilskudd fra Buskerud fylkeskommune.
2. Som grunnlag for tilskudd sender stiftelsen inn samme dokumentasjon og med
samme frist som kreves for statstilskudd.
3. Stiftelsen skal også legge ved en 4-årig strategi- og økonomiplan som synliggjør
økt egenfinansiering og øket aktivitetsnivå/ antall besøkende.
4. På sikt er det en felles offentlig målsetning at statlige/regionale tilskudd skal ha
et forholdstall på 60/40 og at fylkeskommunalt/kommunalt tilskudd skal ha et
forholdstall på 60/40.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Stiftelsen Hringariki kan som del av sin offentlige finansiering søke Ringerike
kommune om tilskudd hvert år. Kommunalt tilskudd forutsetter at stiftelsen drives i
tråd med og også er innenfor ordningene med direkte statstilskudd og tilskudd fra
Buskerud fylkeskommune.
2. Som grunnlag for tilskudd sender stiftelsen inn samme dokumentasjon og med samme
frist som kreves for statstilskudd.
3. Stiftelsen skal også legge ved en 4-årig strategi- og økonomiplan som synliggjør økt
egenfinansiering og øket aktivitetsnivå/ antall besøkende.
4. På sikt er det en felles offentlig målsetning at statlige/regionale tilskudd skal ha et
forholdstall på 60/40 og at fylkeskommunalt/kommunalt tilskudd skal ha et
forholdstall på 60/40.
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66/11
RINGERIKE KULTURSENTER - NY EIENDOMSSTRUKTUR STATUS PR MAI
2011
Vedtak:
Statusrapporten angående Ringerike kultursenter, ny eiendomsstruktur, tas til
orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Statusrapporten angående Ringerike kultursenter - ny eiendomsstruktur, tas til orientering.
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67/11
BETALINGSREGULATIV FOR 2011 - RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD
Vedtak:
Ringerike kirkelige fellesråds forslag til satser vedtas. Nye satser innarbeides i
Ringerike kommunes betalingsregulativ gjeldende for 2011.
Behandling:
Forslag fra Einar Zwaig (Rødt):
”Nye satser reguleres etter konsumprisindeksen”.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Zwaigs forslag, ble
formannskapets innstilling vedtatt mot 5 stemmer (Rødt og SV).
Forslag til vedtak:
Ringerike kirkelige fellesråds forslag til satser vedtas. Nye satser innarbeides i Ringerike
kommunes betalingsregulativ gjeldende for 2011.
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68/11
OMSTILLING OG FORBEDRING - KARTLEGGING AV PLEIE- OG
OMSORGSTJENESTER - ANBEFALINGER
Vedtak:
Kommunestyret tar vedlagte notat fra Agenda Kaupang as v/Øivind Hansebråten til
orientering. Rådmannen bes videreføre arbeidet med kostnadsreduksjoner i tråd med
de føringer som framkommer i den foreløpige prosjektrapporten.
Behandling:
Einar Zwaig (Rødt) tok opp kulepunkt 1 i eldrerådets innstilling i sak 32/11:
Ringerike kommune har merket seg at Agenda Kaupangs “resept”/føringer for å spare
penger er – “å redusere standard og aktivitetsnivå” i helse og sosialsektoren og å bremse
tildelingen av nye tjenester. Vi vil fraråde bruk av virkemidler som overstyrer
primærhelsetjenestens og utførers vurderinger av pasientenes reelle behov.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Zwaig forslag, fikk Zwaigs
forslag 13 stemmer og falt. Mindretallet besto av Rødt, SV, Sp, Kålhus, Bjerke, Andersen,
Magnussen og Stenersen (Frp).
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar vedlagte notat fra Agenda Kaupang as v/Øyvind Hansebråten til
orientering. Rådmannen bes videreføre arbeidet med kostnadsreduksjoner i tråd med de
føringer som framkommer i den foreløpige prosjektrapporten.
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69/11
MÅLSTYRING - HELSE OG OMSORG
Vedtak:
Kommunestyret tar vedlagte måltabell for helse og omsorgssektoren i Ringerike
kommune til foreløpig orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar vedlagte måltabell for helse og omsorgssektoren i Ringerike kommune til
etterretning.
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70/11
FOLKEHELSEMELDINGEN - OPPSTART
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til mandat for det videre arbeid med
arbeid med en folkehelsemelding for Ringerike kommune.
2. Rulleres/oppdateres hvert 4. år, og legges frem for de folkevalgte i starten av
kommunestyreperioden
Behandling:
Formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt:
1. Formannskapet vedtar vedlagte forslag til mandat for det videre arbeid med arbeid
med en folkehelsemelding for Ringerike kommune.
2. Rulleres/oppdateres hvert 4. år, og legges frem for de folkevalgte i starten av
kommunestyreperioden.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til mandat for det videre arbeid med arbeid med en
folkehelsemelding for Ringerike kommune.
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71/11
HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 - 2013
Vedtak:
Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 vedtas.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 vedtas.
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72/11
SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2011-2015
Vedtak:
Plan for skolefritidsordningen 2011-2015 i Ringerike kommune vedtas.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Plan for skolefritidsordningen 2011-2015 i Ringerike kommune vedtas.

Side 19 av 28

73/11
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2010
Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Ringerike 2010 tas til orientering.
Kommunestyret ber om at arbeidet for å redusere mobbing i grunnskolen ytterligere,
prioriteres høyt.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som ble enstemmig vedtatt:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Ringerike 2010 tas til orientering.
Kommunestyret ber om at arbeidet for å redusere mobbing i grunnskolen ytterligere,
prioriteres høyt.
Forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Ringerike, 2010, tas til orientering.
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74/11
ETABLERING AV NYE OMSORGSBOLIGER - BEHOV OG PRIORITERINGER
Vedtak:
1. Kommunestyret tar saksfremlegget til foreløpig orientering blant annet med
henvisning til nødvendig avklaring jfr. opprinnelig forslag til vedtak punkt 2
samt behov for nærmere konkretisering av alle relevante konsekvenser.
2. Saken fremmes til endelig behandling i kommunestyrets møte 30.06.2011.
3. Rådmannen gis i oppgave å vurdere om det vil være hensiktsmessig å starte
prosessen med bygging av omsorgsboliger på Tyristrand på nytt. Separat
saksfremlegg om dette med anbefaling fremlegges i kommunestyrets møte
30.06.2011.
Behandling:
Kjersti Nyhus, Alf Meier og Ulf Magnussen, medlemmer av kontrollutvalget, søkte om fritak
etter habilitetsreglene i denne sak.
Søknaden ble enstemmig innvilget og de tre forlot møtet.
Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, Krf og V:
1. Kommunestyret tar saksfremlegget til foreløpig orientering blant annet
medhenvisning til nødvendig avklaring jfr. opprinnelig forslag til vedtak punkt 2 samt
behov for nærmere konkretisering av alle relevante konsekvenser.
2. Saken fremmes til endelig behandling i kommunestyrets møte 30.06.2011.
3. Rådmannen gis i oppgave å vurdere om det vil være hensiktsmessig å starte prosessen
med bygging av omsorgsboliger på Tyristrand på nytt. Separat saksfremlegg om dette
med anbefaling fremlegges i kommunestyrets møte 30.06.2011.
Forslag fra Einar Zwaig (Rødt):
Ringerike kommune realiserer i tråd med tidligere kommunestyrevedtak de planlagte
omsorgsboligprosjekter på Tyristrand, Nakkerud og Hallingby.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble vedtatt.
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Avstemming:
Av 43 representanter var 40 til stede.
Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer og falt.
Zwaigs forslag fikk 15 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Rødt, Sp, SV og Frp.
Stiksrud’s forslag ble vedtatt mot 15 stemmer. Mindretallet besto av: Frp, Sp, SV og Rødt
Forslag til vedtak:
• Ringerike kommune avventer realisering av de planlagte omsorgsboligprosjekter på
Tyristrand, Nakkerud og Hallingby.
• En framtidig behovsanalyse basert på faktabaserte og sammenlignbare nøkkeltall,
samt forslag til ny prioritering, legges fram for hovedkomiteen for Helse, omsorg og
velferd i løpet av våren.
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75/11
EIENDOMSSKATT I RINGERIKE KOMMUNE - SØKNAD OM FRITAK
Vedtak:
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7a, samt takstreglementet for eiendomsskatt i
Ringerike kommune, revidert 12.03.2009 og 29.10.2009, vedtar kommunestyret etter
søknad å frita eiendommene/bygningene tilhørende Eiendomsselskapet Veien
Kulturminnepark AS for eiendomsskatt.
Behandling:
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, ofl §13, ligningslovens § 3-13.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7a, samt takstreglementet for eiendomsskatt i
Ringerike kommune, revidert 12.03.2009 og 29.10.2009, vedtar kommunestyret etter søknad
å frita eiendommene/bygningene tilhørende Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS
for eiendomsskatt.
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76/11
AVVIKSHÅNDTERING I RINGERIKE KOMMUNE, HELSE OG OMSORG
Vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse for avvikshåndtering i helse og omsorg tas til
orientering.
2. Det opprettes fast orienteringspost for avvikshåndtering i hovedkomiteen for
helse, omsorg og velferd.
3. Orienteringsposten opplyser siste tallstatus for de ulike registrerte avvik og
iverksatte tiltak for avvikene.
Behandling:
Forslag fra Leif Skjerven (Frp) til nytt punkt 2 og 3:
1. Som rådmannens forslag.
2. Det opprettes fast orienteringspost for avvikshåndtering i hovedkomiteen for helse,
omsorg og velferd.
3. Orienteringsposten opplyser siste tallstatus for de ulike registrerte avvik og iverksatte
tiltak for avvikene.
Avstemming:
Skjervens forslag ble vedtatt med 42 mot 1 stemme (Arne Broberg (H)).
Forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse for avvikshåndtering i Helse og omsorg tas til orientering.
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77/11
GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL ORDFØRER FRA AXEL SJØBERG (SV)

Side 25 av 28

Ordførerens svar på grunngitte spørsmål fremsatt av representanten Axel Sjøberg
vedrørende installasjon av mobilantenner på rådhuset
Utgangspunkt
Ordfører viser til grunngitte spørsmål fremsatt med henvisning til reglementets § 9 om
grunngitte spørsmål og interpellasjoner. Videre vises til spørsmål fremsatt av Axel Sjøberg.
Både spørsmålet og ordførerens svar fremlegges i Kommunestyremøtet den 19. mai 2011.
Generelt
Mobile Norway AS har konsesjon fra Samferdselsdepartementet om å bygge ut et tredje
fysisk mobilnett i Norge. Landets kommuner og fylkeskommuner har blitt oppfordret i brev
av 27. september 2010 av FAD, KRD og Samferdselsdepartementet om å stille offentlig bygg
og grunn til disposisjon for utplassering av Mobile Norway AS sitt utstyr.
Ringerike kommune har inngått avtale med Mobile Norway AS om utplassering av 6
basestasjoner i kommunen, hvor av én på taket på rådhuset. Der har kommunen fra før sitt
eget sambandsutstyr for data. Basestasjonen på rådhuset består av 3 retningsstyrte og
skjermede (bakover og nedover) antenner samt radioutstyr. Det betyr at antennene sender
skrått utover fra rådhuset og ikke ned i rådhuset.
Den strålingen (dvs mobildekningen) som i kommer inn i rådhuset vil ikke være direkte, men
reflektert stråling fra bygninger og vegetasjon rundt rådhuset. Antennene sender på lav effekt
(10-30 watt), og effekten er godt innenfor de grenseverdier som er nedfelt i blant annet Lov
om strålevern og stråling, samt presisering fra Strålevernet i forbindelse med diskusjoner om
fare for stråling ved utbyggingen av det tredje mobilnettet i Norge.
Effekten av de planlagte antennene vil sende på en effekt som er mindre enn ca 2 % av
godkjente grenseverdier.
Informasjonsmøte 12. april
Ordfører har fått opplyst at det den 12. april etter initiativ fra ansatte i 7. og 8. etasje på
rådhuset ble gjennomført et informasjonsmøte om installasjonen av nevnte basestasjon.
Til stede var leder av eiendomstjenesten, personalsjef, teknisk sjef og utbyggingsledelsen i
Mobile Norway AS. På møtet informerte teknisk sjef og leder av eiendomstjenesten om de
avtaler som er inngått med Mobile Norway AS, og Mobile Norway AS gikk igjennom
grunnlaget for utbyggingen. De hadde også en gjennomgang av ulike typer stråling, særlig
ikke-ioniserende stråling som blant annet radiobølger.
For å skape en større bevissthet rundt temaet stråling ble det også gjennomført målinger av
dagens stråleverdier i og rundt rådhuset. Målingene viste at det er størst stråling utenfor
rådhuset, og at dagens stråling inne i rådhuset er lav. Strålingen utenfor rådhuset skyldes
blant annet andre mobilleverandørers og Jernbaneverkets eksisterende mobilantenner i
området.
Mobile Norway AS har valgt en utbyggingsstrategi hvor de innenfor ett område utplasserer
flere små antenner som sender på lav effekt i stedet for å ha én eller et fåtall antenner som
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sende på stor effekt. Installering av basestasjon på rådhuset anses som den beste både ut fra
dekningsgrad og ut fra strålingseffekter på beboere og ansatte i området.
I rådhusområdet finnes det ikke gode, alternative steder å utplassere en mobilantenne. Det har
vært utredet om en basestasjon kan opprettes i én av lysmastene på stadion. Dette forslaget
er ikke ansett som realistisk da den basestasjonen ikke vil dekke boligområdene på Eikli godt
nok. Den vil også gi større stråling for beboere i området, og ansatte på rådhuset, da en
antenne plassert der vil måtte sende på større effekt for å kunne dekke Eikli området. Således
vil en antenne plasser i en lystmast på stadion gi større direkte stråling på de ansatte i
rådhuset siden antennen vil sende radiosignaler rett inn i rådhuset. Dette i motsetning til de
foreslåtte antennene på rådhuset som vil sende radiosignaler ut fra rådhuset.
På informasjonsmøtet stilte flere ansatte spørsmål ved om man kan stole på Strålevernets
anbefalinger, i etterkant har hovedverneombudet kommunisert at han vil stanse arbeid i de to
øverste etasjene i rådhuset hvis basestasjonen blir satt opp. Kommunen tok derfor kontakt
med Arbeidstilsynet og ba om et råd i saken, herunder en veiledning knyttet til om
hovedverneombudet har hjemmelsgrunnlag for å stanse arbeid ihht Arbeidsmiljølovens § 6-3
om verneombudets rett til å stanse farlig arbeid.
Arbeidstilsynet valgte å svare på kommunens henvendelse i brevs form. I brev mottatt 9. mai
informerer Arbeidstilsynet at de ikke kan se av de fremlagte dokumenter at det skal foreligge
en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse. Arbeidstilsynet presiserer i brevet at dette
er basert på den dokumentasjonen som arbeidsgiver har lagt frem i saken.
Møte med Arbeidstilsynet fredag 13. mai 2011
Arbeidstilsynet ble invitert til møte 13. mai hvor de møtte hovedverneombud, verneombud på
rådhuset og personalsjef. Møtet var berammet for at vernetjenesten i kommunen skulle få
fremlagt sine argumenter i saken. Etter å ha hørt vernetjenestens argumenter konkluderte
Arbeidstilsynet med at det ikke er fare for liv og helse ved å utplassere mobilantenner på
taket på rådhuset, og at hovedverneombudet således ikke har hjemmel for å stanse arbeid i 7.
og 8. etasje etter arbeidsmiljølovens § 6-3. Arbeidstilsynet konkluderte også med at føre varprinsippet ei heller kommer til anvendelse da Statens stråleverns anbefaling i denne saken er
entydig klar. Arbeidstilsynet vil i brevs form bekrefte konklusjonene fra møtet. Pr mandag
16. mai er ikke slikt brev mottatt.
Arbeidstilsynet har i forkant av møtet med kommunen 13. mai hatt dialog med Statens
strålevern hvor den konkrete saken om installasjon av mobilantenner på rådhuset har vært
diskutert. Dette for å sikre seg at saken er godt nok opplyst før Arbeidstilsynet gir sitt råd til
kommunen. Arbeidstilsynet presiserte i møtet at Arbeidstilsynet region indre østland har det
nasjonale kompetanseansvaret for strålevern innenfor Arbeidstilsynet, og mener seg særskilt
kompetent til å uttale seg i saken.
I møtet 13. mai anbefaler Arbeidstilsynet at kommunen lar seg bistå av sin
bedriftshelsetjeneste til å arbeide med situasjoner hvor ansatte opplever ubegrunnet frykt på
arbeidsplassen. Møte med HMS-senteret avdeling Hønefoss, kommunens
bedriftshelsetjeneste, er berammet til onsdag 18. mai. Til stede på dette møte vil være
verneombud for rådhuset, hovedverneombudet og personalsjefen.
Ordførerens konklusjon
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Ut fra det som er opplyst legger ordfører til grunn at arbeidsgiver forholder seg til det syn
som Statens strålevern har uttrykt samt til anbefalinger fremsatt av Arbeidstilsynet. Videre
mener ordfører at partene bør drøfte saken i Arbeidsmiljøutvalget og på det grunnlag sammen
arbeide målrettet med situasjoner hvor ansatte opplever seg utsatt for uheldige forhold knyttet
til arbeidsmiljø og arbeidsplass.
Hønefoss, 19. mai 2011
Kjell B. Hansen
Ordfører
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