RINGERIKE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
NR 3

Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 31.03.2011
Tid: 16:00 – 20.50
Orientering om Hvalsmoen Transittmottak v/Sharokh
Vahabzadeh fra UDI, Norsk Folkehjelp v/Bendix
Jørgensen og Arne Erik Håkonsen fra politiet.

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

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 Karen Wathne Andersen
Magnus Herstad
Anders Martin Lien
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

Forfall

FO

FO
FO

FO

FO

Møtt for

Medlem
Karl-Petter Endrerud
Medlem
Axel Sjøberg
Medlem
Ambjørg Askerud
FO
Medlem
Lise H Kihle Gravermoen
FO
Medlem
Hans-Petter Aasen
Medlem
Kjersti Land Nyhus
FO
Medlem
Einar Zwaig
Medlem
Maria Altamirano
Medlem
Arnfinn J. Holten
Varamedlem
Maria Nancy Amundsen
Line Diana Castillo Lafton
Varamedlem
Ingrid Margrethe Svenskerud
Lars Moholdt
Varamedlem
Anne Marie Brubråten
Anne Helene Sandum
Varamedlem
Elsa Lill P Strande
Marie Blix Sangnes
Varamedlem
Olav Relling
Roar Olsen
Varamedlem
Elling Christian Heggen
Lise H Kihle Gravermoen
Varamedlem
Beathe Caroline Heieren
Kjersti Land Nyhus
Varamedlem
Gunn Lajla Robertsen
Ambjørg Askerud
Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Elisabeth
Tilstede fra
Vennevold, Bjørn Tollaas, Knut E. Helland, utviklingssjef Lars
administrasjonen:
Olsen og konsulent Øivind Hansebråten fra Agenda Kaupang.
Merknader:

Behandlede saker:

Einar Zwaig (Rødt) stilte spørsmål ang. bruk av vikarbyråer i
Ringerike kommune. Kommunalsjef Elisabeth Vennevold besvarete
spørsmålet muntlig og rådmannen utarbeider sak til kommunestyret.
Hans-Petter Aasen fikk innvilget permisjon og forlot møtet etter
behandling av sak 34.
Fra og med sak 16/11til og med sak 45/11
Sakene 44/11 og 45/11 ble behandlet før sak 16/11.

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

Kjell B. Hansen

Dag Gunnar Stenersen

Runar Johansen

Einar Zwaig

Møtesekretær:

Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

16/11

11/23
REFERATSAKER

17/11

11/116
KONTROLLUTVALGET 2011 - PROTOKOLL 02/11

18/11

11/116
KONTROLLUTVALGET 2011 - PROTOKOLL 03/11

19/11

11/902
MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2011

20/11

11/577
ÅRSBUDSJETT 2011- OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS
VERBALFORSLAG

21/11

10/2662
STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

22/11

09/18267
MEDFINANSIERING FRA KOMMUNENE FOR VTA - ADAPTOR AS

23/11

11/384
MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2010 PRESENTASJON AV
RESULTATER

24/11

11/520
KONSEKVENSUTREDNING VED REDUSERT BEMANNING I
BARNEHAGENE

25/11

11/273
DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER FOR VANN OG
AVLØP 2011

26/11

11/655
OMDISPONERING AV ARV IVAR HANSENS DØDSBO

27/11

11/202
RINGERIKE ER MED I EFFEKTIVISERINGSNETTVERK I REGI
AV KS

28/11

11/618
KOSTNADSREDUSERENDE ARBEID I RINGERIKE KOMMUNE MARS 2011
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29/11

11/680
KULTURSKOLEN - NYE LOKALER 2011

30/11

11/120
FLYTTING AV UNDERVISNINGEN VED GAMLE ULLERÅL
SKOLE

31/11

11/488
VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR
DRIFT AV KRISESENTER I H.H.T. LOV OM KOMMUNALE
KRISESENTERTILBUD

32/11

04/3124
TILSYNSRÅD VED KRIMINALOMSORGENS FENGLSER OG
FRIOMSORGSKONTOR

33/11

11/578
KOMMUNEHELSESAMARBEIDET VESTRE VIKEN STATUS PR.
1.2.11 OG PLANLAGTE AKTIVITETER FOR 2011

34/11

11/245
VANNFORVALTNINGFORSKRIFTEN OG RINGERIKES
DELTAKELSE I VANNOMRÅDENE TYRIFJORDEN, VALDRES OG
INDRE OSLOFJORD VEST

35/11

11/517
HØRING: NYE KREPSEFORSKRIFTER I STEINSFJORDEN OG
TYRIFJORDEN

36/11

11/438
E16 SKARET - HØNEFOSS, KOMMUNEDELPLAN MED KU
2.GANGSBEHANDLING AV PLANPROGRAM

37/11

08/2062
REGULERINGSPLAN - "NORSKE SKOG - FOLLUM"
SLUTTBEHANDLING

38/11

99/225
REGULERINGSPLAN NR 278 "SOMMA SKYTEBANE"

39/11

11/152
STRATEGI FOR OPPRYDDING I SPREDTE AVLØP

40/11

11/154
GEBYRER I FORBINDELSE MED TILSYN OG OPPRYDDING I
SPREDTE AVLØP OG BYGGESAKER
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41/11

11/886
HELGE FOSSUM - UTTREDEN AV POLITISKE VERV I
RINGERIKE KOMMUNE

42/11

11/886
VALG AV MEDLEM TIL Å UNDERSKRIVE KOMMUNESTYRETS
PROTOKOLLER

43/11

11/912
VALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET

44/11

11/1004
INTERPELLASJON FRA HANS-PETTER AASEN - UTGIFTER VED
EKSTERNE DRIFTSAVTALER AKA ARENA

45/11

11/1035
INTERPELLASJON FRA DAG STENERSEN BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I RINGERIKE
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16/11
REFERATSAKER
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

HRINGARIKI – DRIFTSSTØTTE 2010 OG 2011
Notat fra rådmannen, datert 20.03.1011.

B

BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014
Brev fra fylkesmannen, datert 15.03.2011.

C

LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 119/10
Brev fra fylkesmannen, datert 15.03.2011.

D

ÅRSBERETNING FOR 2010 - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

E

ÅRSMELDING 2010 – TRAFIKKRÅDET

F

ELVEKRYSSING TIPPEN – GLADTVEDT
Notat fra rådmannen, datert 28.03.2011

G

BRA – KUNNGJORT TJENESTEKONSESJON I VESTREGIONEN
Notat fra rådmannen, datert 30.03.2011.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Følgende saker ble delt ut før møtet:
F

ELVEKRYSSING TIPPEN – GLADTVEDT
Notat fra rådmannen, datert 28.03.2011

G

BRA – KUNNGJORT TJENESTEKONSESJON I VESTREGIONEN
Notat fra rådmannen, datert 30.03.2011.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
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17/11
KONTROLLUTVALGET 2011 - PROTOKOLL 02/11
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Kontrollutvalgets rapport tas til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Forslag fra ordfører Kjell B. Hansen (Ap) som ble enstemmig vedtatt:
Kontrollutvalgets rapport tas til orientering.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
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18/11
KONTROLLUTVALGET 2011 - PROTOKOLL 03/11
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Kontrollutvalgets rapport tas til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Forslag fra ordfører Kjell B. Hansen (Ap) som ble enstemmig vedtatt:
Kontrollutvalgets rapport tas til orientering.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
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19/11
MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2011
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Månedsrapporten per februar tas til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Månedsrapporten per februar tas til orientering.
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20/11
ÅRSBUDSJETT 2011- OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS
VERBALFORSLAG
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Fremdrift og status for verbalforslag fremsatt i forbindelse med budsjettbehandlingen
av budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 tas til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp) til nytt punkt 2:
2.

Under verbalforslag 15 bes rådmannen sørge for at KS, i tillegg til FS, får nødvendig
informasjon i forb. med prosjektarbeidet og innsparingene av betydning innen helse og
omsorg. Innbyggere med størst behov må skjermes for kutt i tjenesten.

Punktvis avstemming:
1. Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
2. Andersens forslag fikk 15 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sp, SV og Rødt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Fremdrift og status for verbalforslag fremsatt i forbindelse med budsjettbehandlingen av
budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 tas til orientering.
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21/11
STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Ringerike kommune søker å oppta formidlingslån (Startlån) med ytterligere 10,0
millioner kroner årlig fra Den Norske Stats Husbank fra og med driftsåret 2011.
2. Rådmannen sørger for at nødvendige godkjenning fra Fylkesmannen forefinnes
før låneopptak.
3. Låneopptaket føres på konto 0.911007.000.283.91010.0676, og innarbeides i
budsjett 2011 og handlingsplan 2010-2014.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune søker å oppta formidlingslån (Startlån) med ytterligere 10,0
millioner kroner årlig fra Den Norske Stats Husbank fra og med driftsåret 2011.
2. Rådmannen sørger for at nødvendige godkjenning fra Fylkesmannen forefinnes før
låneopptak.
3. Låneopptaket føres på konto 0.911007.000.283.91010.0676, og innarbeides i budsjett
2011 og handlingsplan 2010-2014.

Side 11 av 45

22/11
MEDFINANSIERING FRA KOMMUNENE FOR VTA - ADAPTOR AS
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Ringerike kommune imøtekommer Adaptor a/s sitt ønske om å utvide
medfinansieringsordningen med 12 plasser til totalt 28 VTA1-plasser i regi av
Adaptor a/s som tiltaksarrangør.
2. Rådmannen bes fremme forslag til finansiering av økning i antallet VTA-plasser
ved fremleggelse av 1. tertialrapport for 2011.
3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede hvordan VTA-plasser i Ringerike kommune
kan ivaretas i årene fremover.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Vedtak i formannskapets møte 15.03.2011, sak 41/11:
1. Ringerike kommune imøtekommer Adaptor a/s sitt ønske om å utvide
medfinansieringsordningen med 12 plasser til totalt 28 VTA2-plasser i regi av Adaptor
a/s som tiltaksarrangør.
2. Rådmannen bes fremme forslag til finansiering av økning i antallet VTA-plasser ved
fremleggelse av 1. tertialrapport for 2011.
3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede hvordan VTA-plasser i Ringerike kommune kan
ivaretas i årene fremover.
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, SV og Rødt:
Som hovedkomiteens pkt 2:
Beløpet dekkes ved økte renteinntekter for eksempel med ny bankavtale.
Punktvis avstemming:
1. Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.

1
2

Varig Tilrettelagt Arbeids-plass
Varig Tilrettelagt Arbeids-plass
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2. Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Aasens forslag, ble
formannskapets innstilling vedtatt mot 15 stemmer. Mindretallet besto av Sp, SV,
Rødt og Frp.
3. Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Tidligere vedtak opprettholdes, og Ringerike kommune imøtekommer ikke Adaptor a/s sitt
ønske om å utvide medfinansieringsordningen med 12 plasser til totalt 28 VTA3-plasser i regi
av Adaptor a/s som tiltaksarrangør.
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23/11
MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2010 PRESENTASJON AV RESULTATER
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Kommunestyret tar saken til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.
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24/11
KONSEKVENSUTREDNING VED REDUSERT BEMANNING I BARNEHAGENE
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Kommunestyret ønsker en ny konsekvensutredning som synliggjør alle sider ved saken.
Det må synliggjøres hvilke administrative vedtak som er gjort i den senere tid. I
konsekvensutredningen står det at normen for pedlertetthet i dag er utjevnet og på
lovens minimumsnivå. Hva betyr det? Og hva slags konsekvenser får det for den enkelte
barnehage? Vi har tidligere vedtatt at i Ringerike kommune skulle igangsette
førskolelærerutdanning for assistenter for å heve kompetansen i barnehagene. Vil
kommunen kunne nyttiggjøre seg denne nye kompetansen på en god måte nå? Dette er
forhold som er svært viktig å få innsikt i for de videre vurderinger som skal gjøres i
barnehagesektoren.
Konsekvensene for private barnehager må også utredes.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets vedtak i møte 15.03.2011, sak 36/11.
Formannskapet ønsker en ny konsekvensutredning som synliggjør alle sider ved saken. Det
må synliggjøres hvilke administrative vedtak som er gjort i den senere tid. I
konsekvensutredningen står det at normen for pedlertetthet i dag er utjevnet og på lovens
minimumsnivå. Hva betyr det? Og hva slags konsekvenser får det for den enkelte barnehage?
Vi har tidligere vedtatt at i Ringerike kommune skulle igangsette førskolelærerutdanning for
assistenter for å heve kompetansen i barnehagene. Vil kommunen kunne nyttiggjøre seg
denne nye kompetansen på en god måte nå? Dette er forhold som er svært viktig å få innsikt i
for de videre vurderinger som skal gjøres i barnehagesektoren.
Konsekvensene for private barnehager må også utredes.
Avstemming:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Konsekvensutredningen tas til orientering.
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25/11
DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER FOR VANN OG AVLØP 2011
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Følgende prioriterte disponeringer i investeringsbudsjettet vedtas:
1. Fra posten 0321 Hovedplan vann til formål:
a) 0201 Ask – Muggerud vannledning kr 6.150.000,-, hvorav kr 600.000,disponeres i 2011 og resterende kr 5.550.000,- disponeres i 2012.
2. Fra posten 0364 Hovedplan avløp til formål:
a) 0154 Slamfortykker Monserud kr 7.600.000,-.
b) 0155 Sanering Flattum – Hov kr 5.700.000,-.
c) 0202 Ask – Muggerud avløpsledning kr 2.850.000,-, hvorav kr 200.000,disponeres i 2011 og resterende kr 2.650.000,- disponeres i 2012.
3. Fra posten 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss til formål:
a) 0184 Krokenveien vann-/overvannsledning kr 3.700.000,-.
b) 0203 Krokenveien etappe 2 VA-anlegg kr 4.200.000,-.
c) 0204 Overmannsund bru elvekryssing vannledning kr 1.000.000,-.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Følgende prioriterte disponeringer i investeringsbudsjettet vedtas:
Fra posten 0321 Hovedplan vann til formål:
a) 0201 Ask – Muggerud vannledning kr 6.150.000,-, hvorav kr 600.000,- disponeres
i 2011 og resterende kr 5.550.000,- disponeres i 2012.
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Fra posten 0364 Hovedplan avløp til formål:
a) 0154 Slamfortykker Monserud kr 7.600.000,-.
b) 0155 Sanering Flattum – Hov kr 5.700.000,-.
c) 0202 Ask – Muggerud avløpsledning kr 2.850.000,-, hvorav kr 200.000,disponeres i 2011 og resterende kr 2.650.000,- disponeres i 2012.
Fra posten 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss til formål:
a) 0184 Krokenveien vann-/overvannsledning kr 3.700.000,-.
b) 0203 Krokenveien etappe 2 VA-anlegg kr 4.200.000,-.
c) 0204 Overmannsund bru elvekryssing vannledning kr 1.000.000,-.
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26/11
OMDISPONERING AV ARV IVAR HANSENS DØDSBO
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Bankkonto som ble opprettet i forbindelse med Ringerike kommunes arv etter Ivar
Hansen, i samsvar med testament datert 28.04.1997, avsluttes. Innestående beløp ca. kr
655.000,- overføres konto 123000.540300 vedlikehold. Beløpet benyttes til vedlikehold av
kommunens omsorgssenter inneværende år.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Bankkonto som ble opprettet i forbindelse med Ringerike kommunes arv etter Ivar Hansen, i
samsvar med testament datert 28.04.1997, avsluttes. Innestående beløp ca. kr 655.000,overføres konto 123000.540300 vedlikehold. Beløpet benyttes til vedlikehold av kommunens
omsorgssenter inneværende år.
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27/11
RINGERIKE ER MED I EFFEKTIVISERINGSNETTVERK I REGI AV KS
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Informasjonen om Ringerike kommunes deltakelse KS´ effektiviseringsnettverk tas til
orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Informasjonen om Ringerike kommunes deltakelse KS´ effektiviseringsnettverk tas til
orientering.
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28/11
KOSTNADSREDUSERENDE ARBEID I RINGERIKE KOMMUNE - MARS 2011
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Kommunestyret tar mars 2011 rapport om status og fremdrift for prosjekt
”Omstilling og forbedring ”til orientering.
2. Reduksjon i tjenestetilbud må behandles politisk i hvert tilfelle.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Forslag fra Einar Zwaig (Rødt) til punkt 2:
Reduksjon i tjenestetilbud må behandles politisk i hvert tilfelle.
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt
som punkt 1.
Zwaig’s forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar mars 2011 rapport om status og fremdrift for prosjekt ”Omstilling og
forbedring ”til orientering.
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29/11
KULTURSKOLEN - NYE LOKALER 2011
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Flytting av kulturskolen til nye lokaler vedtas.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Berit Wathe Andersen (H) erklærte seg inhabil og forlot plassen.
Formannskapets vedtak i møte 15.03.2011, sak 31/11.
Flytting av kulturskolen til nye lokaler vedtas.
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Orienteringen om flytting av kulturskolen til nye lokaler tas til orientering.
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30/11
FLYTTING AV UNDERVISNINGEN VED GAMLE ULLERÅL SKOLE
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Flytting av teoriundervisningen ved den forsterkede opplæringsarenaen Gamle
Ullerål skole vedtas.
2. Sagaveien 32, Gamle Ullerål skole legges ut for salg etter endt skoleår 2010/2011.
3. Tidligere vedtak om mulig salg av Åsbygda skole oppheves.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets vedtak i møte 15.03.2011, sak 30/11.
1. Flytting av teoriundervisningen ved den forsterkede opplæringsarenaen Gamle Ullerål
skole vedtas.
2. Sagaveien 32, Gamle Ullerål skole legges ut for salg etter endt skoleår 2010/2011.
3. Tidligere vedtak om mulig salg av Åsbygda skole oppheves.
Forslag fra Hans Petter Aasen (Sp) til nytt punkt 4:
Ved et eventuelt fremtidig salg av Åsbygda skole gjelder kommunestyrets vedtak av 21.06.07,
sak 93/07, jfr. sak 101/09.
Avstemming:
Punkt 1,2 og 3 i formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt.
Aasens forslag til nytt punkt 4 fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, SV og Rødt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Informasjonen om flytting av teoriundervisningen ved den forsterkede
opplæringsarenaen Gamle Ullerål skole tas til orientering.
2. Sagaveien 32, Gamle Ullerål skole legges ut for salg etter endt skoleår 2010/2011.
3. Tidligere vedtak om mulig salg av Åsbygda skole oppheves.
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31/11
VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV
KRISESENTER I H.H.T. LOV OM KOMMUNALE KRISESENTERTILBUD
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Kommunestyret slutter seg prinsipielt til at krisesentersamarbeidet i forhold til
Hønefoss krisesenter skal organiseres etter vertskommuneprinsippet i
kommunelovens kapittel 5, §§ 28, organisert etter § 28 b.
2. Ringerike kommune defineres som vertskommune.
3. Det utarbeides en samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28e i tråd med
saksframlegget. Samarbeidsavtalen legges fram for politisk behandling i hver
enkelt kommune.
4. Dagens styre ved Hønefoss krisesenter bes å fungere fram til ny
samarbeidsavtale er vedtatt og driftsansvaret formelt er overført
vertskommunen.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg prinsipielt til at krisesentersamarbeidet i forhold til
Hønefoss krisesenter skal organiseres etter vertskommuneprinsippet i kommunelovens
kapittel 5, §§ 28, organisert etter § 28 b.
2. Ringerike kommune defineres som vertskommune.
3. Det utarbeides en samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28e i tråd med
saksframlegget. Samarbeidsavtalen legges fram for politisk behandling i hver enkelt
kommune.
4. Dagens styre ved Hønefoss krisesenter bes å fungere fram til ny samarbeidsavtale er
vedtatt og driftsansvaret formelt er overført vertskommunen.
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32/11
TILSYNSRÅD VED KRIMINALOMSORGENS FENGLSER OG
FRIOMSORGSKONTOR
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Ringerike kommune fremmer følgende forslag på medlem/varamedlem i tilsynsrådet
ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontor for perioden 01.01.2011 –
31.12.2012:
1. Erik Fred Mathiessen, medlem
2. Tove Raastad Breien, varamedlem
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune fremmer følgende forslag på medlem/varamedlem i tilsynsrådet ved
kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontor for perioden 01.01.2011 – 31.12.2012:
1. Erik Fred Mathiessen
2. Tove Raastad Breien.
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33/11
KOMMUNEHELSESAMARBEIDET VESTRE VIKEN STATUS PR. 1.2.11 OG
PLANLAGTE AKTIVITETER FOR 2011
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Kommunestyret tar redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre
Viken og strategisk utvikling i Vestre Viken HF til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken
og strategisk utvikling i Vestre Viken HF til orientering.
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34/11
VANNFORVALTNINGFORSKRIFTEN OG RINGERIKES DELTAKELSE I
VANNOMRÅDENE TYRIFJORDEN, VALDRES OG INDRE OSLOFJORD VEST
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Ringerike kommune skal delta i arbeidene med vannforvaltningsforskriften for de tre
vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjord Vest etter følgende fordeling:
A: Vannområde Tyrifjorden
1. Ole Johan Andersen er valgt som representant til vannområdeutvalget og
ordfører er hans vararepresentant.
2. Det delegeres til rådmannen å peke ut kommunens representanter i faggruppene.
3. Kostnad for prosjektkoordinator og sekretariat, kr. 50 000 finansieres av
næringsfond, konto 2.5199.066. Det opprettets konto for
Vannforvaltningsforskrift 1.20309.320.181000, og det opprettes et eget
prosjektnummer i tre år framover.
B: Vannområde Valdres
1. Dag Haakon Henriksen er valgt som representant i styringsgruppe Vannområde
Valdres. Monica Juverud Sørstrøm er hans vararepresentant.
2. Det delegeres til rådmannen å peke ut kommunens representanter i faggruppene.
3. Kostnad for prosjektkoordinator, kr. 40 000 finansieres av næringsfond, konto
2.5199.066. Det opprettets konto for Vannforvaltningsforskrift
1.20309.320.181000, og prosjektnummer i tre år framover.
C: Vannområde Indre Oslofjord Vest
1. Rådmannen velger ut representanter til aktuelle faggrupper.
2. Kostnad, kr.10 000, for å delta i forvaltningsarbeidet finansieres av næringsfond,
konto 2.5199.066. Det opprettets konto for Vannforvaltningsforskrift
1.20309.320.181000 og prosjektnummer i tre år framover.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Valgnemndas innstilling i møte 22.03.2011, sak 5/11.
Dag Haakon Henriksen velges som representant i styringsgruppe Vannområde Valdres.
Axel Sjøberg kommer med forslag på vararepresentant i kommunestyret.
Forslag fra valgnemndas leder Helge Stiksrud (V):
Vara til vannområde for Valdres:
Monica Juverud Sørstrøm, Samsjøveien, 3525 Hallingby.
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Avstemming:
Formannskapets innstilling og Stiksrud’s forslag ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune skal delta i arbeidene med vannforvaltningsforskriften for de tre
vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjord Vest etter følgende fordeling:
A: Vannområde Tyrifjorden
4. Representant til vannområdeutvalget velges blant politikere, følgende
velges……………………….
5. Det delegeres til rådmannen å peke ut kommunens representanter i faggruppene.
6. Kostnad for prosjektkoordinator og sekretariat, kr. 50 000 finansieres av næringsfond,
konto 2.5199.066. Det opprettets konto for Vannforvaltningsforskrift
1.20309.320.181000, og det opprettes et eget prosjektnummer i tre år framover.
B: Vannområde Valdres
1. Representant i styringsgruppen velges blant politikere, følgende velges .............
2. Det delegeres til rådmannen å peke ut kommunens representanter i faggruppene.
3. Kostnad for prosjektkoordinator, kr. 40 000 finansieres av næringsfond, konto
2.5199.066. Det opprettets konto for Vannforvaltningsforskrift 1.20309.320.181000,
og prosjektnummer i tre år framover.
C: Vannområde Indre Oslofjord Vest
3. Rådmannen velger ut representanter til aktuelle faggrupper.
4. Kostnad, kr.10 000, for å delta i forvaltningsarbeidet finansieres av næringsfond,
konto 2.5199.066. Det opprettets konto for Vannforvaltningsforskrift
1.20309.320.181000 og prosjektnummer i tre år framover.
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35/11
HØRING: NYE KREPSEFORSKRIFTER I STEINSFJORDEN OG TYRIFJORDEN
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Det er viktig at nye bestemmelser blir lett kontrollerbare og målbare. Ny
forskrift skal tillate fangst etter en art som står på Rødlista, og da må det være
gode muligheter for å håndheve de regler som blir fastsatt, slik at man også i
framtida kan høste av en bærekraftig krepsebestand i Steinsfjorden og
Tyrifjorden.
2. § 1 Fisketid: Fisketid for kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden settes til 13. august
kl. 1800, til og med 20. august. Det ikke er lov å ta opp teiner før klokka 0800 på
morgenen.
3. § 2 Maskevidde: Minste maskevidde på teiner økes til 22 millimeter.
4. § 3 Metoder: Det er ikke er tillatt å fange kreps ved dykking der det benyttes
luftflasker, blybelte, snorkel, maske, svømmeføtter eller lignende.
5. § 4 Minstemål: Minstemålet settes til 9,5 cm, målt fra pannehornets spiss til
midtre halevifte.
6. § 4 Sortering/ oppbevaring av kreps: Kreps under minstemålet skal sorteres i
båten og så raskt som mulig settes ut i fjorden igjen.
7. § 5 Fangstoppgaver/ registreringsnummer: Alle som har krepset eller skal
krepse, må ha gyldig registreringsnummer. De som har registreringsnummer må
levere inn rapport/ fangstoppgave før nytt nummer kan tildeles. Siste frist for
registrering er 1. august.
8. § 6 Maksimalt antall teiner: Maks antall teiner settes til 200 stk. pr. krepser, og
at de som står oppført med registreringsnummer, må være aktivt med i båt
under fiske. Ved tildeling av nye registreringsnumre til nye krepsefiskere, settes
maks antall teiner til 100 stk.
9. Ny paragraf: Krepseåte: Det er bare tillatt å bruke åte i krepseteinene som
kommer fra samme vassdrag som det skal brukes i. Krepseteiner, båter og annen
fiskeredskap som er brukt i annet vassdrag skal desinfiseres før de tas i bruk i
Steinsfjorden og Tyrifjorden.
10. § 7 Brudd på forskrifter: Ordet ”kan” sløyfes i Fylkesmannens forslag. Nytt
forslag: ”Brudd på forskrifter medfører utestengelse fra krepsing med teiner i
tre år”. All kreps som er fanget på ulovlig vis, skal slippes uskadd ut der den er
fanget. Brudd på bestemmelsene blir anmeldt til politiet.
Ole Johan Andersen’s forslag som følger saken:
Det søkes fylkesmannen om dispensasjon for fiske etter edelkreps i Steinsfjorden når
bestanden er på høyde med 1980-tallet, tidligst om 5 år.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp):
Det søkes fylkesmannen om dispensasjon for fiske etter edelkreps i Steinsfjorden når
bestanden er på høyde med 1980-tallet, tidligst om 5 år.
Forslag fra Ståle Skjønhaug (Ap) til redaksjonell endring, som ble enstemmig vedtatt:
Siste setning i § 2 (maskevidde) flyttes til § 1 (fisketid).
Avstemming:
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Ole Johan Andersen’s forslag ble vedtatt å følge saken. Steinar Larsen (Ap) stemte i mot.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Det er viktig at nye bestemmelser blir lett kontrollerbare og målbare. Ny forskrift skal
tillate fangst etter en art som står på Rødlista, og da må det være gode muligheter for å
håndheve de regler som blir fastsatt, slik at man også i framtida kan høste av en
bærekraftig krepsebestand i Steinsfjorden og Tyrifjorden.
2. § 1 Fisketid: Fisketid for kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden settes til 13. august kl.
1800, til og med 20 august.
3. § 2 Maskevidde: Minste maskevidde på teiner økes til 23 millimeter. Det ikke er lov
å ta opp teiner før klokka 0800 på morgenen.
4. § 3 Metoder: Det er ikke er tillatt å fange kreps ved dykking der det benyttes
luftflasker, blybelte, snorkel, maske, svømmeføtter eller lignende.
5. § 4 Minstemål: Minstemålet settes til 9,5 cm, målt fra pannehornets spiss til midtre
halevifte.
6. § 4 Sortering/ oppbevaring av kreps: Kreps under minstemålet skal sorteres i båten
og så raskt som mulig settes ut i fjorden igjen.
7. § 5 Fangstoppgaver/ registreringsnummer: Alle som har krepset eller skal krepse,
må ha gyldig registreringsnummer. De som har registreringsnummer må levere inn
rapport/ fangstoppgave før nytt nummer kan tildeles. Siste frist for registrering er 1.
august.
8. § 6 Maksimalt antall teiner: Maks antall teiner settes til 200 stk. pr. krepser, og at de
som står oppført med registreringsnummer, må være aktivt med i båt under fiske. Ved
tildeling av nye registreringsnumre til nye krepsefiskere, settes maks antall teiner til
100 stk.
9. Ny paragraf: Krepseåte: Det er bare tillatt å bruke åte i krepseteinene som kommer
fra samme vassdrag som det skal brukes i. Krepseteiner, båter og annen fiskeredskap
som er brukt i annet vassdrag skal desinfiseres før de tas i bruk i Steinsfjorden og
Tyrifjorden.
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10. § 7 Brudd på forskrifter: Ordet ”kan” sløyfes i Fylkesmannens forslag. Nytt forslag:
”Brudd på forskrifter medfører utestengelse fra krepsing med teiner i tre år”. All kreps
som er fanget på ulovlig vis, skal slippes uskadd ut der den er fanget. Brudd på
bestemmelsene blir anmeldt til politiet.
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36/11
E16 SKARET - HØNEFOSS, KOMMUNEDELPLAN MED KU
2.GANGSBEHANDLING AV PLANPROGRAM
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
I medhold av Pbl § 11-13 fastsettes planprogrammet for kommunedelplan med KU for
E16 Skaret – Hønefoss, datert 07.februar 2011.
Vedtaket gjelder den del av planprogrammet som berører Ringerike kommune.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
I medhold av Pbl § 11-13 fastsettes planprogrammet for kommunedelplan med KU for E16
Skaret – Hønefoss, datert 07.februar 2011.
Vedtaket gjelder den del av planprogrammet som berører Ringerike kommune.
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37/11
REGULERINGSPLAN - "NORSKE SKOG - FOLLUM" SLUTTBEHANDLING
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Områdereguleringsplan nr 343 ”NORSKE SKOG - FOLLUM” med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. De deler av reguleringsplanene 19 ”Mosseområdet, 155 ”Hovsmarka”, 31
”Haldenjordet” og 259-02 ”Hovsmarka Næringsområde”, inkludert alle senere
planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, som blir berørt av ny
reguleringsplan nr. 343, oppheves.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Områdereguleringsplan nr 343 ”NORSKE SKOG - FOLLUM” med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. De deler av reguleringsplanene 19 ”Mosseområdet, 155 ”Hovsmarka”, 31
”Haldenjordet” og 259-02 ”Hovsmarka Næringsområde”, inkludert alle senere
planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, som blir berørt av ny
reguleringsplan nr. 343, oppheves.

Side 32 av 45

38/11
REGULERINGSPLAN NR 278 "SOMMA SKYTEBANE"
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Reguleringsplan nr. 278 ”Somma skytebane i Ådal” med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Reguleringsplan nr. 278 ”Somma skytebane i Ådal” med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
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39/11
STRATEGI FOR OPPRYDDING I SPREDTE AVLØP
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Strategi for kartlegging og opprydning i spredte avløp vedtas.
2. Kommunen deles opp i 7 avløpssoner som er basert på EU-vanndirektivets
inndeling i nedbørsfelt.
3. Planen skal følges opp med detaljvurderinger for tilknytting og utbygging av
kommunalt nett.
4. Informasjon til de berørte parter om eventuelle støtteordninger fra kommunen
eller fra andre kilder. Informasjonen bør si noe om gjennomføringstakten.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling:
1. Strategi for kartlegging og opprydning i spredte avløp vedtas.
2. Kommunen deles opp i 7 avløpssoner som er basert på EU-vanndirektivets inndeling i
nedbørsfelt.
3. Planen skal følges opp med detaljvurderinger for tilknytting og utbygging av
kommunalt nett.
4. Informasjon til de berørte parter om eventuelle støtteordninger fra kommunen eller fra
andre kilder. Informasjonen bør si noe om gjennomføringstakten.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Strategi for kartlegging og opprydning i spredte avløp vedtas.
2. Kommunen deles opp i 7 avløpssoner som er basert på EU-vanndirektivets inndeling i
nedbørsfelt.
3. Planen skal følges opp med detaljvurderinger for tilknytting og utbygging av
kommunalt nett.
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40/11
GEBYRER I FORBINDELSE MED TILSYN OG OPPRYDDING I SPREDTE AVLØP
OG BYGGESAKER
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Forslag til gebyrreglement for tilsyn og opprydning i spredte avløp vedtas og
gjelder for 2011.
2. Fra og med 2012 vil dette gebyrreglementet inngå i kommunens øvrige
gebyrreglement og inngå i kommunens årlige budsjettprosess.
3. Tilsynsgebyr faktureres per utført tilsyn.
4. I 2011 utføres maks. et tilsyn pr. anlegg.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Formannskapets innstilling:
1. Forslag til gebyrreglement for tilsyn og opprydning i spredte avløp vedtas og gjelder
for 2011.
2. Fra og med 2012 vil dette gebyrreglementet inngå i kommunens øvrige
gebyrreglement og inngå i kommunens årlige budsjettprosess.
3. Tilsynsgebyr faktureres per utført tilsyn.
4. I 2011 utføres maks. et tilsyn pr. anlegg.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Forslag til gebyrreglement for tilsyn og opprydning i spredte avløp vedtas og gjelder
for 2011
2. Fra og med 2012 vil dette gebyrreglementet inngå i kommunens øvrige
gebyrreglement og inngå i kommunens årlige budsjettprosess.
3. Tilsynsgebyr faktureres per utført tilsyn
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41/11
HELGE FOSSUM - UTTREDEN AV POLITISKE VERV I RINGERIKE KOMMUNE
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Etter uttreden av Helge Fossum rykker Nena Bjerke opp som fast medlem av
kommunestyret.
2. Etter forslag fra Fremskrittspartiet velges følgende personer til de utvalg hvor
Helge Fossum satt som medlem:
Formannskapet
Kommunenes Sentralforbund, fylkeskretsen
Rådet for Ringeriksregionen
Valgnemnda
Administrasjonsutvalget
Arbeidsgiverutvalget
Skolenes samarbeidsutvalg. Gamle Ullerål/Honerud
Valgkomite- selskaper der kommunen har eierintr.
Observatør til generalforsamling en HRA

Ole Johan Andersen
Leif Skjerven
Dag Gunnar Stenersen
Dag Gunnar Stenersen
Dag Gunnar Stenersen
Dag Gunnar Stenersen
Richard Baksvær
Dag Gunnar Stenersen
Richard Baksvær

3. Etter forslag fra Fremskrittspartiet velges følgende personer som
varamedlemmer til hovedkomiteen for oppvekst og kultur:
3. vara
4. vara
5. vara

Christine Hovland
Ole Johan Andersen
Leif Skjerven

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Etter uttreden av Helge Fossum rykker Nena Bjerke opp som fast medlem av
kommunestyret.
2. Etter forslag fra Fremskrittspartiet velges følgende personer til de utvalg hvor Helge
Fossum satt som medlem:
Formannskapet
Kommunenes Sentralforbund, fylkeskretsen

Ole Johan Andersen
Leif Skjerven
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Rådet for Ringeriksregionen
Valgnemnda
Administrasjonsutvalget
Arbeidsgiverutvalget
Skolenes samarbeidsutvalg. Gamle Ullerål/Honerud
Valgkomite- selskaper der kommunen har eierintr.
Observatør til generalforsamling en HRA

Dag Gunnar Stenersen
Dag Gunnar Stenersen
Dag Gunnar Stenersen
Dag Gunnar Stenersen
Richard Baksvær
Dag Gunnar Stenersen
Richard Baksvær

3. Etter forslag fra Fremskrittspartiet velges følgende personer som varamedlemmer
til hovedkomiteen for oppvekst og kultur:
3. vara
4. vara
5. vara

Christine Hovland
Ole Johan Andersen
Leif Skjerven
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42/11
VALG AV MEDLEM TIL Å UNDERSKRIVE KOMMUNESTYRETS
PROTOKOLLER
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Dag Gunnar Stenersen (Frp) velges til å underskrive kommunestyrets protokoller.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Dag Gunnar Stenersen (Frp) velges til å underskrive kommunestyrets protokoller.
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43/11
VALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Som faste møtefullmektigere til forliksrådet velges for perioden frem til 1.1.2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Morten Hansen, Solberg terrasse 8, 3058 SOLBERGMOEN
Syver Fremgaard, Støalandet 54, 3513 HØNEFOSS
Berit Wathne Andersen, Øvre Knausen 5, 3514 HØNEFOSS
Torbjørn Bratvold, Huginveien 43, 3518 HØNEFOSS
Astri Tove Heia, Pukerudhagan, 3534 SOKNA
Monica Juverud Sørstrøm, Samsjøveien, 3525 HALLINGBY.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Forslag fra valgnemndas leder Helge Stiksrud (V) :
Ny 6. representant for å ivareta yngre medlemmer og kjønnsbalanse:
Monica Juverud Sørstrøm, Samsjøveien, 3525 Hallingby.
Stiksrud’s forslag ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Som faste møtefullmektigere til forliksrådet velges for perioden frem til 1.1.2015
1.
2.
3.
4.
5.

Morten Hansen, Solberg terrasse 8, 3058 SOLBERGMOEN
Syver Fremgaard, Støalandet 54, 3513 HØNEFOSS
Berit Wathne Andersen, Øvre Knausen 5, 3514 HØNEFOSS
Torbjørn Bratvold, Huginveien 43, 3518 HØNEFOSS
Astri Tove Heia, Pukerudhagan, 3534 SOKNA
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44/11
INTERPELLASJON FRA HANS-PETTER AASEN - UTGIFTER VED EKSTERNE
DRIFTSAVTALER AKA ARENA
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører:
Innledning
Interpellasjonens konkrete innhold fremgår av Kommunestyrets saksliste nr. 44/11, og
besvares i møte den 31. mars 2011.
Ordføreren er enig med kommunestyremedlem Hans Petter Aasen i nødvendigheten av og
også følge opp driftsavtaler hvor kommunen er part og har forpliktelser. Ordføreren vil
besvare interpellasjonen i to hovedpunkter. For det første konkret om Hønefoss Idrettspark
og om driftsavtalen mellom Ringerike kommune (RK) og Hønefoss Ballklubb (HBK). For det
andre mer generelt om driftsavtaler og tiltak knyttet til disse.
Hønefoss idrettspark, driftsavtale mellom Ringerike kommune og Hønefoss Ballklubb
Hønefoss idrettspark omfatter flere idrettsanlegg. Ringerike kommune har i sine budsjetter
for 2011, og ut fra ansvarsforhold knyttet til drift og vedlikehold i Hønefoss idrettspark
forutsatt et samlet kommunalt bidrag til drift av anleggene på Kr. 2.193.820,- herunder
lønnskostnader til kommunalt personell med arbeidssted idrettsparken.
Hans-Petter Aasens spørsmål knytter seg til kostnader og juridiske forpliktelser som følger av
driftsavtale mellom Ringerike kommune og Hønefoss Ballklubb av 8. juni 2005. Avtalen ble
godkjent av kommunestyret 15. september 2005, jfr. sak 0107/05.
Avtalen har en varighet på 20 år, og kan ikke ensidig sies opp. Partene har imidlertid plikt til
å møte til re - forhandling hvis vesentlige forhold tilsier dette.
Avtalen deler drifts- og vedlikeholdsansvaret mellom RK og HBK. RK har i følge avtalen
driftsansvar inklusivt løpende vedlikehold for kunstgressbane med tilhørende lysanlegg. HBK
har driftsansvar for tribunene, toaletter, kiosker, høytaleranlegg og stadion ur. Fotballstadion
skal driftes slik at det ivaretar de krav Norges Fotballforbund stiller for å bruke anlegget som
fotballstadion.
Avtalen regulerer ikke de faktiske beløp som er nødvendige for forsvarlig drift. Det er det opp
til kommunen som eier av kunstgressbanen, lysanlegget, og som drifts- og vedlikeholds
ansvarlig for disse, å avgjøre.
Avtalen inneholder et tak for hvor mye driften skal kunne koste kommunen, men ingen nedre
grense. Dette taket er i avtalen definert som driftsnivå for 2004 + Kr. 200.000,- samt årlig
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indeksregulering. Basert på avtalen betyr dette at taket på kommunens driftsutgifter for 2011
knyttet til fotballstadion er til Kr. 1 307 000,-. For 2011 er det imidlertid til fotballstadion
budsjettert med et forbruk på Kr. 1.845.458,-.
Det er liten tvil om at hovedkostnadene knytter seg til drift i vinterhalvåret, både som følge av
oppvarming av kunstgressmatte og økt energibehov ved drift av lysanlegget. Variasjoner i lys
og klimatiske forhold påvirker således driftskostnadene betydelig. I årene 2009 og 2010
brukte kommunen henholdsvis Kr. 1.195.000,- og Kr. 2.470.000,- til drift og vedlikehold av
fotballstadion.
Hvis nødvendige grunner, som for eksempel krav fra Norges Fotballforbund, medfører et
høyere driftsbudsjett enn det nevnte avtalte tak for kommunens kostnader, gir ikke avtalen en
klar tolkning av hvem som skal dekke merkostnadene. På den bakgrunn har kommunen søkt
å få inn leieinntekter fra HBK for bruk av banen slik at man på den måte får dekket
merkostnadene ut over avtalt tak.
Det er, som nevnt, RK som avgjør hvor mye driften skal kunne koste kommunen. Et
alternativ til reduserte driftskostnader er å redusere banens tilgjengelighet særlig på
vinterhalvåret. Dette gir imidlertid utfordringer blant annet knyttet til opptining om våren,
som er meget ressurskrevende. RK mener, som nevnt, at HBK skal betale for leie av banen.
HBK mener på sin side at avtalen gir rett på gratis bruk av banen uavhengig av kommunens
driftsbudsjetter.
Ut fra dette kan man fastslå at det foreligger en ikke uvesentlig meningsforskjell mellom
avtalepartene om deling av kostnader forbundet med drift av fotballstadion. Det kan da vise
seg formålstjenelig om RK går til rettslige skritt ovenfor HBK for å ivareta sine interesser og
balansere utgiftene som påløper, særlig for vinterdrift.
Videre vil ordfører peke på at den nevnte tvist sett i sammenheng med avtalens lange løpe tid
gjør at kommunen taper og vil tape betydelige beløp dersom HBK ikke betaler leie. I denne
forbindelse nevnes at det omtvistede beløp pr. dags dato utgjør Kr. 500.000,-. I budsjett 2011
er lagt til grunn at dette beløpet blir innbetalt. Dersom tvisten ikke løses kan dette innebære et
årlig tap for Ringerike kommune anslått til kr. 250.000,- i avtalens løpetid og da forutsatt at
dagens driftskonsept opprettholdes.
Ordføreren vil oppsummere med at driftsavtalen fra 8. juli 2005 ikke synes å være
tilstrekkelig presis når det gjelder driftskostnader ut over det nevnte tak. Dette er et forhold
administrasjonen bør søkes løst. Samtidig er det slik at kommunen selv avgjør eventuell tiltak
som er nødvendig for å ivareta sine interesser og balansere utgiftene som påløper, særlig for
vinterdrift. Den gunstigste løsningen er å drifte anlegget hele året, men det forutsetter at alle
brukerne betaler sin del av baneleien.
Ordføreren legger til grunn at rådmannen sørger for gjennomgang av driftsavtalen mellom
RK og HBK med sikte på å tydeliggjøre partenes ansvar og forpliktelser. Av hensyn til RK
interesser bør rådmannen alternativt iverksette tiltak som begrenser kommunens årlige
utgifter til drift- og vedlikehold av fotballstadion ned til det tak som er definert i driftsavtalen
av 8. juni 2005. Det legges til grunn at rådmannen vil fremlegge egen sak til politiske
behandling så snart alternative tiltak etter drøfting med HBK er tydeliggjort. Ordfører har tatt
initiativ og rådmannen har allerede startet arbeidet med en juridisk gjennomgang av fakta i
avtalen, og vil ta de skritt som faktainnhentingen og avtalegjennomgangen tilsier.
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Generelt om driftsavtaler og tiltak knyttet til disse
Ordføreren vil vise til at det pågår en meget omfattende prosess i Ringerike kommune hvor
hensikten er og optimalisere driften og dermed sikre en fremtidig bærekraftig kommune økonomi. Rådmannen gjennomfører denne prosessen i samsvar med politiske vedtak og det
er liten tvil om at hver stein blir snudd i hele den kommunale drift og forvaltning.
Gjennomgang av øvrige driftsavtaler og nødvendige tiltak i den forbindelse hører inn under
denne prosessen, som i henhold til det vedtatte budsjettkuttet på innkjøpssiden utgjør 10
millioner kroner.
Et ledd i endringen på innkjøpssiden og innføring av elektroniske bestillinger, vil alle
utbetalinger til eksterne leverandører, herunder driftsavtaler, måtte gjennomgås.
Gjennomgangen har som mål å opprette elektroniske kataloger på e-handel plattformen driftet
av Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) for kommunens bestillinger av varer og
tjenester. RK vil legge inn periodiske forfall for automatisk fakturabetaling for faste utgifter
og løpende avtaler med periodisk forfall.
Det er da naturlig at man i dette arbeidet også vurderer avtalene som sådan, herunder ikke
minst det reelle behovet til kommunen for varen, tjenesten eller driften sett i lys av
kommunens økonomi. Videre må man også vurdere behovet for ny konkurranse på avtalenes
område. Dette arbeidet er planlagt fra høsten 2011 og ut 2012.
Gjennomgangen vil både gjelde avtaler som er underlagt regelverket for offentlige
anskaffelser og eventuelle avtaler som faller utenfor dette. Maksimal løpetid for kommunens
kommeriselle avtaler som er omfattet av regelverket for offentlig anskaffelser, vil normalt
være 4 år, mens øvrige avtaler kan ha en betydelig lengre varighet og derfor legge bånd på
kommunens valgfrihet og mulighet for reforhandling.
Det vil videre bli iverksatt tiltak for å lette økonomirapporteringen på avtaler, ved å sikre at
utbetalinger i fremtiden blir koblet til et avtalenummer og øke sentral styring på tildeling av
avtalenummer og således også kontrollen på inngåelse av avtaler.
Alle disse tiltakene er ledd i arbeidet med det nevnte budsjettkuttet på innkjøpssiden med 10
millioner kroner.
Ordføreren konkluderer med at det ikke er noen grunn til å mene annet enn at man også
innenfor dette med driftsavtaler og kjøp av varer og tjenester snur hver eneste stein i
Ringerike kommune.
Ringerike 31. mars 2011
Kjell B. Hansen(sign.)
ordfører
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
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45/11
INTERPELLASJON FRA DAG STENERSEN - BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I
RINGERIKE
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører:
Innledning
Interpellasjonens konkrete innhold fremgår av Kommunestyrets saksliste nr. 3 del 2
saksnummer 45/11.
Ordføreren er enig med kommunestyremedlem Dag Stenersen i at forhold og status knyttet til
befolkningsutviklingen i Ringerike bør ha sterk fokus. Statistiske underlag er alltid et av flere
utgangspunkt for kommunenes strategiutvikling.
Ordføreren vil besvare interpellasjonen generelt men også spesielt når det gjelder på hvilken
måte man bedre kan inkludere ungdommen i arbeidet med å utvirke tiltak med formål å styrke
kommunens attraktivitet slik at ungdom vil bosette seg i Ringerike.
Generelt om befolkningsutvikling og fokus
Ordføreren viser til at befolkningsutviklingen over tid har vært bekymringsfull men også at
sist fremlagte tall dog viser en marginal vekst.
Videre viser ordføreren til at Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner i fellesskap har sterk
fokus på dette med å oppnå vekst og utvikling. Dette er et fokus som har sitt utgangspunkt og
grunnlag i flere rapporter, faktaopplysninger og statistisk materiale. Målet med dette fokus er
å oppnå en balansert vekst og utvikling i regionen. Det er nødvendig å styrke verdiskapningen
i regionen, og ikke minst gjelder dette for Ringerike kommune som har store utfordringer når
det gjelder utviklingen og behovene innen tjenestetilbud.
Kommuneøkonomien må styrkes i årene fremover slik at man har nødvendig økonomisk
bærekraft til å møte behov og forventinger i forhold til de tjenester som skal ytes.
Behovet for økt verdiskapning gjennom aktiv fremtidsrettet næringsutvikling og
befolkningsvekst er en nødvendighet for å oppnå en god nærings- og samfunnsutvikling. Det
er flere faktor som danner grunnlag for å oppnå dette. Samtidig vet vi at potensiale som følge
av utviklingen i Osloregionen og kommunens sentrale beliggenhet med sine attraksjoner er
stort. Dette arbeidet drives frem av de tre kommunen i felleskap og er forankret i
Ringerikstinget, hvor de tre kommunenes Formannskap på oppdrag fra Kommunestyrene
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utvirker utviklingsstrategier og definerer felles målsettinger for vekst og utvikling når det
gjelder næringsliv, arbeidsplasser og befolkningsvekst.
De respektive kommuner har ansvar for å utvirke kommuneplaner hvor man beskriver den
utvikling som er ønskelig. Gjeldene kommuneplan for Ringerike kommune er gjenstand for
revisjon. I den forbindelse bør man fastlegge tydeligere og mer målbare mål for utviklingen.
Likevel, det pågående arbeidet har sin bakgrunn og retning i gjeldende kommuneplaner,
regionale og fylkesplaner samt nasjonale planer.
De tre kommunen har gjennom vedtak i de respektive Kommunestyrer etablert et eget selskap
som har til formål å drive aktiv nærings- og samfunnsutvikling. Ringerike utvikling AS eies
av kommunene og næringslivet i Ringerike.
Dette er da et viktig grep i arbeidet med å samordne aktivitet, styrke og utvikle regionen i
felleskap. Det handler om å styrke kommunenes attraktivitet for næringsutvikling og
befolkningsvekst. Ambisjonen er at regionen skal fremstå som et av landets mest attraktive
og fortrukket område for etablerere. Det være seg for næringsliv, grundere så vel som
bosettere.
Det er viktig å tilrettelegge for at det eksisterende næringsliv skal kunne utvikle seg, men det
er også helt avgjørende at man sørger for en tilrettelegging som trekker til seg nye fremtidsog kompetansebaserte næringer. Målet er at ungdom og andre yrkesaktive aldersgrupper
opplever Ringerike, med sine tilbud samlet sett, som et fortrukket bosted og hvor det utvikles
spennende arbeidsplasser, men også hvor det er godt å bo for pendlere med arbeidsplass
utenfor regionen.
Ordføreren mener at man nå er inne i en fokusert og byggende prosess hvor
Ringerikssamfunnet vil fremstå som attraktivt satsningsområde for så vel næringsliv og
grundere som nye bosettere. Det har vært nødvendig å bruke tid i forberedelsen, enkelte har
vært utålmodige, men i det lange løp tror ordfører at det vil vise svært formålstjenlig at man
nå hovedsakelig bygger opp under ønsket utvikling etter prinsippet “stein for stein” fremfor
skippertak.
Ordføreren vil oppsummere med og understreke at det er mange og ulike forutsetninger som
må ligge til grunn for den vekst og utvikling man ønsker. Avgjørende grunnlag er aktiv
næringsutvikling, styrking innen samferdsel, sterk fokus på kompetanse og positiv fokus på
fortrinnene som gjelder i Ringerike. Ungdommen og andre i yrkesaktiv alder vil trekkes mot
vår region, men bare dersom vi på en sannferdig og reell måte legger forholdene til rette.
Fremstillingen av fordelene i Ringerike, eller argumentene som lokker, må ha rot i virkelighet
og være basert på at slik er det her i Ringerike!
Ut fra alt det positive og den samhandling som nå skjer i Ringerike er ordføreren svært
optimistisk i forhold til økt bosetting både i et kort og langt perspektiv. Dette forutsetter
felles positiv holdning, vilje og evne til å gjennomføre nødvendige utviklings tiltak i
samarbeid og samhandling mellom kommuner, fylket, næringslivet, og befolkningen. Vi bør
alle peke på potensielle aktører i næringslivet, alle som kan tenkes å ville bosette seg i
Ringerike og si klart og tydelig; kom til oss!

Hvordan inkludere ungdommen på en bedre og mer aktiv måte?
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Ordfører er enig med interpellanten i at det er viktig å få tak i ungdommens synspunkter på
hva som skal til for å få ungdom til å bosette seg i Ringerike.
Ordføreren er imidlertid usikker på om det er nødvendig å opprette et nytt ungdomsutvalg i
og med at det allerede er etablert et Ungdomsråd i Ringerike kommune som favner ungdom
til og med videregående skole. Det ville trolig være mer naturlig at dette utvalget brukes mer
aktiv som et høringsorgan for politiske organer og fors så vidt også andre som driver aktiv
nærings- og samfunnsutvikling.
Ordføreren mener således at det ikke er mangel på muligheter til å fremkomme med
synspunkter, men mer hvilken praksis kommunen har lagt seg på i forhold til og reelt
behandle de synspunkter som fremføres uansett hvem gruppering som har uttalt seg. Med
andre ord bør kommunen være mer bevist på å bruke råd og utvalg som reel instanser i
arbeidet med å utvirke løsninger.
Ordfører vil i denne forbindelse henlede oppmerksomheten mot kommunestyrets reglement
som ble vedtatt 22.12.09.
Under punkt 6.2 om Høringer heter det:
”I arbeidet med saker som berører alle, eller grupper av innbyggere, kan det gjennomføres
høringer for å fremskaffe kunnskap og registrere meninger og oppfatninger om sentrale
spørsmål og problemstillinger som et fagområde, tjenesteområde eller en politisk sak reiser.
Høringer kan være åpne for alle, eller begrenset til nærmere bestemte grupper, lag og
organisasjoner eller andre personer som kommunestyret ønsker å høre.”
Ordføreren mener med andre ord at en mer aktiv bruk av denne type høringer vil gi mulighet
til innspill, også fra ungdommen, og dermed også sikre at innspillene gis en reell behandling.
For øvrig er det nettopp avholdt en vellykket ungdomshøring i Ringerike, men temaet var da
ikke direkte knyttet til de problemstillinger interpellanten tar opp. Hyppigheten og temaene
for slike høringer er det respektive politiske organ som bør fastsette.
Ringerike 31. mars 2011
Kjell B. Hansen (sign.)
ordfører

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