
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 7 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 01.09.2011 Tid: 16:00 – 18.15 

 

Offentlig spørretime: 

Spørsmål fra Arne Benterud vedr. Røsholmstranda. 

Spørsmål og svar følger som vedlegg til protokollen. 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn       Forfall         Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Gerd Ragnhild Elsrud   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Line Diana Castillo Lafton FO  

Medlem Anne Helene Søhol   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Vidar Nordby   

Medlem Per Øystein Aamodt   

Medlem Lars Moholdt   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Asbjørn Jarle Holth   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Dag Gunnar Stenersen   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Leif Skjerven   

Medlem Berit Wathne Andersen (H) FO  

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Anders Martin Lien (H) FO  

Medlem Ulf Magnussen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Arne Broberg FO  

Medlem Stein Erik Stiksrud   

Medlem Frode Østlund   

Medlem Marie Blix Sangnes   

Medlem Kari Homme   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   
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Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Roar Olsen   

Medlem Karl-Petter Endrerud FO  

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Ambjørg Askerud Ikke møtt  

Medlem Lise H Kihle Gravermoen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Kjersti Land Nyhus   

Medlem Einar Zwaig   

Medlem Maria Altamirano FO  

Medlem Arnfinn J. Holten   

Varamedlem Anne Marie Brubråten  Line D. Castillo Lafton 

Varamedlem Leif Heieren  Arne Broberg 

Varamedlem Kjell Egil Høyer  Berit W. Andersen (H) 

Varamedlem Hans Ragnar Kålhus  Anders Martin Lien (H) 

Varamedlem Jon Halvor Ovrum  Maria Altamirano 

Varamedlem Terje Kjemperud  Karl-Petter Endrerud 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, 

Bjørn Tollaas og Elisabeth Vennevold, personalsjef Knut Snildal og 

økonomisjef Torbjørn Hansen. 

Merknader: Av 43 representanter var 42 til stede. 

 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 107/11 

til og med sak  121/11 

 

Ordfører tok opp innkalling og saksliste som ble enstemmig godkjent. 

 

Axel Sjøberg (SV) stilte spørsmål til dagsorden:  

Etterlyste sak vedr. nytt godtgjøringsreglement.  Ordfører har pr. 01.09.11 ikke mottatt 

endelig saksfremlegg og saken er følgelig ikke på dagsorden.  Ordfører svarte at saken kan 

behandles i et ekstraordinært kommunestyremøte, evt. at det nye kommunestyret behandler 

saken.   

 

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 

 

 

107/11 11/3267  

 INTERPELLASJON FRA KJERSTI NYHUS - KULTURLANDSKAP I 

RINGERIKE KOMMUNE  

 

108/11 11/23  

 REFERATSAKER  

 

109/11 11/116  

 KONTROLLUTVALGET 2011 -  PROTOKOLL NR. 6/11  

 

110/11 11/3109  

 KOMMUNENS INNSATS ETTER TRAGEDIEN 22. JULI  

 

111/11 11/3035  

 STATUS RAPPORT TILBAKEMELDINGER AVVIK OG KLAGER -

2.KVARTAL  

 

112/11 09/17900  

 RINGERIKE VANNVERK GRUNNERVERV HØYDEBASSENG 

KILEMOEN 

 

113/11 11/2930  

 BALLBINGE TYRISTRAND SKOLE  

 

114/11 11/3111  

 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG ENKELTE 

ANDRE LOVER  

 

115/11 11/1913  

 ENDRING AV BETALINGSREGULATIV FOR FEIERVESENET  

 

116/11 10/1248  

 REGULERINGSPLAN 0605_315-1 - RV7 SOKNA- ØRGENVIKA -

ENDRING AV PLAN 2. GANGSBEHANDLING 

 

117/11 05/702  

 2. GANGS BEHANDLING "LØKKA OG SCHJONGSTANGEN" 

REGULERINGSPLAN NR. 120 "LØKKA OG SCHJONGSTANGEN" 

 

118/11 07/979  

 ENDRING AV REGULERINGSPLANKART 298-02 OG 

REGULERINGSBESTEMMELSER NR. 298-02 C, 

"SCHJONGSLUNDEN" 2. GANGSBEHANDLING 
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119/11 11/3242  

 MÅNEDSRAPPORT JULI 2011  

 

120/11 11/116  

 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT JULI 2011 - 

HJEMMETJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE  

 

121/11 08/2107  

 BEKYMRINGSMELDING OM SITUASJONEN MELLOM VESTRE 

VIKEN HF OG RINGERIKE SYKEHUS  
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107/11  

INTERPELLASJON FRA KJERSTI NYHUS - KULTURLANDSKAP I RINGERIKE 

KOMMUNE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
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Rådmannen tar med seg fremsatte synspunkter om utsiktsrydding. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

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



  

Side 7 av 26 

 

 

 

  

108/11  

REFERATSAKER  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Følgende saker ble tatt til orientering: 

 

A IUA REGION 4 – BUSKERUD – SANDE SVELVIK 

 Referat fra års- og budsjettmøte 16.06.11. 

 Notat fra rådmannen, datert 24.08.11, m/vedlegg. 

 

B KONDOLANSEHILSEN FRA VÄXJÖ KOMMUN, DATERT 24.07.11 

 

C KONDOLANSEHILSEN FRA NOORDOOSTPOLDER, DATERT 25.07.11 

 

D OPPARBEIDELSE AV UTSETTINGSRAMPE FOR BÅTER PÅ  

KOMMUNAL GRUNN 

Notat fra rådmannen, datert 24.08.11. 

 

E TAKKEKORT FRA FAMILIEN LØVLIE 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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109/11  

KONTROLLUTVALGET 2011 -  PROTOKOLL NR. 6/11  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Kontrollutvalgets protokoll nr. 6 tas orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Kontrollutvalgets protokoll nr. 6 ble enstemmig tatt til orientering. 

 

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

Forslag til vedtak: 
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110/11  

KOMMUNENS INNSATS ETTER TRAGEDIEN 22. JULI  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Kommunestyret vil takke ansatte i Ringerike kommune, frivillige organisasjoner, 

næringsliv og innbyggere for den store innsats i forbindelse med tragedien på Utøya. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Formannskapets innstilling, som ble enstemmig vedtatt: 

 

Kommunestyret vil takke ansatte i Ringerike kommune, frivillige organisasjoner, næringsliv 

og innbyggere for den store innsats i forbindelse med tragedien på Utøya. 

 

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

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 
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111/11  

STATUS RAPPORT TILBAKEMELDINGER AVVIK OG KLAGER – 

2. KVARTAL  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Statusrapport om avvikshåndtering 2. kvartal tas til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Hovedkomiteens innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

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

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapport om avvikshåndtering 2. kvartal tas til orientering. 
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112/11  

RINGERIKE VANNVERK GRUNNERVERV HØYDEBASSENG KILEMOEN 

 

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

 

1. Kommunestyret vedtar å kjøpe tilleggsareal til høydebassenget ved Kilemoen fra 

Ole Erik Kile gnr.51 bnr.1 i Ringerike kommune. Arealet er beregnet til 9900 m2 

som skal dekke vannverkets fremtidige utbygningsbehov.  

2. Kostnaden ved grunnervervet, for 9900 m2 grunn a kr 33 pr m2, er kr 326.700,- . 

Tømmerverdi kr 31.790,-  og omkostninger dekkes av hovedplan vann på 

prosjekt 0475.   

 

&&& 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 vedtar å kjøpe tilleggsareal til høydebassenget ved Kilemoen fra Ole 

Erik Kile gnr.51 bnr.1 i Ringerike kommune. Arealet er beregnet til 9900 m2 som skal 

dekke vannverkets fremtidige utbygningsbehov.  

2. Kostnaden ved grunnervervet, for 9900 m2 grunn a kr 33 pr m2, er kr 326.700,- . 

Tømmerverdi kr 31.790,-  og omkostninger dekkes av hovedplan vann på prosjekt 

0475.   
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113/11  

BALLBINGE TYRISTRAND SKOLE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Bygging og finansieringsplan for ballbinge på Tyristrand godkjennes. Investeringen 

forusettes samlet sett å bli kostnadsfri for kommunen. 

&&& 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: 

 

Bygging og finansieringsplan for ballbinge på Tyristrand godkjennes. Investeringen forusettes 

samlet sett å bli kostnadsfri for kommunen. 



  

Side 13 av 26 

 

 

 

  

114/11  

FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG ENKELTE ANDRE 

LOVER  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Kommunestyret ber rådmannen avgi høringssvar basert på de vurderinger som 

fremkommer i saksfremlegget og føringer gitt i kommunestyrets behandling.  

 

2. Punkt 3.3 endres til:  

Det politiske mindretallet bør ha flertallet og leder i kontrollutvalget. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 2: 

 

Punkt 3.3 endres til:  

Det politiske mindretallet bør ha flertallet og leder i kontrollutvalget. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 1 og Meiers forslag til nytt punkt 2 ble 

enstemmig vedtatt. 

 

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

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret ber rådmannen avgi høringssvar basert på de vurderinger som fremkommer i 

saksfremlegget og føringer gitt i kommunestyrets behandling.  
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115/11  

ENDRING AV BETALINGSREGULATIV FOR FEIERVESENET  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Ringerike kommune endrer dagens gebyrregulativ for innkreving av feie- og 

tilsynsavgift til en flat avgift uavhengig av når feiing og tilsyn gjennomføres. Endringen 

trer i kraft fra 01.01.12. 

 

&&& 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: 

 

Ringerike kommune endrer dagens gebyrregulativ for innkreving av feie- og tilsynsavgift til 

en flat avgift uavhengig av når feiing og tilsyn gjennomføres. Endringen trer i kraft fra 

01.01.12. 
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116/11  

REGULERINGSPLAN 0605_315-1 - RV7 SOKNA- ØRGENVIKA -ENDRING AV 

PLAN 2. GANGSBEHANDLING 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

 

1. Forslag til “Reguleringsplan 0605_315-01: rv7 Sokna – Ørgenvika – endring av 

plan” med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. Ringerike kommune vedtar variant 2.2 med rundkjøring vest for Verkenselva.  

 

3. En kjørbar gang-/sykkelveg i forlengelsen av Gullovveien og over Gullovbrua til fv. 

177 Tranbyvegen skal planlegges, prosjekteres og bygges av Statens vegvesen. Gang-

/sykkelvegen skal være kommunal.  

Ringerike kommune skal bidra med å avklare oppgraderingsbehov, kostnader og 

ansvarsforhold ved å anlegge gang-/sykkelvegen. 

 

4. De tekniske løsningene for fv. 178’s kryssing av jernbanen må avklares og løses i 

samarbeid med Jernbaneverket, og anlegget må planlegges og bygges med løsninger 

som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Ringerike kommune vil bidra i 

arbeidet med å finne en kortere vegløsning for gående fra nord inn mot kafe og 

butikkområdet i sentrum.  

 

5. Deler av gjeldende reguleringsplan “Reguleringsplan Sokna - grense Krødsherad” 

som ble vedtatt av Ringerike kommune i møte 31. januar 2008 (sak 3/08), og 

tilhørende bestemmelser oppheves. For Sokna sentrum skal vedtatt reguleringsplan 

av 31. januar 2008 fortsatt gjelde. 

 

6. Det oppfordres til nært samarbeid med berørte parter om detaljutforming av 

områdene rundt miljøkulverten. 

 

7. Tilføyelse til reguleringsbestemmelsenes § 6.5:…….. og overlevert til Ringerike 

kommune. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punk 6 : 

 

Det oppfordres til nært samarbeid med berørte parter om detaljutforming av områdene rundt 

miljøkulverten. 
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Forslag fra Frode Østlund p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 7: 

 

Tilføyelse til reguleringsbestemmelsenes § 6.5:…. og overlevert til Ringerike kommune. 

 

Avstemming: 

 

Forslaget fra Meier ble enstemmig vedtatt som nytt punkt 6 og Østlunds forslag ble 

enstemmig vedtatt som nytt punkt 7. 

 

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

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til “Reguleringsplan 0605_315-01: rv7 Sokna – Ørgenvika – endring av plan” 

med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. Ringerike kommune vedtar variant 2.2 med rundkjøring vest for Verkenselva.  

 

3. En kjørbar gang-/sykkelveg i forlengelsen av Gullovveien og over Gullovbrua til fv. 

177 Tranbyvegen skal planlegges, prosjekteres og bygges av Statens vegvesen. Gang-

/sykkelvegen skal være kommunal.  

Ringerike kommune skal bidra med å avklare oppgraderingsbehov, kostnader og 

ansvarsforhold ved å anlegge gang-/sykkelvegen. 

 

4. De tekniske løsningene for fv. 178’s kryssing av jernbanen må avklares og løses i 

samarbeid med Jernbaneverket, og anlegget må planlegges og bygges med løsninger 

som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Ringerike kommune vil bidra i 

arbeidet med å finne en kortere vegløsning for gående fra nord inn mot kafe og 

butikkområdet i sentrum.  

 

5. Deler av gjeldende reguleringsplan “Reguleringsplan Sokna - grense Krødsherad” som 

ble vedtatt av Ringerike kommune i møte 31. januar 2008 (sak 3/08), og tilhørende 

bestemmelser oppheves.  

    For Sokna sentrum skal vedtatt reguleringsplan av 31. januar 2008 fortsatt gjelde. 
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117/11  

2. GANGS BEHANDLING "LØKKA OG SCHJONGSTANGEN" 

REGULERINGSPLAN NR. 120 "LØKKA OG SCHJONGSTANGEN" 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Reguleringsplan nr.120 ”Løkka og Schjongstangen” med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. Hele reguleringsplan nr. 7 “Hønefoss” (vedtatt 18.02.1956), og deler av 

reguleringsplanene nr. 64 “Hønefoss Sentrum” og nr. 129 “Petersøya” (vedtatt 

hhv. 20.12.1976 og 29.10.1980), som blir berørt av ny reguleringsplan nr. 120, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 

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. Reguleringsplan nr.120 ”Løkka og Schjongstangen” med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. Hele reguleringsplan nr. 7 “Hønefoss” (vedtatt 18.02.1956), og deler av 

reguleringsplanene nr. 64 “Hønefoss Sentrum” og nr. 129 “Petersøya” (vedtatt hhv. 

20.12.1976 og 29.10.1980), som blir berørt av ny reguleringsplan nr. 120, inkludert alle 

senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 
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118/11  

ENDRING AV REGULERINGSPLANKART 298-02 OG 

REGULERINGSBESTEMMELSER NR. 298-02 C, "SCHJONGSLUNDEN" 2. 

GANGSBEHANDLING 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Reguleringsplan nr 298 – 03, ”Schjongslunden”med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. Reguleringsplankart nr. 298-02 og reguleringsbestemmelser nr. 298-02c*, 

”Schjongslunden”, oppheves ved godkjenning av ny reguleringsplan nr. 298-03 

”Schjongslunden”. 

 

Aasens forslag som oversendes rådmannen: 

 

Rådmannen fremmer i løpet av høsten 2011 sak som belyser hvilke muligheter lovverket 

og planverket gir kommunen for å sikre området mot ytterligere fremtidig nedbygging, 

sett hen til ønske om å bevare grønt-/friområdet. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble vedtatt mot 3 

stemmer.  Mindretallet besto av Zwaig og Ovrum (Rødt) og Kjemperud (SV). 

 

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

Forslag til vedtak: 

 

1. Reguleringsplan nr 298 – 03, ”Schjongslunden”med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. Reguleringsplankart nr. 298-02 og reguleringsbestemmelser nr. 298-02c*, 

”Schjongslunden”, oppheves ved godkjenning av ny reguleringsplan nr. 298-03 

”Schjongslunden”. 
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119/11  

MÅNEDSRAPPORT JULI 2011  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Månedsrapporten per juli 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 juli tas til orientering. 
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120/11  

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT JULI 2011 - HJEMMETJENESTEN I 

RINGERIKE KOMMUNE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapport fra Buskerud 

Kommunerevisjon IKS, datert 28.07.11, og ber rådmannen å innrette seg etter disse. 

 

Administrasjonen bes lage en handlingsplan for å redusere/unngå alle avvikene vedr. 

medisinhåndtering i hjemmetjenestene. Her må også inkluderes plan for 

kompetanseheving. Planen prioriteres slik at den kan behandles i hovedkomiteen for 

helse, omsorg og velferd og kommunestyret før nyttår 2011/2012. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapport fra Buskerud 

Kommunerevisjon IKS, datert 28.07.11, og ber rådmannen å innrette seg etter disse. 

 

Forslag fra Einar Zwaig (Rødt): 

 

Administrasjonen bes lage en handlingsplan for å redusere/unngå alle avvikene vedr. 

medisinhåndtering i hjemmetjenestene. Her må også inkluderes plan for kompetanseheving. 

Planen prioriteres slik at den kan behandles i hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og 

kommunestyret før nyttår 2011/2012. 

 

Avstemming: 

 

Forslagene fra Meier og Zwaig ble enstemmig vedtatt. 

 

 

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

Forslag til vedtak: 
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121/11  

BEKYMRINGSMELDING OM SITUASJONEN MELLOM VESTRE VIKEN HF OG 

RINGERIKE SYKEHUS  

 

&&& 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  

Ordfører fremla forslag til brev om situasjonen ved Ringerike sykehus.  Brevet var utformet 

på grunnlag av innspill fra de respektive partier.   Dette etter initiativ fra ordfører.  I møtet 

fremsatte Einar Zwaig (Rødt) forslag om å innarbeide ”inklusiv fødeavdeling”. 

 

Avstemming: 

 

Ordførerens forslag med Zwaig’s tillegg ble enstemmig vedtatt.   

 

Brevet følger protokollen. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Ordføreren 

 

 

 

Stortinget, 0026 OSLO 

 

Regjeringen v/Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen, 

Postboks 8011 Dep., 0030 OSLO 

 

Styret i Vestre Viken HF,  3004  DRAMMEN 

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303  HAMAR  

 

 

 

  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

08/2107-7 20005/11 G00 &13  01.09.2011 

 

BEKYMRINGSMELDING OM SITUASJONEN MELLOM VESTRE VIKEN HF OG 

RINGERIKE SYKEHUS 

Ordføreren viser til pågående prosesser og tiltak knyttet til driften og pasienttilbudene. 

De ansatte har reagert med sinne, frustrasjon, fortvilelse i forhold til innhold i, betydning av 

tiltak og den måte Vestre Viken nå gjennomfører dette på.  Frykten er blant annet at dette vil 

gå ut over den akuttkirurgiske beredskapen ved sykehuset. Det vil i så fall bety et svekket 

tilbud for pasientene og innbyggerne. 

Ut fra helsefaglige vurderinger ved Ringerike sykehus er man ikke komfortable med 

utredninger og tallmateriale, som Vestre Viken HFs sentrale ledelse, har lagt til grunn for de 

tiltak som foretaket nå gjennomfører.  Konsekvensene av tiltakene opplyses å ikke være 

tilstrekkelig fundert i lokale helse-faglige vurderinger og heller ikke ut fra de faktiske 

driftsmessige forholdene ved Ringerike sykehus.  

Prosessene både når det gjelder forberedelse og gjennomføring opplyses å være sterkt 

kritikkverdig. Dette hevdes å være en overkjøring av organisasjonen og ikke i tråd med den 

norske modell for samarbeid, medvirkning og reell innflytelse. Forankringen i organisasjonen 

er dermed fraværende. 

Den aktuelle situasjonen mellom Vestre Viken HF og Ringerike sykehus har i seg mange og 

ulike utgangspunkt, hensyn og problemstillinger men man kan fastslå at konflikten mellom 

partene er dyp og preget av en sterkt svekket tillit.  Dette er således en uakseptabel situasjon 

som den ansvarlige ledelse nå raskt må rydde opp i. 

Vestre Viken HF, Helse Sør Øst og helseministeren må derfor raskt sørge for normalisering 

og løsningsorienterte prosesser og løsninger på utfordringene.  Det kan best gjøres ved å 

opprette en god og samhandlende dialog mellom, på den ene side Vestre Vikens ledelse og på 

den annen side det dyktige og høyt kvalifisert helsefaglig personellet ved Ringerike sykehus. 
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Kommunestyret i Ringerike avholdt møte den 1. september 2011 og finner grunn til å 

understreke følgende når det gjelder Ringerike Sykehus og dets fremtidige virke: 

Kommunestyret i Ringerike, på vegne av hensyn til pasienter og befolkningen for øvrig, 

krever med dette at de ansvarlige i Vestre Viken HF, Helse Sør Øst og Regjeringen ved 

helseministeren sørger for å rydde opp i konflikten.  Den situasjon som foreligger er 

uakseptabel og bekymringsfull og må løses raskt.  

Kommunestyret vil for øvrig understreke at befolkningen i Ringerike og omegn forventer at 

Ringerike Sykehus skal videreutvikles som et fullverdig lokalsykehus, jfr. legeforeningens 

definisjon inkl. fødeavdeling. 

Det er ikke akseptabelt dersom endringer ved sykehuset fører til redusert tilbud ovenfor 

befolkningen i Ringerike. Pasientenes interesser må gå foran både hva gjelder tjenesteinnhold 

og kvalitet. 

Kommunestyret vil peke på at Vestre Viken HF har valgt en organisering hvor sykehusene 

Ringerike, Bærum og Asker, Drammen og Kongsberg fremstår som et foretak med 

sentralplassert ledelse men uten en lokal ledelse med nødvendig ansvar, myndighet og 

resultatansvar. Videre har Vestre Viken HF valgt en såkalt klinikkmodell. Dette er, slik 

kommunestyret ser det, en samlet sett svært krevende struktur både for ledelse og ansatte. 

Ikke minst med tanke på samhandlingsreformen med de krav til nærkontakt mellom 

primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten som der er lagt til grunn.  

Kommunestyrets inntrykk er at Vestre Viken HF innenfor rammene av nevnte modell ikke 

har nødvendig kontroll og styring på sin virksomhet. Hverken økonomisk og organisatorisk 

og heller ikke ut fra et ledelsesperspektiv. Det er da naturlig å anmode de ansvarlige for 

Vestre Viken HF om å sørge for at styring og kontroll gjenvinnes basert på tillit og samarbeid 

i alle ledd av organisasjonen. I en slik prosess som synes nødvendig i Ringerike sykehus 

situasjonen kan dette trolig best gjøres ved å etablere en stedlig ledelse med dedikert ansvar, 

myndighet og helhetlig budsjett. I dette ligger også tilstilling/fordeling av nødvendige 

ressurser og tid slik at organisasjonen faktisk gis reell mulighet til å nå målene ut fra den 

faktiske situasjonen som gjelder ved Ringerike sykehus. 

Avslutningsvis gjentas de krav og forventninger Kommunestyre har til de ansvarlige i Vestre 

Viken HF. Helse Sør Øst, og til helseministeren:  

 

1 Kommunestyret i Ringerike krever at de ansvarlige sammen med ansatte rydder opp 

og gjenvinner tillit og trygghet til pasienter og innbyggere og at en videreutvikling kan 

starte. 

 

2 Kommunestyret i Ringerike krever og legger til grunn at Ringerike Sykehus skal 

videreutvikles som et fullverdig lokalsykehus, jfr. legeforeningens definisjon inkl. 

fødeavdeling. 

 

3 Kommunestyret i Ringerike vil ikke akseptere endringer ved Ringerike Sykehus som 

kan føre til reduserte tilbud ovenfor befolkning det være seg på pasienttilbud og 

kvalitet. Utvikling må gi som resultat forbedringer. 

 

4 Kommunestyret i Ringerike peker på behov for stedlig ledelse med nødvendig ansvar 

og myndighet til å gjenvinne et godt målrettet samarbeid om konkrete mål. 
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Med dette som utgangspunkt forventer Kommunestyret i Ringerike kommune umiddelbar 

handling, og at helseministeren sørger for at så skjer. 

 

 

 

 

Ringerike 1. september 2011 

 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 

 

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