
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 4 
Kommunestyret 

 
Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 16:00 – 20:30 
 
Innkalte: 
Funksjon                Navn            Forfall  Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen FO  
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Liv Isabella Edvartsen Tangen   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa   
Medlem Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen FO  
Medlem Erna Skaugrud   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim   
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen FD  
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Richard Baksvær FO  
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Hans-Petter Aasen   



  

Side 2 av 26 

Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO  
Medlem Kjersti Land Nyhus   
Medlem Karl-Petter Endrerud FO  
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen   
Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Kjell Børre Hansen 
Varamedlem Vigdis Meier  Asbjørn Jarle Holth 
Varamedlem John Andreas Bakken  Tone Bråten-Ellingsen 
Varamedlem Ivar Eskestrand  Dag  Haakon Henriksen og

Elsa Lill P. Strande  
Varamedlem Ulf Magnussen  Richard Baksvær 
Varamedlem Anders Braaten  Lise H Kihle Gravermoen 
Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Karl-Petter Endrerud 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjef Knut E. Helland, 
økonomisjef Torbjørn Hansen og utviklinggsjef Lars Olsen. 

 
Merknader: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientering: 

 Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 
 Dag Haakon Henriksen var ikke tilstede under behandling av 

sakene 54/12, 55/12 og 60/12. Ivar Eskestrand tok hans plass 
under behandling av sakene.  

 Elsa Lill P. Strande (H),  Helge Stiksrud (V) , Eli Johanne Ruud 
(Ap) og Ståle Skjønhaug (Ap) erklærte seg inhabil i sak 56 og 
forlot møtet.  Ivar Eskestrand tok Strande’s plass under 
behandling av saken. 

 Gry Loe Haugaa fikk permisjon og forlot møtet før behandling av 
sak 61. 

 Sakene 54/12, 55/12 og 60/12 ble behandlet før sak 52/12. 
 
Ulike plantyper v/Sigrid Stokke, Asplan Viak. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 52/12 
til og med sak  61/12 

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

Kjell B. Hansen (sett) 
 

 
 
Dag G. Stenersen Runar Johansen Karl Petter Endrerud (sett) 
 
 
Møtesekretær: 
 
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
52/12 12/25  
 REFERATSAK  
 
53/12 12/1539  
 MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2012  
 
54/12 11/3633  
 KOMMUNEPLANSTRATEGI  
 
55/12 11/3633  
 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI  
 
56/12 08/1328  
 RV 35 HØNENGATEN JERNBANEUNDERGANG-HOVKRYSSET 

2.GANGS BEHANDLING 
 
57/12 12/1403  
 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 - 2023  
 
58/12 12/740  
 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KOMMUNAL HÅNDHEVING AV 

POLITIVEDTEKTER  
 
59/12 12/288  
 FORSLAG TIL REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT - HØRING  
 
60/12 11/4150  
 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016  
 
61/12 12/2052  
 INTERPELLASJON - KJERSTI NYHUS (SP)  KONSESKVENSER AV 

BUDSJETTKUTT I SKOLESEKTOREN  
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52/12  
REFERATSAK  
 
Vedtak: 
 
Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A        REFERAT FRA BARN- OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) 22.03.12. 
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53/12  
MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2012  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapport per februar tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport per februar tas til orientering. 
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54/12  
KOMMUNEPLANSTRATEGI  
 
Vedtak: 
 
1. Momentene i saken tas med i det videre arbeidet med befolkningsvekst, styrket nærings-

grunnlag og effektiv arealdisponering. 
2. Rådmannen sørger for at arbeid som fremmer befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag 

og effektiv arealdisponering prioriteres. 
3. Rådmannen fremmer sak om status i dette arbeidet i oktober 2012. 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Momentene i saken tas med i det videre arbeidet med befolkningsvekst, styrket nærings-

grunnlag og effektiv arealdisponering. 
2. Rådmannen sørger for at arbeid som fremmer befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag 

og effektiv arealdisponering prioriteres. 
3. Rådmannen fremmer sak om status i dette arbeidet i oktober 2012. 

. 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Saken legges til grunn for det videre arbeidet med befolkningsvekst, styrket nærings-

grunnlag og effektiv arealdisponering. 

2. Rådmannen sørger for at arbeid som fremmer befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag 
og effektiv arealdisponering prioriteres. 

3. Rådmannen fremmer sak om status i dette arbeidet i oktober 2012. 
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55/12  
FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI  
 
Vedtak: 
 

1. Forslag til kommunal planstrategi for Ringerike kommune godkjennes som 
formannskapets anbefaling. 

2. Rådmannen innhenter synspunkter fra overordnede organer og nabokommuner og 
gjør forslaget kjent i samsvar med krav i plan- og bygningsloven. 

3. Deretter framlegges saken for endelig vedtak i kommunestyret. 
4. Etter endelig vedtak skal Kommunal planstrategi for Ringerike kommune være 

retningsgivende for kommunens planlegging fram mot 2015. 
5. Det bes snarest avklares hvor E16 og Ringeriksbanen skal plasseres. 
6. Kommunens innbyggere inviteres til å delta i en slagordkonkurranse i det videre 

arbeidet med fastsettelse visjon som en del av kommuneplanarbeidet. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Forslag til kommunal planstrategi for Ringerike kommune godkjennes som 
formannskapets anbefaling. 

2. Rådmannen innhenter synspunkter fra overordnede organer og nabokommuner og 
gjør forslaget kjent i samsvar med krav i plan- og bygningsloven. 

3. Deretter framlegges saken for endelig vedtak i kommunestyret. 
4. Etter endelig vedtak skal Kommunal planstrategi for Ringerike kommune være 

retningsgivende for kommunens planlegging fram mot 2015. 
5. For å kunne konkretisere vekstplanene, skal det avklares hvor E16 og Ringeriksbanen 

skal plasseres. 
6. Kommunens innbyggere inviteres til å delta i en slagordkonkurranse i det videre 

arbeidet med fastsettelse visjon som en del av kommuneplanarbeidet. 
 
Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf til endring av punkt 5: 
 
Det bes snarest avklares hvor E16 og Ringeriksbanen skal plasseres. 

 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling med Bolstads endringsforslag i punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til kommunal planstrategi for Ringerike kommune godkjennes som 
formannskapets anbefaling. 

2. Rådmannen innhenter synspunkter fra overordnede organer og nabokommuner og 
gjør forslaget kjent i samsvar med krav i plan- og bygningsloven. 

3. Deretter framlegges saken for endelig vedtak i kommunestyret. 
4. Etter endelig vedtak skal Kommunal planstrategi for Ringerike kommune være 

retningsgivende for kommunens planlegging fram mot 2015. 
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56/12  
RV 35 HØNENGATEN JERNBANEUNDERGANG-HOVKRYSSET 2.GANGS 
BEHANDLING 
 
Vedtak: 
 

1. Detaljreguleringsplan nr. 335 ”Rv 35 HØNENGATEN JERNBANEUNDERGANG – 
HOVKRYSSET” vedtas. 

 
2. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 

Reguleringsplan 2997/43 Hønen II (stadfestet 20.01.1944),  
Reguleringsplan 3976/56 Norderhov; Hønengata – Industrigata – Dronning Ragnhilds 
vei (stadfestet 30.10.1956), 
Reguleringsplan 13/64 Del av Hov gård (stadfestet 15.01.1965),  
Reguleringsplan 82 Ullerålområdet (stadfestet 25.08.1975),  
Reguleringsplan 143 Eiendommen Haugom (vedtatt 31.01.1980),  
Reguleringsplan 82-1 G.nr. 86 b.nr. 349 og b.nr. 28 (stadfestet 31.01.1983),  
Reguleringsplan 82-2 Kvartalet Flattum (vedtatt 30.10.1985),  
25-2 Kvartalet Hønengata –Hønen allé – Halvdan Svartes gt.– Dronning Ragnhilds 
vei (vedtatt 30.06.1988), inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, ved godkjenning av reguleringsplan nr 335, Rv 35 HØNENGATEN 
JERNBANEUNDERGANGEN - HOVKRYSSET. 

 
3. For bedre å imøtekomme næringsdrivendes ønske om bedre inn- og utkjøringer fra 

bedrifter bes det om at det blir avkjøring til Hønengaten øst i Krokenveien-krysset og 
at det gis svingmuligheter fra nord i nåværende avkjøring til Coop og Shell. 
 

4. Det må tas nødvendige hensyn til trafikkforholdene i anleggsperioden, dette gjelder 
også med tanke på næringsdrivende i området. 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Detaljreguleringsplan nr. 335 ”Rv 35 HØNENGATEN JERNBANEUNDERGANG – 
HOVKRYSSET” vedtas. 

 
2. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 

Reguleringsplan 2997/43 Hønen II (stadfestet 20.01.1944),  
Reguleringsplan 3976/56 Norderhov; Hønengata – Industrigata – Dronning Ragnhilds 
vei (stadfestet 30.10.1956), 
Reguleringsplan 13/64 Del av Hov gård (stadfestet 15.01.1965),  
Reguleringsplan 82 Ullerålområdet (stadfestet 25.08.1975),  
Reguleringsplan 143 Eiendommen Haugom (vedtatt 31.01.1980),  
Reguleringsplan 82-1 G.nr. 86 b.nr. 349 og b.nr. 28 (stadfestet 31.01.1983),  
Reguleringsplan 82-2 Kvartalet Flattum (vedtatt 30.10.1985),  
25-2 Kvartalet Hønengata –Hønen allé – Halvdan Svartes gt.– Dronning Ragnhilds 
vei (vedtatt 30.06.1988), inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
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bestemmelser, ved godkjenning av reguleringsplan nr 335, Rv 35 HØNENGATEN 
JERNBANEUNDERGANGEN - HOVKRYSSET. 

 
3. For bedre å imøtekomme næringsdrivendes ønske om bedre inn- og utkjøringer fra 

bedrifter bes det om at det blir avkjøring til Hønengaten øst i Krokenveien-krysset og 
at det gis svingmuligheter fra nord i nåværende avkjøring til Coop og Shell. 
 

4. Det må tas nødvendige hensyn til trafikkforholdene i anleggsperioden, dette gjelder 
også med tanke på næringsdrivende i området. 

 
5. Rådmannen bes til kommunestyrets behandling om å se på muligheten for å legge inn 

forutsetning om at tilgang til området v/Slettagårdene ikke iverksettes før det 
foreligger en erstatningsvei bak Slettagårdene og på en slik måte at saken kan 
sluttbehandles som planlagt i kommunestyrets møte 26. april 2012. 

 
Elsa Lill P. Strande (H), Ståle Skjønhaug (Ap), Eli Johanne Ruud (Ap) og Helge Stiksrud (V) 
erklærte seg inhabile og forlot møte. Ivar Eskestrand tok Strande’s plass.  
 
Forslag fra Alf Meier (Ap): 
Punkt 5 i formannskapet fjernes. 
 
Avstemming: 
Av 43 representanter var 40 tilstede. 
Punkt 1-4 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Meiers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Detaljreguleringsplan nr. 335 ”Rv 35 HØNENGATEN JERNBANEUNDERGANG – 

HOVKRYSSET” vedtas. 
 

2. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 
Reguleringsplan 2997/43 Hønen II (stadfestet 20.01.1944),  
Reguleringsplan 3976/56 Norderhov; Hønengata – Industrigata – Dronning Ragnhilds vei 
(stadfestet 30.10.1956), 
Reguleringsplan 13/64 Del av Hov gård (stadfestet 15.01.1965),  
Reguleringsplan 82 Ullerålområdet (stadfestet 25.08.1975),  
Reguleringsplan 143 Eiendommen Haugom (vedtatt 31.01.1980),  
Reguleringsplan 82-1 G.nr. 86 b.nr. 349 og b.nr. 28 (stadfestet 31.01.1983),  
Reguleringsplan 82-2 Kvartalet Flattum (vedtatt 30.10.1985),  
25-2 Kvartalet Hønengata –Hønen allé – Halvdan Svartes gt.– Dronning Ragnhilds vei 
(vedtatt 30.06.1988), inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, ved godkjenning av reguleringsplan nr 335, Rv 35 HØNENGATEN 
JERNBANEUNDERGANGEN - HOVKRYSSET. 
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57/12  
NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 - 2023  
 
Vedtak: 
 
Ringerike kommune viser til de statlige transportetatenes fremlagte forslag til Nasjonal 
Transportplan 2014-2023, og ønsker å gi følgende uttalelse til saken: 

 
1. Ringeriksregionen har god plass og et godt dokumentert potensiale for vekst. Det er 

sterk politisk vilje til å realisere veksten, så vel næringsliv som boliger.  Regionen har 
gode muligheter for å ta imot deler av den forventede sterke veksten i 
hovedstadsområdet innenfor eksisterende kommunal infrastruktur. 

2. Moderne samferdselsløsninger mellom Oslo og Ringerike, herunder Ringeriksbanen, 
vil åpne en ny vekstkorridor for Osloregionen. Samtidig vil en moderne jernbane åpne 
for betydelig forkorting av reisetiden mellom Oslo og Bergen og til reiselivsregionen 
Hallingdal. Ringeriksbanen er et viktig element i togsystemet i hele Østlandsområdet. 
E16 mellom Sandvika og Hønefoss er også svært viktig for øst/vest-forbindelsen. 

3. Det er stort behov for en snarlig oppgradering av E16 til 4-felts veg som følge av 
dagens trafikkmengde, og uavhengig av behovet for vekst og næringsutvikling.  
Dagens ÅDT, trafikksituasjon og ulykkestatistikk bekrefter dette.   

4. E16 og Rv 35 fungerer som ytre ringvei rundt Oslo og er forbindelse mellom E18 
Sandvika og Gardermoenområdet / Oslo nord. 

5. Det fremlagte forslaget til Nasjonal Transportplan gir ikke et godt nok grunnlag for å 
understøtte ambisjonene om ny vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Ringerike 
kommune forutsetter derfor at Regjeringen og Stortinget i det videre arbeidet legger 
opp til en helt annen framdrift for de viktigste samferdselsprosjektene for 
Ringeriksregionen i Nasjonal Transportplan. Dette innebærer: 

a) E16 Bjørum – Skaret – Rørvik må få byggestart tidlig i perioden 2014-2017.  
b) E16 Rørvik – Hønefoss må planlegges videre uten opphold slik at parsellen får 

byggestart tidlig i perioden 2018-2023. Firefeltsvei på hele strekningen mellom 
Sandvika og Hønefoss må stå ferdig i løpet av denne NTP-perioden. 

c) Rv35 Olum – Eggemoen må få byggestart i 2014 som forutsatt i gjeldende NTP.  
d) Den statlige andelen for Rv35 Olum – Eggemoen må økes til minst 60% for at ikke 

den økonomiske belastningen ved bompengefinansiering for innbyggerne i 
Ringeriksregionen skal bli urimelig i forhold til strekningens nasjonale betydning. 

e) For Rv35 Nymoen – Eggemoen må planleggingen gjenopptas med sikte på vedtak 
om utbygging av parsellen ved neste rullering av Nasjonal Transportplan. 

f) Midler til planlegging av Ringeriksbanen må økes vesentlig slik at planleggingen 
kan ferdigstilles i første del av denne NTP-perioden. Kommunene i Ringeriksregionen 
ser med stor interesse på at NTP-forslaget og jernbaneutredningen påpeker at 
Ringeriksbanen er et prosjekt som egner seg for alternativ organisering og 
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finansiering. Kommunene ønsker å være i førersetet i utredning og realisering av et 
slikt prosjekt. 
Ringerike kommune går inn for at ”Ringeriksbanen” må utredes, finansieres og 
igangsettes i løpet av perioden. 
 

g) Arbeidet med planlegging av veisystem i og rundt Hønefoss, Ringerikspakka, må 
startes opp snarest mulig. 
Ringerike kommune går inn for at ”Ringerikspakka” går inn for at denne innarbeides i 
bypakker. 
 

h) De statlige bevilgningene til store samferdselsinvesteringer i Ringeriksregionen må 
økes vesentlig ut over de nivåer som skisseres i forslaget til Nasjonal Transportplan. 

 
Stenersens forslag som oversendes formannskapet: 
 
Ringerike kommune vil også reise spørsmål om oppbygging av nasjon transportplan er en 
hensiktsmessig løsning for å løse dagens transportbehov i Norge.  
 
Det vises til at utbygging av flyplasser løses og bygges utenom prioriteringer i NTP, det 
samme var arbeidsformen for flytoget. 
 
Det synes fornuftig at riksdekkende transportbehov som hovedferdselsårer som Oslo-
Stavanger/Oslo-Bergen/Oslo-Trondheim og nordover løftes ut av NTP og gis en rask løsning- 
ev. ved eget utbyggingsselskap. Nasjonale baner og hovedveier bør gis en rask løsning – og 
ikke være i konkurranse med ”lokale ønsker” når prioritering og bevilgninger gjøres. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp) nytt punkt 5 i: 
 
Ringerike kommune vil også reise spørsmål om oppbygging av nasjon transportplan er en 
hensiktsmessig løsning for å løse dagens transportbehov i Norge.  
 
Det vises til at utbygging av flyplasser løses og bygges utenom prioriteringer i NTP, det 
samme var arbeidsformen for flytoget. 
 
Det synes fornuftig at riksdekkende transportbehov som hovedferdselsårer som Oslo-
Stavanger/Oslo-Bergen/Oslo-Trondheim og nordover løftes ut av NTP og gis en rask løsning- 
ev. ved eget utbyggingsselskap. Nasjonale baner og hovedveier bør gis en rask løsning – og 
ikke være i konkurranse med ”lokale ønsker” når prioritering og bevilgninger gjøres. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Stenersens forslag ble vedtatt oversendt formannskapet mot 3 stemmer.  Mindretallet besto av 
Sp. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune viser til de statlige transportetatenes fremlagte forslag til Nasjonal Transportplan 
2014-2023, og ønsker å gi følgende uttalelse til saken: 
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1. Ringeriksregionen har god plass og et godt dokumentert potensiale for vekst. Det er sterk politisk 

vilje til å realisere veksten, så vel næringsliv som boliger. Vi kan ta i mot store deler av veksten i 
hovedstadsområdet innenfor eksisterende kommunal infrastruktur. 

2. Moderne samferdselsløsninger mellom Oslo og Ringerike, herunder Ringeriksbanen, vil åpne en 
ny vekstkorridor for Osloregionen. Samtidig vil en moderne jernbane åpne for betydelig 
forkorting av reisetiden mellom Oslo og Bergen og til reiselivsregionen Hallingdal. 
Ringeriksbanen er et viktig element i togsystemet i hele Østlandsområdet. E16 mellom Sandvika 
og Hønefoss er også svært viktig for øst/vest-forbindelsen. 

3. Det er stort behov for en snarlig oppgradering av E16 til 4-felts veg som følge av dagens 
trafikkmengde, og uavhengig av behovet for vekst og næringsutvikling.  Dagens ÅDT, 
trafikksituasjon og ulykkestatistikk bekrefter dette.   

4. E16 og Rv 35 fungerer som ytre ringvei rundt Oslo og er forbindelse mellom E18 Sandvika og 
Gardermoenområdet / Oslo nord. 

5. Det fremlagte forslaget til Nasjonal Transportplan gir ikke et godt nok grunnlag for å understøtte 
ambisjonene om ny vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Ringerike kommune forutsetter derfor 
at Regjeringen og Stortinget i det videre arbeidet legger opp til en helt annen framdrift for de 
viktigste samferdselsprosjektene for Ringeriksregionen i Nasjonal Transportplan. Dette 
innebærer: 

a) E16 Bjørum – Skaret – Rørvik må få byggestart tidlig i perioden 2014-2017.  

b) E16 Rørvik – Hønefoss må planlegges videre uten opphold slik at parsellen får byggestart 
tidlig i perioden 2018-2023. Firefeltsvei på hele strekningen mellom Sandvika og Hønefoss 
må stå ferdig i løpet av denne NTP-perioden. 

c) Rv35 Olum – Eggemoen må få byggestart i 2014 som forutsatt i gjeldende NTP.  

d) Den statlige andelen for Rv35 Olum – Eggemoen må økes til minst 60% for at ikke den 
økonomiske belastningen ved bompengefinansiering for innbyggerne i Ringeriksregionen 
skal bli urimelig i forhold til strekningens nasjonale betydning. 

e) For Rv35 Nymoen – Eggemoen må planleggingen gjenopptas med sikte på vedtak om 
utbygging av parsellen ved neste rullering av Nasjonal Transportplan. 

f) Midler til planlegging av Ringeriksbanen må økes vesentlig slik at planleggingen kan 
ferdigstilles i første del av denne NTP-perioden. Kommunene i Ringeriksregionen ser med 
stor interesse på at NTP-forslaget og jernbaneutredningen påpeker at Ringeriksbanen er et 
prosjekt som egner seg for alternativ organisering og finansiering. Kommunene ønsker å være 
i førersetet i utredning og realisering av et slikt prosjekt. 

g) Arbeidet med planlegging av veisystem i og rundt Hønefoss, Ringerikspakka, må startes opp 
snarest mulig. 

h) De statlige bevilgningene til store samferdselsinvesteringer i Ringeriksregionen må økes 
vesentlig ut over de nivåer som skisseres i forslaget til Nasjonal Transportplan. 
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58/12  
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KOMMUNAL HÅNDHEVING AV 
POLITIVEDTEKTER 
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommune avgir følgende høringssvar: 
 
• Ringerike kommune er positiv til forslag til forskrift om kommunal håndheving av 

politivedtekter. 
• Gebyrstørrelsen bør holde takt med prisutviklingen i samfunnet for øvrig og 

forutsetter at Justisdepartementet holder gebyrene løpende justert. 
• Forskriften bør legge til rette for at kommuner som vedtar håndheving kan 

delegere fullmakten til et kommunalt selskap og / eller foretak. 
• Det bør være mulighet for at kommunen i sin håndheving av vedtektene først gir 

overtreder en advarsel. 
• Justis departementet bør som hjelp til kommunene gi en veiledning for hva som er 

såpass alvorlige overtredelser som bør anmeldes fremfor å ilegge 
overtredelsesgebyr. 

 
Formannskapets innstilling: 
 
1.  Ringerike kommune avgir følgende høringssvar: 
 

• Ringerike kommune er positiv til forslag til forskrift om kommunal håndheving av 
politivedtekter. 

• Gebyrstørrelsen bør holde takt med prisutviklingen i samfunnet for øvrig og 
forutsetter at Justisdepartementet holder gebyrene løpende justert. 

• Forskriften bør legge til rette for at kommuner som vedtar håndheving kan 
delegere fullmakten til et kommunalt selskap og / eller foretak. 

• Det bør være mulighet for at kommunen i sin håndheving av vedtektene først gir 
overtreder en advarsel. 

• Justis departementet bør som hjelp til kommunene gi en veiledning for hva som er 
såpass alvorlige overtredelser som bør anmeldes fremfor å ilegge 
overtredelsesgebyr. 

 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap) p.v.a. Ap: 

 
Viser til siden 95.  Forslag fra rådmannen: 

1. Ringerike kommune avgir følgende høringssvar: 
• Ringerike kommune er positiv til forslag til forskrift om kommunal håndheving av 

politivedtekter. 
• Gebyrstørrelsen bør holde takt med prisutviklingen i samfunnet for øvrig og 

forutsetter at Justisdepartementet holder gebyrene løpende justert. 
• Forskriften bør legge til rette for at kommuner som vedtar håndheving kan 

delegere fullmakten til et kommunalt selskap og / eller foretak. 



  

Side 15 av 26 

 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Larsens forslag, ble 
formannskapets innstilling vedtatt mot 16 stemmer. Mindretallet besto av Ap. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune avgir følgende høringssvar: 
• Ringerike kommune er positiv til forslag til forskrift om kommunal håndheving av 

politivedtekter. 
• Gebyrstørrelsen bør holde takt med prisutviklingen i samfunnet for øvrig og 

forutsetter at Justisdepartementet holder gebyrene løpende justert. 
• Forskriften bør legge til rette for at kommuner som vedtar håndheving kan 

delegere fullmakten til et kommunalt selskap og / eller foretak. 



  

Side 16 av 26 

 
 
 
  
59/12  
FORSLAG TIL REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT - HØRING  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret i Ringerike kommune viser til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til 
nye fastlegeforskrifter.  Kommunens administrasjon har uttalt seg gjennom uttalelse 
23.2.2012 fra Kommunesamarbeidet i Vestregionen, som den har medvirket til.  Der er det 
pekt på mange forhold som må følges opp bedre.  Formannskapet vil imidlertid peke på at 
fastlegene allerede har fullt opp å gjøre og det blir helt nødvendig å få til et godt og rasjonelt 
samarbeid med dem, dersom de også skal kunne følge opp pasientenes behov bedre slik det 
er redegjort for i høringsutkastet.  Bl.a. vil det være behov for opplegg med mer personell i 
støttefunksjoner og dette må finansieres.  Formannskapet mener det er viktig at departementet 
nå stopper opp i den pågående prosess og kommer i god dialog med Kommunenes 
Sentralforbund og Den Norske Legeforening for å få til et funksjonelt opplegg som ivaretatt 
pasientene på en god måte. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Formannskapet i Ringerike kommune viser til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til 
nye fastlegeforskrifter.  Kommunens administrasjon har uttalt seg gjennom uttalelse 
23.2.2012 fra Kommunesamarbeidet i Vestregionen, som den har medvirket til.  Der er det 
pekt på mange forhold som må følges opp bedre.  Formannskapet vil imidlertid peke på at 
fastlegene allerede har fullt opp å gjøre og det blir helt nødvendig å få til et godt og rasjonelt 
samarbeid med dem, dersom de også skal kunne følge opp pasientenes behov bedre slik det 
er redegjort for i høringsutkastet.  Bl.a. vil det være behov for opplegg med mer personell i 
støttefunksjoner og dette må finansieres.  Formannskapet mener det er viktig at departementet 
nå stopper opp i den pågående prosess og kommer i god dialog med Kommunenes 
Sentralforbund og Den Norske Legeforening for å få til et funksjonelt opplegg som ivaretatt 
pasientene på en god måte. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte høringsuttalelse vedtas som Ringerike kommunes høringssvar på ny revidert 
fastlegeforskrift. 



  

Side 17 av 26 

 
 
 
  
60/12  
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens innstilling til vedtak, slik det fremkommer i den sak som har vært på høring, 
vedtas med følgende endringer: 
 
1. Punkt 1.a.9. Alkoholfrie soner endres til: 
Én prosent MC klubber eller enkeltpersoner, foreninger, selskaper eller andre juridiske 
personer eller sammenslutninger som er tilknyttet eller samarbeider med Én prosent MC 
klubber.  
 
2. Punkt 5.1.3 Vilkår: 
Setningen «Ved behandling av søknader om bevilling skal det legges vekt på at 
alkoholholdig drikk i gruppe 1 får en diskré plassering i forretningens lokaler» slettes. 
 
3. Punkt 5.2.2 Skjenketidene endres til: 
 
Skjenke- og åpningstider i Ringerike kommune skal reguleres i forskrift. 
Dette vil bety at samtlige serveringssteder gis mulighet til lik åpningstid: 
 
Skjenketiden for all servering settes til kl 02.00. Åpningstiden settes til kl. 02.30 alle dager. 
 
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan tidligst starte klokken 10:00 og 
alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan tidligst starte klokken 13:00. 
 
Spesielt ved innføringen av sommer- og vintertid: 
I lokal tid stilles klokken i Norge fram fra klokken 2 til 3 om våren, og tilbake fra 3 til 2 om 
høsten.  
Dette innebærer at skjenkedøgnet ikke endres ved stilling av klokken. 
 
Punkt 5.2.4. 

Ringerike kommune kan til en hver tid endre Forskrift om åpningstider dersom 
utviklingen gjør det nødvendig. Dette gjennomføres i tråd med forvaltningsloven. 

Punkt 5.2.5. 
Det settes ned et utvalg bestående av representanter fra kommunen, politiet, 
næringslivet og politikerne. Utvalget møtes minst hvert kvartal, og har mandat til å 
holde seg orientert om utviklingen knyttet til rusproblematikken i Ringerike for 
tidligst mulig å kunne igangsette de rette tiltakene. Rådmann leder og innkaller til 
møtene. Rådmann bes fremme egen sak om gruppens mandat. 

 
4. Punkt 5.2.3 Spesielt for uteservering: 
 
Setningen «Virksomheter som kan skjenke brennevin kan ikke etablere barer/disker 
utendørs» slettes. 
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5. Punkt 5.3 Bevilling for en enkeltstående anledning 
 
Setningen «Søknad om bevilling etter alkohollovens § 4-5 avgjøres senest en uke etter at 
komplett søknad er mottatt. Søknad om bevilling etter alkohollovens § 1-6 3. ledd avgjøres 
senest to uker etter at komplett søknad er mottatt» tilføyes. 
 
6. Punkt 5.2.4 d) Vilkår endres til: 

det settes som vilkår at virksomheter som har bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk må, når stedet drives som annet enn spiserestaurant/kafé/selskapslokaler, sørge for 
at bare personer over 18 år har tilgang til lokalet etter klokken 22:00. 

 
7. Punkt 6.1 Utgangspunkt for straffereaksjoner innenfor bevillingsperioden. 
 
Reaksjon for 1. gangs overtredelse, (spesielt alvorlige hendelser), endres til: 
Inndragning av bevilling i 1 til 3 uker. 
 
 
ENDRING: 1.  a)   ALKOHOLFRIE SONER  punkt 6 endres til 
 

alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder som kun betjener 
 idrettsanlegg, idrettshaller og lignende kan kun finne sted i egne lukkede områder 
  slik at skjenking ikke kan finne sted mens det pågår idrettsaktivitet. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Rådmannens innstilling til vedtak, slik det fremkommer i den sak som har vært på høring, 
vedtas med følgende endringer: 
 

1. Punkt 1.a.9. Alkoholfrie soner endres til: 
Én prosent MC klubber eller enkeltpersoner, foreninger, selskaper eller andre juridiske 
personer eller sammenslutninger som er tilknyttet eller samarbeider med Én prosent MC 
klubber.  
 

2. Punkt 5.1.3 Vilkår: 
Setningen «Ved behandling av søknader om bevilling skal det legges vekt på at 
alkoholholdig drikk i gruppe 1 får en diskré plassering i forretningens lokaler» slettes. 
 

3. Punkt 5.2.2 Skjenketidene endres til: 
 
Skjenke- og åpningstider i Ringerike kommune skal reguleres i forskrift. 
Dette vil bety at samtlige serveringssteder gis mulighet til lik åpningstid: 
 
Åpningstiden settes til kl. 03:00 alle dager. 
Skjenketiden for øl og vin settes til kl. 02:00 alle dager. 
Skjenketiden for sprit settes til kl. 01:00 alle dager. 
 
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan tidligst starte klokken 10:00 og 
alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan tidligst starte klokken 13:00. 
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Spesielt ved innføringen av sommer- og vintertid: 
I lokal tid stilles klokken i Norge fram fra klokken 2 til 3 om våren, og tilbake fra 3 til 2 om 
høsten.  
Dette innebærer at skjenkedøgnet ikke endres ved stilling av klokken. 
 

4. Punkt 5.2.3 Spesielt for uteservering: 
 
Setningen «Virksomheter som kan skjenke brennevin kan ikke etablere barer/disker 
utendørs» slettes. 
 

5. Punkt 5.3 Bevilling for en enkeltstående anledning 
 
Setningen «Søknad om bevilling etter alkohollovens § 4-5 avgjøres senest en uke etter at 
komplett søknad er mottatt. Søknad om bevilling etter alkohollovens § 1-6 3. ledd avgjøres 
senest to uker etter at komplett søknad er mottatt» tilføyes. 
 

6. Punkt 5.2.4 d) Vilkår endres til: 

det settes som vilkår at virksomheter som har bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk må, når stedet drives som annet enn spiserestaurant/kafé/selskapslokaler, sørge for 
at bare personer over 18 år har tilgang til lokalet etter klokken 22:00. 

 
7. Punkt 6.1 Utgangspunkt for straffereaksjoner innenfor bevillingsperioden. 

 
Reaksjon for 1. gangs overtredelse, (spesielt alvorlige hendelser), endres til: 
Inndragning av bevilling i 1 til 3 uker. 
 
 
ENDRING: 1.  a)   ALKOHOLFRIE SONER  punkt 6 endres til 
 

alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder som kun betjener 
 idrettsanlegg, idrettshaller og lignende kan kun finne sted i egne lukkede områder 
  slik at skjenking ikke kan finne sted mens det pågår idrettsaktivitet. 
 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 
På bakgrunn av formannskapets voteringsorden klargjøres at undertegnede ved 
formannskapets behandling ville stemt for hovedkomiteen for helse, omsorg og velferds 
innstilling hva gjelder pkt. 5.2.2.  Dette som en stemmeforklaring. 
 
Protokolltilførsel fra Marit Bolstad (H) og Christine Hovland (Frp): 
 
Høyre støtter Frps forslag fra komiteen. Frp opprettholdt sitt forslag fra komiteen. 
Subsidiært ønsket Høyre og Frp at skjenketiden for sprit settes til 30 min tidligere enn 
skjenketid for vin og øl. 
 
Forslag Marit Bolstad (H): 
 
Skjenketid settes til kl. 02.30. Åpningstid settes til kl. 03.00. 
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Forslag fra Alf Meier (Ap): 
 
Skjenketiden for all servering settes til kl 02.00. Åpningstiden settes til kl. 02.30 alle dager. 
 
Arnfinn Holten (Krf) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet: 
 
Krf  foreslår at rådmannens opprinnelige forslag opprettholdes når det gjelder: 
 
5.2.2 Skjenketidene 
Skjenke- og åpningstrider i Ringerike kommune skal reguleres i forskrift. 
Dette vil bety at samtlige serveringssteder gis mulighet til lik åpningstid: 
 
Åpningstiden er slik: 

• Fredag, lørdag og alle dager før helligdager til klokken 02:30 
• Øvrige dager til klokken 01:00 

 
Skjenketider er slik: 

• Fredag,  lørdag og dager før helligdager til klokken 02:00 
• Øvrige dager til klokken 00:30 
• Skjenketiden for sprit settes til 1 time før skjenkingens avslutning. 

Dagene før 1. mai og 17. mai behandles på samme måte som dag før helligdag. 
 
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan tidligst starte klokken 10:00 og 
alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan tidligst starte klokken 13:00. 
 
Spesielt ved innføringen av sommer- og vintertid: 
I lokal tid stilles klokken i Norge fram fra kokken 2 til 3 om våren, og tilbake fra 3 til 2 om 
høsten. 
Dette innebærer at skjenkedøgnet ikke endres ved stilling av klokken. 
 
Forslag fra Christine Hovland (Frp) p.v.a. Frp: 
 
Åpningstid 03.00, alle dager. Skjenketid til 02.30, alle dager. 
Dette som et prøveprosjekt i 12 mnd med en evaluering av involverte parter mot slutten av 
prøveperioden. 
For øvrig som formannskapets vedtak. 
 
Forslag fra Ståle Skjønhaug (Ap) til nye punkter 5.2.4 og 5.2.5: 
 
5.2.4. 

Ringerike kommune kan til en hver tid endre Forskrift om åpningstider dersom 
utviklingen gjør det nødvendig. Dette gjennomføres i tråd med forvaltningsloven. 

5.2.5. 
Det settes ned et utvalg bestående av representanter fra kommunen, politiet, 
næringslivet og politikerne. Utvalget møtes minst hvert kvartal, og har mandat til å 
holde seg orientert om utviklingen knyttet til rusproblematikken i Ringerike for 
tidligst mulig å kunne igangsette de rette tiltakene. Rådmann leder og innkaller til 
møtene. Rådmann bes fremme egen sak om gruppens mandat. 

 
Punktvis avstemming over formannskapets innstilling: 
 



  

Side 21 av 26 

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 3: 
Holtens forslag fikk 1 stemme (Holten) og falt. 
 
Det ble foretatt alternativ avstemming mellom forslagene fremsatt av Alf Meier (Ap) og 
Marit Bolstad (H)/Christine Hovland (Frp).   
 
Meiers forslag fikk 23 stemmer og ble vedtatt.  Mindretallet besto Frp, H,  Stiksrud og 
Lillestø (V) og Loe Haugaa (Ap). 
 
Bolstad/Hovland’s  forslag fikk 20 stemmer og falt.   
 
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
 
Skjønhaugs forslag ble vedtatt mot 3 stemmer.  Mindretallet besto av Sol. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens innstilling til vedtak, slik det fremkommer i den sak som har vært på høring, 
vedtas med følgende endringer: 
 

1. Punkt 1.a.9. Alkoholfrie soner endres til: 
Én prosent MC klubber eller enkeltpersoner, foreninger, selskaper eller andre juridiske 
personer eller sammenslutninger som er tilknyttet eller samarbeider med Én prosent MC 
klubber.  
 

2. Punkt 5.1.3 Vilkår: 
Setningen «Ved behandling av søknader om bevilling skal det legges vekt på at 
alkoholholdig drikk i gruppe 1 får en diskré plassering i forretningens lokaler» slettes. 
 

3. Punkt 5.2.2 Skjenketidene endres til: 
 
Skjenke- og åpningstider i Ringerike kommune skal reguleres i forskrift. 
Dette vil bety at samtlige serveringssteder gis mulighet til lik åpningstid: 
 
Åpningstiden er slik: 

• Alle dager til klokken 02:30 
 
Skjenketider er slik: 

• Alle dager til klokken 02:00 
 
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan tidligst starte klokken 10:00 og 
alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan tidligst starte klokken 13:00. 
 
Spesielt ved innføringen av sommer- og vintertid: 



  

Side 22 av 26 

I lokal tid stilles klokken i Norge fram fra klokken 2 til 3 om våren, og tilbake fra 3 til 2 om 
høsten.  
Dette innebærer at skjenkedøgnet ikke endres ved stilling av klokken. 
 

4. Punkt 5.2.3 Spesielt for uteservering: 
 
Setningen «Virksomheter som kan skjenke brennevin kan ikke etablere barer/disker 
utendørs» slettes. 
 

5. Punkt 5.3 Bevilling for en enkeltstående anledning 
 
Setningen «Søknad om bevilling etter alkohollovens § 4-5 avgjøres senest en uke etter at 
komplett søknad er mottatt. Søknad om bevilling etter alkohollovens § 1-6 3. ledd avgjøres 
senest to uker etter at komplett søknad er mottatt» tilføyes. 
 

6. Punkt 5.2.4 d) Vilkår endres til: 

d)det settes som vilkår at virksomheter som har bevilling for skjenking 
av alkoholholdig drikk må, når stedet drives som annet enn 
spiserestaurant/kafé/selskapslokaler, sørge for at bare personer over 18 
år har tilgang til lokalet etter klokken 22:00 

 
7. Punkt 6.1 Utgangspunkt for straffereaksjoner innenfor bevillingsperioden. 

 
Reaksjon for 1. gangs overtredelse, (spesielt alvorlige hendelser), endres til: 
Inndragning av bevilling i 1 til 3 uker. 
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61/12  
INTERPELLASJON - KJERSTI NYHUS (SP)  KONSESKVENSER AV 
BUDSJETTKUTT I SKOLESEKTOREN  
 
Vedtak: 
 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 
Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av folkevalgt  
Kjersti Land Nyhus 
 
Konsekvenser av budsjettkutt i skolesektoren  

 
Innledning 
Det vises til interpellasjon fra folkevalgt Kjersti Land Nyhus datert 17.04.12.  Ordførerens 
svar gis i Kommunestyret i Ringerike kommune torsdag 28.04.12, jfr. sakslisten nr. 61/12. 
Ordførerens svar inneholder en kort henvisning til budsjettvedtak gjeldende 2012, og deretter 
besvares interpellantens 8 konkrete spørsmål.   
 
Budsjettvedtak 2012     
Ordføreren henviser til rådmannens grunnlagsdokument for budsjett 2012 hvor rådmannen la 
frem en oversikt over det politiske handlingsrommet eller «mulighetsskissen» i forbindelse 
med budsjettprosessen høsten 2011. Om det aktuelle tiltaket skriver rådmannen: 

Både spesialpedagogiske tiltak på kort sikt og sosialhjelpsbudsjettet på lengre sikt kan få økte 
utgifter som følge av en reduksjon her.» 
Dette er da en referanse i forhold til gjennomføring av vedtatt tiltak i denne saken. 
 
Svar på spørsmålene: 
 
Spørsmål 1 
Hva er de konkrete gruppestørrelsene på ungdomsskolen neste skoleår? ( Hvor og på 
hvilke trinn vil gruppene overstige 16 elever?) 
 
Ordførers svar 1 
Ressursen til det aktuelle tiltak i skolene er, som konsekvens av budsjettvedtaket, halvert fra 
Kr. 800.000 i 2011 til Kr. 400.000 i 2012. Skolene må dermed planlegge å gjennomføre 
deling mer målrettet i forhold til lærings-aktivitetene. 
Ordføreren har fått oppgitt elevtallet pr. 01.04.12 pr. skole og pr. trinn som vist i følgende 
tabell:   
 

«Det deles ut en øremerket ressurs fordelt i forhold til antall klasser som overstiger 24 elever. 
Ressursen dekker noen av timene til de praktisk/estetiske fagene. Rommene er sjelden eller 
aldri lagd for så store grupper. Læreplanmål og sikkerhet kan være vanskelig eller umulig å 
ivareta i grupper på 28 på barneskolen eller 30 på ungdomsskolen. (eks. sløyd og kjøkken). 
Ringerike kommune skal delta i ”Ny Giv” og har deltatt i ”Ungdom mellom stoler” – 
prosjekter som tar sikte på å få elever gjennom videregående skole. Disse tiltakene har 
samme målgruppe. 
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8.trinn 9. trinn 10.trinn 
Hallingby 25 28 34 
Haugsbygd 68 75 79 
Hov 92 66 71 
Nes 5 5 7 
Sokna 18 26 25 
Tyristrand 37 37 37 
Veienmarka 67 100 95 

 
Ordføreren peker på at elevtallet varierer fra skole til skole. Det er derfor, slik ordfører ser 
det, viktig at rådmannen sørger for god kvalitetssikring av ressursfordelingen.  
 
Spørsmål 2 
Hva er konsekvensene av å ikke kunne nå/arbeide med kompetansemålene mht. 
lovlighet? 
 
Ordførers svar 2 
Utgangspunktet er, slik ordfører har fått opplyst, at læreplanen er vedtatt som en forskrift 
nasjonalt. Det er ikke anledning til å avvike de kompetansemål som er satt opp. Imidlertid er 
konkretisering, metodevalg og valg av læringsaktiviteter lokale prioriteringer.  
Ordfører mener at større grupper utfordrer både skolen og den enkelte lærer til å tilpasse eller 
å finne andre læringsaktiviteter innenfor gjeldende rammebetingelser.  Rektorene har 
ansvaret lokalt for at undervisningen foregår i tråd med læreplanen og den lokale 
handlingsplan. Rektor må melde avvik hvis rammene lokalt ikke er forsvarlige.  Forsvarlighet 
er i denne sammenhengen opplyst å inneholde et faglig/pedagogisk skjønn. Det er ovenfor 
ordfører opplyst at det ikke foreligger lover eller avtaler som definerer gruppestørrelser 
annerledes for praktisk-estetiske fag.  Dog opplyst med ett unntak, gjeldene 
svømmeundervisning, hvor delingstall konkret er oppgitt til 16.  
 
Spørsmål 3 
Hvilke konsekvenser vil pkt. 2) ha for karaktersetting i fagene? 
 
Ordførers svar 3 
Ordføreren er gjort kjent med at det er Forskrift til opplæringsloven kapittel 3 som legges til 
grunn ved karaktersetting. Konsekvensene er knyttet til utfordringer og ordføreren vil ut fra 
det som er opplyst notere følgende i den sammenheng: 
Nevnte forskrift er omfattende og inkluderer også elevens egenvurdering. Det er utfordrende 
for lærere å ha gode og kjente vurderingskriterier som aktiviserer elevene i forhold til 
læringsprosessene. Antall elever som til enhver tid skal vurderes påvirker utfordringene som 
læreren forholder seg til.  Både kompetanse, tid og mulig fysisk oversikt kan virke inn i 
lærerens vurderingsarbeid. Det foregår fortsatt kompetanseutvikling og erfaringsutveksling i 
Ringeriksskolen rundt dette emnet med mål om forbedringer. 
 
Spørsmål 4 
Hvilke konsekvenser vil disse kuttene ha for frafall og motivasjon hos den enkelte elev? 
 
Ordførers svar 4 



  

Side 25 av 26 

Ordføreren siterte innledningsvis til mulighetsskissa. Slik rådmannen har kommentert dette 
kan reduserte rammer for deling og tilpassing mot praktiske aktiviteter i undervisninga være 
særlig utfordrende for teorisvake elever. Det kan svekke deres motivasjon for de praktiske 
fagene i ungdomsskolen, for skolen generelt og dermed også etter hvert for motivasjon og 
gjennomføring av videregående skole. Det er jo på de yrkesrettede fagene i videregående at 
frafallet er størst.  
Slik ordføreren ser det er derfor de endringer som er vedtatt gjennomført ikke kan sies å være 
i tråd med «Ungdomsskolemeldingen», St. melding 22/ 2010-11, som behandler deler av de 
samme emnene. 
Imidlertid finnes det i følge fagekspertisen lite dokumenterbare konsekvenser og det kan 
samtidig lokalt være vanskelig å kontrollere effekten spesielt knyttet til disse tiltakene. Det er 
mulig å tenke seg at reduserte kostnader i dette tiltaket kan medføre økte kostnader på andre 
samfunnsområder på lengre sikt. 
 
Spørsmål 5 
Hvilke konsekvenser vil dette ha for sikkerhet i undervisningssituasjon? 
 
Ordførers svar 5 
Det er rektors ansvar å vurdere sikkerheten for elevene ved egen skole. Lokalt vil det være 
ulike forutsetninger som rektor må legge til grunn i sin vurdering.  
Hvis rammene ikke er forsvarlige, må rektor melde avvik og hvert enkelt avvik må vurderes 
for seg. Det kan da vise seg at korrigerende og kostnadsøkende tiltak bør settes inn. Ordfører 
har fått opplyst at rektorene er utfordret til å vurdere sterkt, både i forhold til kompetanse-mål 
og sikkerhet, når de reduserte tildelingene skal brukes.  Eventuelle ytterligere tiltak må 
behovsprøves, være målrettet og presise. 
 
Spørsmål 6 
Hvilke klageadganger finnes?  
 
Ordførers svar 6 
Ordfører har fått bekreftet at rådmannen i utgangspunktet definerer tiltaket som følge av 
budsjettreduksjon som lovlig.  Det betyr at innenfor de økonomiske rammer som er gitt 
vurderes tiltak ut fra lovlighet og ut fra et «godt nok»-perspektiv i den forbindelse.  
Klager på opplæring som skjer etter opplæringsloven, kan sendes til kommunen. Kommunen 
sender klagen og eventuelt nytt vedtak til Fylkesmannen (Utdanningsdirektøren) for 
behandling. Elev/ foresatt kan klage. I en slik klagebehandling vil både lærers kompetanse, 
fysiske rammebetingelser og økonomiske/personalmessige ressurser bli vurdert. 
 
Spørsmål 7 
Hvordan stiller ordfører seg til pkt. 1-6? 
 
Ordførers svar 7 
Ordfører er ut fra de opplysninger som er gitt fra administrasjonen sin side av den oppfatning 
at dette tiltaket er lovlig iverksatt.  Imidlertid mener ordfører at det både er beklagelig og 
bekymringsverdig at tiltaket kan bidra til å redusere motivasjonen blant de praktisk orienterte 
elevene. På den annen side opplyser rådmannen og være sterkt opptatt av fokus og 
kvalitetssikring når det gjelder virkningene av tiltaket. 
 
Spørsmål 8 
Vil ordfører ta initiativ til å revurdere og ta opp saken i løpet av vår/forsommer 2012? 
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Ordførers svar 8 
Ordføreren viser til sitt svar i punkt 7 om bekymring når det gjelder mulige virkninger av 
tiltaket.  På det grunnlag har ordfører anmodet rådmannen om å fremlegge en status ovenfor 
politiske organer, hovedkomiteen for oppvekst og kultur vil få seg forelagt en orientering 
senest i juni 2012. Ordføreren vil peke på at eventuelle behov for budsjettkorrigering gjerne 
gjøres i forbindelse med Formannskapets strategimøte, som i år er 18. og 19. juni. 
Ordfører har ut fra dette pekt på at rådmannen bør gå nøye gjennom saken, og om nødvendig 
gjøre rede for hvilke tiltak/ressurser som skal til for at elevene skal få en økt kvalitet i de 
praktisk/ estetiske fagene. 
 
Avslutning 
Ordfører mener med dette å ha svart på interpellantens spørsmål så langt dette har vært 
hensiktsmessig på nåværende tidspunkt. Av punkt 8 fremgår at rådmannen vil komme tilbake 
til denne saken i juni-møtene med evaluering og eventuelle forslag til tiltak/ressurser.   
 
Dette som ordførerens svar. 
 
 
Ringerike 26. april 2012 
 
 
Kjell B. Hansen (sign.) 
Ordfører 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


