RINGERIKE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
NR 2

Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 23.02.2012
Tid: KL. 16:00 – 20.00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
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
Liv Isabella Edvartsen Tangen
Alf Henry Meier
Anne Katrine Korneliussen
Iren Rannekleiv
Ståle Skjønhaug
Steinar Larsen
Gry Loe Haugaa
Asbjørn Jarle Holth
Eli Johanne Ruud
Mons-Ivar Mjelde
Anne Marie Brubråten
Morten Ernestus
Tone Bråten-Ellingsen
Erna Skaugrud
Runar Johansen
Elise Loftheim
Dag Erik Henaug
Berit Karen Wathne Andersen
Arne Broberg
Trond Hjerpseth
Elsa Lill Piltingsrud Strande
Dag Haakon Henriksen
Marit Hollerud
Marit Elisabeth Bolstad
Frode Østlund
Helge Stiksrud
Ole-Gunnar Øhren
Anne-Marit Lillestø
Arnfinn J. Holten
Dag Gunnar Stenersen
Richard Baksvær
Ole Johan Andersen
Christine Kristiansen Hovland
Nena Bjerke

Forfall

FO
FO
FO
FO

FO

FO

FO
FO

FO

FO
FO

Møtt for

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

Magnus Herstad
Hans-Petter Aasen
Lise H Kihle Gravermoen
Kjersti Land Nyhus
Karl-Petter Endrerud
Einar Zwaig
Nanna Kristoffersen
Aase Moløkken
Morten Løken Kværnstrøm
Anne Borghild Stugaard
Arne Morgan Dølerud
Vigdis Meier
Olav Bjotveit
Mari Skarsgard
Elin Fleischer Johnsrud
Frode Haugseth
Viggo Emil Elstad
Berit Kålhus
Anders Braaten
Jarand Moberg Sande
Jon Halvor Ovrum

FO
FO
FO
Ståle Skjønhaug
Steinar Larsen
Gry Loe Haugaa
Asbjørn Jarle Holth
Tone Bråten-Ellingsen
Elise Loftheim
Elsa Lill Piltingsrud Strande
Marit Hollerud
Anne-Marit Lillestø
Richard Baksvær
Christine K. Hovland
Kjersti Land Nyhus
Karl-Petter Endrerud
Nanna Kristoffersen

Tilstede fra
administrasjonen:

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefen Elisabeth
Vennevold, Knut E. Helland og Bjørn Tollaas.

Orienteringer:

Alkoholpolitisk handlingsplan v/:
Roy Arild Fossum, Hønefoss politistasjon, Harald Lillo Pedersen og
Kari Veien Dennè, fellestjenesten.
Fra og med sak 24/12
til og med sak 42/12

Behandlede saker:

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

Møteprotokollen godkjennes:

Kjell B. Hansen

Karl-Petter Endrerud (sett)

Runar Johansen

Dag Stenersen

Møtesekretær:

Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

24/12

11/4150
FORSLAG TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016

25/12

12/25
REFERATSAKER

26/12

11/1553
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SPESIALUNDERVISNING

27/12

12/334
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - RUTINER FOR
BEHANDLING AV INNGÅEND FAKTURA OG UTFAKTURERING

28/12

12/599
KONTROLLUTVALGET 2012 - PROTOKOLL NR. 1/12

29/12

12/519
ØKONOMIRAPPORTER 2012

30/12

11/4549
RINGERIKS KJØKKEN - KONSEKVENSER AV ENDRET DRIFT

31/12

12/115
DRIFT AV KRISESENTER, - INTERKOMMUNAL
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM VALDRESREGIONEN OG
RINGERIKE KOMMUNE

32/12

12/116
HADELANDSREGIONEN - RINGERIKSREGIONEN - MIDT FYLKE
- RINGERIKE KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE K.L.§ 28 E
VEDR. DRIFT AV KRISESENTER

33/12

12/131
AVTALE MELLOM RINGERIKE KOMMUNE OG VESTRE VIKEN
HF FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDEN

34/12

11/3860
STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV
SAMHANDLINGSREFORMEN I RINGERIKE KOMMUNE

35/12

12/227
FOLKEHELSEPROFIL 2012
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36/12

12/283
KOMMUNENS FERIETILBUD FOR BARN

37/12

11/3477
TRIVSEL I RINGERIKSSKOLEN - PLAN FOR Å SIKRE ELEVENE
ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

38/12

12/412
LOKALE RETNINGSLINJER OM LIKEVERDIG BEHANDLING
VED TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE
KOMMUNALE BARNEHAGER

39/12

11/4143
UNGDOMSPLAN 2012-2016

40/12

12/600
REGIONAL ANLEGGSSTRATEGI FOR IDRETTSANLEGG

41/12

09/17980
SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER/BYGNINGER

42/12

00/4056
0605_317 "DETALJREGULERING FOR ANKERS GATE 6-12" - 2.
GANGSBEHANDLING
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24/12
FORSLAG TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016
Vedtak:
Kommunestyret sender rådmannens forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan ut på høring.
Innspill fremmet i temamøtet, samt ordførerens henvisning til samfunnsmessige og
folkehelsehensyn, vedlegges høringen, jfr. notat fra rådmannen.
Alkoholpolitisk handlingsplan har ulike formål. Handlingsplanen skal både sikre
overholdelse av alkoholloven og hensynene bak denne, og skal tilpasses de spesielle forhold
og politiske valg som kommunens politikere har fått.
Handlingsplanen omfatter ikke:
¾ vurdering av om det bør etableres ulike skjenkeområder på ulike steder i kommunen
¾ hvilke vilkår kommunen kan sette for vakthold
¾ mulighetene for å differensiere begrensninger for ulike typer serveringssteder og
alkoholtyper
¾ andre muligheter for å vareta hensynet til redusert vold
¾ virkninger av sanksjonsregimets konsekvenser for en bærekraftig næring.
Behandling:
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf:
Kommunestyret sender rådmannens forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan ut på høring.
Innspill fremmet i temamøtet, samt ordføreren henvisning til samfunnsmessige og folkehelsehensyn, vedlegges høringen, jfr. notat fra rådmannen.
Innspill fremmet i temamøte fra Marit Bolstad (H):
Alkoholpolitisk handlingsplan har ulike formål. Handlingsplanen skal både sikre
overholdelse av alkoholloven og hensynene bak denne, og skal tilpasses de spesielle forhold
og politiske valg som kommunens politikere har fått.
Handlingsplanen omfatter ikke:
¾ vurdering av om det bør etableres ulike skjenkeområder på ulike steder i kommunen
¾ hvilke vilkår kommunen kan sette for vakthold
¾ mulighetene for å differensiere begrensninger for ulike typer serveringssteder og
alkoholtyper
¾ andre muligheter for å vareta hensynet til redusert vold
¾ virkninger av sanksjonsregimets konsekvenser for en bærekraftig næring.
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Ordførerens henvisning til samfunnsmessige og folkehelsehensyn vedlegges høringen, jfr.
notat fra rådmannen.
Avstemming:
Meiers endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innspill fremmet av Marit Bolstad (H) samt ordførerens henvisning til samfunnsmessige og
folkehelsehensyn, ble enstemmig vedtatt vedlagt høringen.
Forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til alkoholpolitisk handlingsplan, med innspill fra temamøte i
kommunestyret, sendes ut på høring.
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25/12
REFERATSAKER
Vedtak:
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

ÅRSMELDING 2011 FOR TRAFIKKRÅDET

B

ÅRSMELDING 2011 FOR ELDRERÅDET
Kommunestyret ber om at rådmannen/eldrerådet tar hensyn til de bekymringer som
fremkommer i årsmeldingen fra eldrerådet og tar rådene til orientering.

C

ÅRSMELDING 2011 FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Behandling:
Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp) vedr. punkt B:
Kommunestyret ber om at rådmannen/eldrerådet tar hensyn til de bekymringer som
fremkommer i årsmeldingen fra eldrerådet og tar rådene til orientering.
Punktvis avstemming:
Punkt A ble enstemmig tatt til orientering.
Punkt B: Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.
Punkt C ble enstemmig tatt til orientering.
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26/12
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SPESIALUNDERVISNING
Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til de vurderinger og anbefalinger som fremgår av rapport
fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 22.11.11. Kommunestyret overfører
saken til hovedkomiteen for oppvekst og kultur.
2. Kommunestyret forventer at hovedkomiteen iverksetter tiltak for å forbedre de
svakheter/mangler som er nevnt i punkt 4.3. En kortfattet tilbakemelding om konkrete
iverksatte tiltak gis til kommunestyret innen 01.11.2012.
Arnfinn Holtens innspill som følger saken:
I det videre arbeid med å utvikle spesialundervisningen, bes det også lagt vekt på å ta
utgangspunkt i de sterke sider hos eleven slik at de også kan styrkes og brukes på områder
eleven har læringsproblemer.
Behandling:
Forslag fra Magnus Herstad (Frp):
1. Kommunestyret slutter seg til de vurderinger og anbefalinger som fremgår av rapport
fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 22.11.11. Kommunestyret overfører
saken til hovedkomiteen for oppvekst og kultur.
2. Kommunestyret forventer at hovedkomiteen iverksetter tiltak for å forbedre de
svakheter/mangler som er nevnt i punkt 4.3. En kortfattet tilbakemelding om konkrete
iverksatte tiltak gis til kommunestyret innen 01.11.2012.
Innspill fra Arnfinn Holten (Krf):
I det videre arbeid med å utvikle spesialundervisningen, bes det også lagt vekt på å ta
utgangspunkt i de sterke sider hos eleven slik at de også kan styrkes og også brukes på
områder eleven har læringsproblemer.
Avstemming:
Herstads forslag ble enstemmig vedtatt.
Holtens innspill følger saken.
Forslag til vedtak:
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27/12
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - RUTINER FOR BEHANDLING AV
INNGÅEND FAKTURA OG UTFAKTURERING
Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til konklusjoner i rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS,
datert 03.02.12, og ber rådmannen innrette seg i samsvar med anbefalingene i rapporten.
2. Effektiviseringspotensiale som er avdekket i revisjonen følges opp i budsjett- og
økonomiarbeidet gjennom 2012, herunder i budsjettmøtet i juni.
Behandling:
Forslag fra Runar Johansen (H) og Kjell Hansen (Ap):
Kommunestyret slutter seg til konklusjoner i rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS,
datert 03.02.12, og ber rådmannen innrette seg i samsvar med anbefalingene i rapporten.
Forslag fra Marit Bolstad (H):
Effektiviseringspotensiale som er avdekket i revisjonen følges opp i budsjett- og
økonomiarbeidet gjennom 2012, herunder i budsjettmøtet i juni.
Avstemming:
Johansens/Hansens forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 1.
Bolstads forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2.
Forslag til vedtak:
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28/12
KONTROLLUTVALGET 2012 - PROTOKOLL NR. 1/12
Vedtak:
Protokollen tas til orientering.
Behandling:
Forslag fra Runar Johansen (H) og Kjell Hansen (Ap) som ble enstemmig vedtatt:
Protokollen tas til orientering.
Forslag til vedtak:
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29/12
ØKONOMIRAPPORTER 2012
Vedtak:
1. Plan for rapportering tas til orientering.
2. Det forutsettes at det på FS’s budsjettkonferanse/strategikonferanse i juni legges frem
status for alle innsparingsvedtak KS vedtok i desember 2011.
Behandling:
Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf:
1. Plan for rapportering tas til orientering.
2. Det forutsettes at det på FS’s budsjettkonferanse/strategikonferanse i juni legges frem
status for alle innsparingsvedtak KS vedtok i desember 2011.
Avstemming:
Henaugs forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Plan for rapportering (rådmannens forslag) tas til orientering.
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30/12
RINGERIKS KJØKKEN - KONSEKVENSER AV ENDRET DRIFT
Vedtak:

1. Ringerikskjøkken primæroppgave er totalleveranser av måltider til kommunens bo- og

servicesentre, dagsenter og til hjemmeboende eldre med vedtak.
2. Alle kostnader som gjelder Ringerikskjøkken tas med i budsjettet for 2012, så en får
frem riktige selvkostanalyser. Det gjelder også kapitalkostnader/husleie og
synliggjøring av felles kostnader som ligger i kommunen.
Det føres avdelingsregnskap for Ringerikskjøkken fordelt på tre avdelinger.
1. Produksjon og leveranse av mat til bistandstrengende (på egne institusjoner og
hjemmeboende inkl. service sentra)
2. Produksjon og leveranse av mat til andre enheter i egen kommune (kantine,
catering, møtevirksomhet med mer)
3. Salg til andre (kommuner og private)
3. Ringerikskjøkken kan levere til både private og bedrifter etter lønnsomhetskriterier og
kapasitet. Dette er for eksempel overtidsmat, møte mat og samt ulike konsepter som
varm middag og porsjonspakkede middager.
4. Ringerikskjøkken evalueres våren 2013 etter et års drift etter disse prinsipper.
5. Rådmannen bes vurdere samarbeid/sammenslåing med private aktører i markedet.
Behandling:
Formannskapets innstilling:
1. Ringerikskjøkken primæroppgave er totalleveranser av måltider til kommunens bo- og

servicesentre, dagsenter og til hjemmeboende eldre med vedtak.
2. Alle kostnader som gjelder Ringerikskjøkken tas med i budsjettet for 2012, så en får
frem riktige selvkostanalyser. Det gjelder også kapitalkostnader/husleie og
synliggjøring av felles kostnader som ligger i kommunen.
Det føres avdelingsregnskap for Ringerikskjøkken fordelt på tre avdelinger.
1. Produksjon og leveranse av mat til bistandstrengende (på egne institusjoner og
hjemmeboende inkl. service sentra)
2. Produksjon og leveranse av mat til andre enheter i egen kommune (kantine,
catering, møtevirksomhet med mer)
3. Salg til andre (kommuner og private)
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3. Ringerikskjøkken kan levere til både private og bedrifter etter lønnsomhetskriterier og
kapasitet. Dette er for eksempel overtidsmat, møte mat og samt ulike konsepter som
varm middag og porsjonspakkede middager.
4. Ringerikskjøkken evalueres våren 2013 etter et års drift etter disse prinsipper.
5. Rådmannen bes vurdere samarbeid/sammenslåing med private aktører i markedet.
Punktvis avstemming over formannskapets innstilling:
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5 ble vedtatt mot 6 stemmer. Mindretallet besto av Sol og Sp.
Forslag til vedtak:
1. RingeriksKjøkken dimensjoneres for å levere mat til bistandstrengende i Ringerike
kommune. Dette innebærer leveranser til institusjoner/sykehjem og til hjemmeboende
bistandstrengende. Inkl. levering til dagsentra og servicesentra. Disse leveransene
defineres som RingeriksKjøkkens basisproduksjon.
2. Kapasiteten skal planlegges slik at nødvendig kapasitetsøkning i forbindelse med den
framtidige beskrevne vekst i befolkningen/målgruppen kan realiseres.
3. Salg av mat til andre offentlige virksomheter er ikke en del av kjøkkenets
kjerneproduksjon. Dersom kjøkkenet har reservekapasitet, som ikke krever forsterket
bemanning, søkes denne solgt. Etter hvert som behovet i egen kommune øker,
nedtrappes slikt eksternt salg slik at all kapasitet utnyttes til leveranser som defineres
inn under basisproduksjon.
4. De antatte økonomiske gevinster/konsekvenser søkes realisert i tråd med de føringer
som er gitt i vedlagte rapport fra «DELOITTE».
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31/12
DRIFT AV KRISESENTER, - INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE
MELLOM VALDRESREGIONEN OG RINGERIKE KOMMUNE
Vedtak:
Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene i
Valdres (Valdresregionen) og Ringerike kommune om det framtidige krisesentersamarbeidet.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene i
Valdres (Valdresregionen) og Ringerike kommune om det framtidige krisesentersamarbeidet.
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32/12
HADELANDSREGIONEN - RINGERIKSREGIONEN - MIDT FYLKE - RINGERIKE
KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE K.L.§ 28 E VEDR. DRIFT AV
KRISESENTER
Vedtak:
Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Gran,
Lunner, Jevnaker, Hole, Modum og Krødsherad om det framtidige krisesentersamarbeidet.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Gran,
Lunner, Jevnaker, Hole, Modum og Krødsherad om det framtidige krisesentersamarbeidet.
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33/12
AVTALE MELLOM RINGERIKE KOMMUNE OG VESTRE VIKEN HF FOR DEN
AKUTTMEDISINSKE KJEDEN
Vedtak:
Avtale om beredskapsplaner og avtale om planer for den akuttmedisinske kjeden mellom
Ringerike kommune og Vestre Viken HF godkjennes.
Behandling:
Ole Johan Andersen (Frp) erklærte seg inhabil og forlot møtet.
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Avtale om beredskapsplaner og avtale om planer for den akuttmedisinske kjeden mellom
Ringerike kommune og Vestre Viken HF godkjennes.
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34/12
STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV
SAMHANDLINGSREFORMEN I RINGERIKE KOMMUNE
Vedtak:
1. «Strategisk dokument vedrørende samhandlingsreformen» tas til orientering.
2. Hovedkomiteen (HOV), formannskapet og kommunestyret får en orientering
vedrørende status på samhandlingsreformens virkning etter et halvt års drift (i
komiteens augustmøte).
Behandling:
Formannskapets innstilling:
1. «Strategisk dokument vedrørende samhandlingsreformen» tas til orientering.
2. Hovedkomiteen (HOV) og formannskapet får en orientering vedrørende status på
samhandlingsreformens virkning etter et halvt års drift (i komiteens augustmøte).
Avstemming:
Formannskapets innstilling, med tilføyelse av kommunestyret i punkt 2, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
«Strategisk dokument vedrørende samhandlingsreformen» tas til orientering.
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35/12
FOLKEHELSEPROFIL 2012
Vedtak:
Folkehelseprofil 2012» for Ringerike kommune tas til orientering, og legges til grunn for
folkehelsemeldingen.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
«Folkehelseprofil 2012» for Ringerike kommune tas til orientering.
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36/12
KOMMUNENS FERIETILBUD FOR BARN
Vedtak:
1. Kommunestyret tar rådmannens saksfremlegg til orientering.
2. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur gis i oppdrag å se på kommunens ferietilbud
for barn med formål å etablere et likeverdig tilbud for alle barn.
Aasens forslag som følger saken:
Ringerike kommune forsøker å organisere ferietilbud for barn f.o.m. sommeren 2012 på
følgende steder: Hønefoss, Tyristrand, Sokna og Hallingby, forutsatt nok deltakere.
Kommunens ferietilbud skal være organisert etter selvkostprinsippet.
Behandling:
Formannskapets innstilling:
Formannskapet tar til orientering at prisen på kommunens ferietilbud Aktiv ferie settes til
kr. 1000,- pr. uke.
Forslag fra Alf Meier (Ap):
1. Kommunestyret tar rådmannens saksfremlegg til orientering.
2. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur gis i oppdrag å se på kommunens ferietilbud
for barn med formål å etablere et likeverdig tilbud for alle barn.
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
Ringerike kommune forsøker å organisere ferietilbud for barn f.o.m. sommeren 2012 på
følgende steder: Hønefoss, Tyristrand, Sokna og Hallingby, forutsatt nok deltakere.
Kommunens ferietilbud skal være organisert etter selvkostprinsippet.
Avstemming:
Meiers forslag ble vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Sol.
Aasens forslag følger saken.
Forslag til vedtak:
Prisen på kommunens ferietilbud Aktiv ferie settes til kr. 1000,- pr.uke.
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37/12
TRIVSEL I RINGERIKSSKOLEN - PLAN FOR Å SIKRE ELEVENE ET GODT
PSYKOSOSIALT MILJØ
Vedtak:
1. Planen ”Trivsel i Ringeriksskolen” vedtas.
2. Kommunestyret forutsetter at HOK ber om tilbakemelding om at ”Tiltaksplan ved
mobbing” er fulgt opp ved den enkelte skole.
Behandling:
Formannskapets innstilling:
1. Planen ”Trivsel i Ringeriksskolen” vedtas.
2. Formannskapets forutsetter at HOK ber om tilbakemelding om at ”Tiltaksplan ved
mobbing” er fulgt opp ved den enkelte skole.
Forslag fra Berit Wathne Andersen (H):
Formannskapet byttes ut med kommunestyret i punkt 2.
Avstemming:
Formannskapets innstilling med Andersens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Planen ”Trivsel i Ringeriksskolen” vedtas.
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38/12
LOKALE RETNINGSLINJER OM LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING
AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER
Vedtak:
Saken utsettes.
Behandling:
Formannskapets innstilling:
1. Lokale retningslinjer for praktisering av: Forskrift om likeverdig behandling ved
tildeling av offentlig tilskudd til ikke – kommunale barnehager vedtas.
2. Hovedkomiteen ber om en gjennomgang av konsekvensene for retningslinjene etter
telling 01.09.12.
3. HOK anbefaler en presisering i forhold til pkt. 9, siste setning, vedr. lønns- og
arbeidsvilkår.
Forslag fra Marit Bolstad (H), som ble enstemmig vedtatt:
Saken utsettes.
Forslag til vedtak:
Lokale retningslinjer for praktisering av: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av
offentlig tilskudd til ikke – kommunale barnehager vedtas.
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39/12
UNGDOMSPLAN 2012-2016
Vedtak:
PLAN FOR UNGDOMSRÅDET- JUSTERING/OPPDATERING
1. Justering av ungdomsplanen, vedtas. Planen dateres ved vedtak i hovedkomiteen for
oppvekst og kultur.
2. SLT-koordinator fortsetter som kontaktperson for ungdomsrådet og det oppnevnes
administrativt en vararepresentant for kontaktpersonen.
3. Politisk sekretariat er sekretariat for ungdomsrådet
4. Hovedkomiteens representanter deltar i møter på ungdomshøringen og ungdomsrådet.
De har møteplikt og uttalerett, men ikke stemmerett.
5. Ungdomshøringen disponerer et fast beløp, fra Ringerike Kommune.
(2011-kr 30.000,-)
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
PLAN FOR UNGDOMSRÅDET- JUSTERING/OPPDATERING
1. Justering av ungdomsplanen, vedtas. Planen dateres ved vedtak i hovedkomiteen for
oppvekst og kultur.
2. SLT-koordinator fortsetter som kontaktperson for ungdomsrådet og det oppnevnes
administrativt en vararepresentant for kontaktpersonen.
3. Politisk sekretariat er sekretariat for ungdomsrådet
4. Hovedkomiteens representanter deltar i møter på ungdomshøringen og ungdomsrådet.
De har møteplikt og uttalerett, men ikke stemmerett.
5. Ungdomshøringen disponerer et fast beløp, fra Ringerike Kommune.
(2011-kr 30.000,-)
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40/12
REGIONAL ANLEGGSSTRATEGI FOR IDRETTSANLEGG
Vedtak:
1. Det framlagte forslag til Regional anleggsstrategi for idrettsanlegg godkjennes.
2. Strategien legges til grunn for regionalt samarbeid om utvikling av større
idrettsanlegg.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Det framlagte forslag til Regional anleggsstrategi for idrettsanlegg godkjennes.
2. Strategien legges til grunn for regionalt samarbeid om utvikling av større
idrettsanlegg.
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41/12
SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER/BYGNINGER
Vedtak:
1. Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i
saksframlegget:
• Følgende objekter selges etter nærmere avklaring og tilrettelegging:
• 1: Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor reguleringsplan 250-02 Hov
Næringsområde
• 2: Del av gnr. 92 bnr. 54 pistolskytebane på Hensmoen, regulert til industri
• 3: Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på Hensmoen
• 4: Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1
• 5: Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole
• 6: Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud
• 7: Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22-24
• 8: Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien 10
• 9: Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei
• 10: Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle
• 11: Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika industriområde
• 12: Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket mark
• 13: Gnr. 305 bnr. 288, 289 og 290 - boligtomter på Kirkemoen boligfelt
Nes i Ådal
• 15: Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka
• 16: Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass Slettveien (Vesterntoppen)
• 17: Gnr. 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen
• 18: Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven
• 19: Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger Einerveien 9 og 11 Nes i Ådal
• 20: Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt – Sokna
• 23: Tyristrand herredshus gnr. 244 bnr. 191
• Følgende objekt selges ikke:
• 22: Gnr. 38 bnr. 70 og 90, Boligtomt og parkering
• 24: Kirkemoen boligfelt på Sokna, reg. plan 187
• Rådmannen kommer tilbake med ny sak før følgende objekter vurderes solgt:
• 14: Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal – utredes 2012
• 21: Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp
• 25: Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr 86 m.fl
2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk
tertialrapport.
4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående
konkurranse om slike tjenester.
5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
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6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventuelt salg av
eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende endring:
Punkt 24 Kirkemoen boligfelt på Sokna flyttes til ”Følgende objekt selges ikke.”
Forslag til vedtak:
1. Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i
saksframlegget:
• Følgende objekter selges etter nærmere avklaring og tilrettelegging:
• 1: Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor reguleringsplan 250-02 Hov
Næringsområde
• 2: Del av gnr. 92 bnr. 54 pistolskytebane på Hensmoen, regulert til industri
• 3: Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på Hensmoen
• 4: Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1
• 5: Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole
• 6: Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud
• 7: Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22-24
• 8: Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien 10
• 9: Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei
• 10: Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle
• 11: Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika industriområde
• 12: Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket mark
• 13: Gnr. 305 bnr. 288, 289 og 290 - boligtomter på Kirkemoen boligfelt
Nes i Ådal
• 15: Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka
• 16: Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass Slettveien (Vesterntoppen)
• 17: Gnr. 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen
• 18: Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven
• 19: Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger Einerveien 9 og 11 Nes i Ådal
• 20: Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt – Sokna
• 23: Tyristrand herredshus gnr. 244 bnr. 191
• 24: Kirkemoen boligfelt på Sokna, reg. plan 187
• Følgende objekt selges ikke:
• 22: Gnr. 38 bnr. 70 og 90, Boligtomt og parkering
• Rådmannen kommer tilbake med ny sak før følgende objekter vurderes solgt:
• 14: Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal – utredes 2012
• 21: Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp
• 25: Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr 86 m.fl
2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk
tertialrapport.
4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående
konkurranse om slike tjenester.

Side 25 av 27

5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventuelt salg av
eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.
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42/12
0605_317 "DETALJREGULERING FOR ANKERS GATE 6-12" - 2.
GANGSBEHANDLING
Vedtak:
1. “0605_317 Detaljregulering for Ankersgate 6-10” med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Reguleringsplan 9-02 “Ankersgate” med ikrafttredelsesdato 21.04.82 samt deler av
reguleringsplan 9 “Ved St hanshaugen” med ikrafttredelsesdato 07.01.58 som blir
berørt av ny reguleringsplan nr. 0605_317, oppheves.
Behandling:
Frode Østlund (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. “0605_317 Detaljregulering for Ankersgate 6-10” med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Reguleringsplan 9-02 “Ankersgate” med ikrafttredelsesdato 21.04.82 samt deler av
reguleringsplan 9 “Ved St hanshaugen” med ikrafttredelsesdato 07.01.58 som blir berørt
av ny reguleringsplan nr. 0605_317, oppheves.
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