
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 5 
Kommunestyret 

 
Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 31.05.2012 Tid: KL. 16:00 – 17:45 
 
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 FO  
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa FO  
Medlem Asbjørn Jarle Holth FO Aase Moløkken var innkalt 

men møtte ikke. 
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus FO  
Medlem Tone Bråten-Ellingsen FO  
Medlem Erna Skaugrud   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FO  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
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 FO  
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Richard Baksvær FO  
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
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Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad FO  
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO  
Medlem Kjersti Land Nyhus FO  
Medlem Karl-Petter Endrerud FO  
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen   
Varamedlem John Andreas Bakken  Kjell Børre Hansen 
Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Iren Rannekleiv 
Varamedlem Vigdis Meier  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Morten Ernestus 
Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Tone Bråten-Ellingsen 
Varamedlem Mari Skarsgard  Elise Loftheim 
Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 
Varamedlem Ulf Magnussen  Richard Baksvær 
Varamedlem Berit Kålhus  Magnus Herstad 
Varamedlem Anders Braaten  Lise H Kihle Gravermoen 
Varamedlem Tore Abelvik  Kjersti Land Nyhus 
Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Karl-Petter Endrerud 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, 
Elisabeth Vennevold og Bjørn Tollaas og økonomisjef Torbjørn 
Hansen. 

 
Merknader: 
 
Orienteringer: 

Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 
Av 43 representanter var 42 til stede. 
Klp v/avdelingsleder Jan Tore Skjærvik og kunde- og salgsleder 
Rune Roaldkvam.  Presentasjonen vedlegges protokollen. 

Behandlede saker:  Fra og med sak 61/12 
til og med sak  69/12 

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

Kjell B. Hansen (sett) 
 
 

 
Karl-Petter Endrerud (sett) Runar Johansen Dag Stenersen 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien



  

Side 3 av 15 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
62/12 12/25  
 REFERATSAK 
 
63/12 12/2240  
 MÅNEDSRAPPORT MARS 2012  
 
64/12 12/1143  
 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2011 - RINGERIKE KOMMUNE 
 
65/12 12/2114  
 STATUS BARNEHAGEOPPTAK VÅREN 2012 RINGERIKE 

KOMMUNE TRENGER FLERE BARNEHAGEPLASSER 
 
66/12 11/4575  
 OPPRYDDING I LEGATLIGNENDE MIDLER  
 
67/12 12/627  
 2.GANGSBEHANDLING 0605_314 DETALJREGULERING FOR 

BRUTORGET  
 
68/12 12/1481  
 RICHARD BAKSVÆR (FRP) - SØKNAD OM FRITAK FRA DIV. 

VERV I RINGERIKE KOMMUNE  
 
69/12 12/2392  
 SIGURD KOCH  - FRITAK FRA VERV  
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62/12  
REFERATSAK 
 
 
Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A CONNECT CARE PROSJEKT 
 Notat fra rådmannen, datert 24.05.12. 
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63/12  
MÅNEDSRAPPORT MARS 2012  
 
Vedtak: 
 

1. Månedsrapport pr. mars tas til orientering. 
2. Formannskapet anser det helt avgjørende at driftsnivået bringes i samsvar med 

budsjett 2012 og de tiltak som følger av budsjettvedtaket. 
3. Rådmannen bes til neste formannskap å fremlegge en konkretisert plan for 

avvikshåndtering og korrigering.  Målet med planen er å bringe driften i samsvar med 
budsjett snarest mulig.  Planen skal fremstå som en samlet oversikt hva gjelder tiltak, 
forventede effekter og virkninger av de enkelte tiltak, og av planen skal fremgå 
konkret tidsfesting av forventet effektoppnåelse ved hvert enkelt tiltak og samlet. 

4. Rådmannen bes legge frem en månedsrapport hvor periodisering av utgiftene kommer 
frem. 

 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 
Det anmodes om at kontrollutvalget undersøker årsak/bakgrunn for budsjettover- 
skridelsene knyttet til beregning av tilskudd til private barnehager, jfr. månedsrapportering 
for mars 2012. Dette for å avklare om svikten skyldes uklare nasjonale føringer eller svikt i 
interne rutiner. En slik undersøkelse vil være nyttig av hensyn til fremtidig budsjettering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Månedsrapport pr. mars tas til orientering. 
2. Formannskapet anser det helt avgjørende at driftsnivået bringes i samsvar med 

budsjett 2012 og de tiltak som følger av budsjettvedtaket. 
3. Rådmannen bes til neste formannskap å fremlegge en konkretisert plan for 

avvikshåndtering og korrigering.  Målet med planen er å bringe driften i samsvar med 
budsjett snarest mulig.  Planen skal fremstå som en samlet oversikt hva gjelder tiltak, 
forventede effekter og virkninger av de enkelte tiltak, og av planen skal fremgå 
konkret tidsfesting av forventet effektoppnåelse ved hvert enkelt tiltak og samlet. 

4. Rådmannen bes legge frem en månedsrapport hvor periodisering av utgiftene kommer 
frem. 

 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp) som følger saken: 
 
Det anmodes om at kontrollutvalget undersøker årsak/bakgrunn for budsjettover- 
skridelsene knyttet til beregning av tilskudd til private barnehager, jfr. månedsrapportering 
for mars 2012. Dette for å avklare om svikten skyldes uklare nasjonale føringer eller svikt i 
interne rutiner. En slik undersøkelse vil være nyttig av hensyn til fremtidig budsjettering. 
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Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport pr. mars tas til orientering. 
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64/12  
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2011 - RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2011 som er avlagt med et regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) på kroner 7.574.979,02 godkjennes. 

 
2. Rådmannens årsberetning for 2011 godkjennes. 

 
3. Rådmannens årsrapport for 2011 tas til orientering. 

 
4. Investeringsregnskapet for 2011 som er avsluttet i balanse godkjennes. 

 
5. Regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 7.574.979,02 benyttes i sin helhet til å 

redusere akkumulert underskudd, fra kroner 102.496.567,42 til kroner 94.921.588,40.  
 

 Forslag fra Erna Skaugrud (Ap) som oversendes administrasjonsutvalget: 
 
Ringerike kommune må som arbeidsgiver bestrebe seg mye mer for å ivareta prinsippet om 
lik lønn for arbeid av lik verdi.  En kvinnelig konsulent tjener i snitt 69.000 mindre enn sine 
mannlige kolleger.  Dette forholdet bør søkes rettet opp ved lokale forhandlinger så raskt som 
mulig. 
 
Forslag fra Erna Skaugrud (Ap) som oversendes arbeidsmiljøutvalget: 
 
Ringerike forplikter seg gjennom langtidsfrisk til å forebygge og redusere sykefravær.  Hva 
med å vurdere å gi ansatte i 100% dagstilling mulighet for fri med lønn for nødvendige 
legebesøk?  Helhetlig personalpolitikk. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Erna Skaugrud (Ap) som oversendes administrasjonsutvalget: 
 
Ringerike kommune må som arbeidsgiver bestrebe seg mye mer for å ivareta prinsippet om 
lik lønn for arbeid av lik verdi.  En kvinnelig konsulent tjener i snitt 69.000 mindre enn sine 
mannlige kolleger.  Dette forholdet bør søkes rettet opp ved lokale forhandlinger så raskt som 
mulig. 
 
Forslag fra Erna Skaugrud (Ap) som oversendes arbeidsmiljøutvalget: 
 
Ringerike forplikter seg gjennom langtidsfrisk til å forebygge og redusere sykefravær.  Hva 
med å vurdere å gi ansatte i 100% dagstilling mulighet for fri med lønn for nødvendige 
legebesøk?  Helhetlig personalpolitikk. 
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Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2011 som er avlagt med et regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på kroner 7.574.979,02 godkjennes. 
 
2. Rådmannens årsberetning for 2011 godkjennes. 
 
3. Rådmannens årsrapport for 2011 tas til orientering. 
 
4. Investeringsregnskapet for 2011 som er avsluttet i balanse godkjennes. 
 
5. Regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 7.574.979,02 benyttes i sin helhet til å 

redusere akkumulert underskudd, fra kroner 102.496.567,42 til kroner 94.921.588,40.   
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65/12  
STATUS BARNEHAGEOPPTAK VÅREN 2012 RINGERIKE KOMMUNE 
TRENGER FLERE BARNEHAGEPLASSER 
 
Vedtak: 
 

1. Informasjonen og status; barnehageopptaket 2012, tas til orientering. 
2. Gjennomføring av vedtatt salg av Heggen skole utsettes. 
3. Det etableres en midlertidig kommunal barnehage i lokalene etter Heggen skole.  
4. Planlegging og organisering av nødvendige tiltak i forhold til ny barnehage ved 

Heggen kan igangsettes.  
5. Rådmannen gis anledning til å inngå avtaler med eksisterende private og 

kommunale barnehager om utnytting av restkapasitet 
6. Kostnader som følger av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2012 i juni. 
7. Hovedkomiteen (HOK) gis en tidlig oversikt over behovet for neste år, senest 

innen utgangen av oktober 2012. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Informasjonen og status; barnehageopptaket 2012, tas til orientering. 
2. Gjennomføring av vedtatt salg av Heggen skole utsettes. 
3. Det etableres en midlertidig kommunal barnehage i lokalene etter Heggen skole.  
4. Planlegging og organisering av nødvendige tiltak i forhold til ny barnehage ved 

Heggen kan igangsettes.  
5. Rådmannen gis anledning til å inngå avtaler med eksisterende private og 

kommunale barnehager om utnytting av restkapasitet 
6. Kostnader som følger av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2012 i juni. 
7. Hovedkomiteen (HOK) gis en tidlig oversikt over behovet for neste år, senest 

innen utgangen av oktober 2012. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Informasjonen og status; barnehageopptaket 2012, tas til orientering. 
2. Gjennomføring av vedtatt salg av Heggen skole utsettes. 
3. Det etableres en kommunal barnehage i lokalene etter Heggen skole.  
4. Planlegging og organisering av nødvendige tiltak i forhold til ny barnehage ved 

Heggen kan igangsettes.  
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5. Rådmannen gis anledning til å inngå avtaler med eksisterende private og 

kommunale barnehager om utnytting av restkapasitet 
6. Kostnader som følger av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2012 i juni. 
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66/12  
OPPRYDDING I LEGATLIGNENDE MIDLER  
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til at:  
a. Det opprettes ”Stiftelse for støtte til jordbruksformål i Ringerike kommune”,  

med en samlet kapital ca. 867.000 kroner.   
b. Stiftelsens midler forvaltes av et styre bestående av representanter oppnevnt 

av Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag, i Ringerike 
Kommune. 

c. Det forutsettes at det foreligger godkjenning fra Stiftelsestilsynet av 
stiftelsesdokumenter og vedtekter før utbetaling til stiftelsen foretas. 
 

2. Det søkes Stiftelsestilsynet om oppheving av midler ment til helse- og sosialformål, 
med en samlet kapital på 158.000 kroner.  Det søkes samtidig om godkjenning av 
bruk av midlene til opprettelse av en sansehave på Hvelven. 

 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til at:  
a. Det opprettes ”Stiftelse for støtte til jordbruksformål i Ringerike kommune”,  

med en samlet kapital ca. 867.000 kroner.   
b. Stiftelsens midler forvaltes av et styre bestående av representanter oppnevnt av 

Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag, i Ringerike Kommune. 
c. Det forutsettes at det foreligger godkjenning fra Stiftelsestilsynet av 

stiftelsesdokumenter og vedtekter før utbetaling til stiftelsen foretas. 
 

2. Det søkes Stiftelsestilsynet om oppheving av midler ment til helse- og sosialformål, 
med en samlet kapital på 158.000 kroner.  Det søkes samtidig om godkjenning av 
bruk av midlene til opprettelse av en sansehave på Hvelven. 
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67/12  
2.GANGSBEHANDLING 0605_314 DETALJREGULERING FOR BRUTORGET  
 
Vedtak: 
 
 

1. 0605_314 detaljregulering for Brutorget med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 

2. Reguleringsplan nr. 64 Brutorget Kvartal 15, vedtatt 24.03.88 som blir berørt av ny 
regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 
oppheves. 

3. Planen legger til rette for at det kan bygges tre blokker, vei og uteareal. Forslagsstiller 
finansierer tiltaket. 

 
Behandling: 
 
Frode Østlund (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteens (HMA) innstilling, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. 0605_314 detaljregulering for Brutorget med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
 
2. Reguleringsplan nr. 64 Brutorget Kvartal 15, vedtatt 24.03.88 som blir berørt av ny 

regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 
oppheves. 

3. Planen legger til rette for at det kan bygges tre blokker, vei og uteareal. Forslagsstiller 
finansierer tiltaket. 
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68/12  
RICHARD BAKSVÆR (FRP) - SØKNAD OM FRITAK FRA DIV. VERV I 
RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 

1. Richard Baksvær (Frp) innvilges fritak som fast representant i Ringerike 
kommunestyre for resten av valgperioden 2011-2015. 

2. Første vararepresentant Ulf Magnussen rykker automatisk opp som fast medlem av 
kommunestyret. 

3. Valgnemnda foreslår at følgende personer velges der Richard Baksvær sitter som 
varamedlem: 
Steinsfjorden, styringsgruppe:  Ulf Magnussen (Frp) 
Kommunenes Sentralforbund, fylkeskretsen:Christine Hovland (Frp) 
Boligstiftelsen, styret:  Ole Johan Andersen (Frp). 

 
Behandling: 
 
Valgnemndas innstilling: 
 

1. Richard Baksvær (Frp) innvilges fritak som fast representant i Ringerike 
kommunestyre for resten av valgperioden 2011-2015. 

2. Første vararepresentant Ulf Magnussen rykker automatisk opp som fast medlem av 
kommunestyret. 

3. Valgnemnda foreslår at følgende personer velges der Richard Baksvær sitter som 
varamedlem: 
Steinsfjorden, styringsgruppe:  Ole Johan Andersen (Frp) 
Kommunenes Sentralforbund, fylkeskretsen:Christine Hovland (Frp) 
Boligstiftelsen, styret:  Ole Johan Andersen (Frp). 

 
Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. valgnemnda: 
 
Steinsfjorden, styringsgruppe:  Ulf Magnussen (Frp) 
 
Avstemming: 
 
Valgnemndas innstilling med Stiksrud’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Richard Baksvær (Frp) innvilges fritak som fast representant i Ringerike 
kommunestyre for resten av valgperioden 2011-2015. 

2. Første vararepresentant Ulf Magnussen rykker automatisk opp som fast medlem av 
kommunestyret. 
 



  

Side 14 av 15 

3. Valgnemnda foreslår at følgende personer velges der Richard Baksvær sitter som 
varamedlem: 

 
Steinsfjorden, styringsgruppe:…………………………………………. 
Kommunenes Sentralforbund, fylkeskretsen:………………………… 
Boligstiftelsen, styret:…………………………………………………… 
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69/12  
SIGURD KOCH  - FRITAK FRA VERV  
 
Vedtak: 
 
Ole  Johan Andersen (Frp)  rykker opp som fast medlem i trafikkrådet etter Sigurd Koch.  
Hans Kålhus  (Frp) velges som varamedlem etter Ole Johan Andersen (Frp).  
 
Behandling: 
 
Valgnemndas innstilling: 
 
Ole  Johan Andersen (Frp)  rykker opp som fast medlem i trafikkrådet etter Sigurd Koch.  
Hans Kålhus  (Frp) velges som varamedlem etter Ole Johan Andersen (Frp).  
 
Avstemming: 
 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 
  


