RINGERIKE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
NR 3

Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 29.03.2012
Tid: Kl. 16:00 – 19:30
Temamøte: Folkehelsemeldingen
v/kommunepsykolog Ingrid Sønstebø.
Presentasjonen følger protokollen.

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

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 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

Forfall
FO

FO
FO

FO

FO

FO

Møtt for

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

Ole Johan Andersen
Christine Kristiansen Hovland
Nena Bjerke
Magnus Herstad
Hans-Petter Aasen
Lise H Kihle Gravermoen
Kjersti Land Nyhus
Karl-Petter Endrerud
Einar Zwaig
Nanna Kristoffersen
Aase Moløkken
Morten Løken Kværnstrøm
John Andreas Bakken
Vigdis Meier
Elin Fleischer Johnsrud
Viggo Emil Elstad
Gun Helen Opdahl
Jarand Moberg Sande

FO

FO
Arnfinn Baksvær
Asbjørn Jarle Holth
Eli Johanne Ruud
Tone Bråten-Ellingsen
Berit Wathne Andersen
Richard Baksvær
Magnus Herstad
Nanna Kristoffersen

Elise Loftheim (H) ba om fritak, og forlot møtet før behandling av sak 47/12
Tilstede fra
administrasjonen:

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjef Bjørn Tollaas og
økonomisjef Torbjørn Hansen.

Merknader:

Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen.
Tilsynsmelding 2011 fra Statens helsetilsyn ble delt ut.

Behandlede saker:

Fra og med sak 43/12 til og med sak 51/12

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

Møteprotokollen godkjennes:

Kjell B. Hansen

Karl-Petter Endrerud

Runar Johansen

Dag G. Stenersen

Møtesekretær:

Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

43/12

12/1115
INTERPELLASJON FRA OLE JOHAN ANDERSEN SYKEHJEMSUTBYGGING

44/12

12/25
REFERATSAKER

45/12

12/1140
ÅRSRAPPORT 2011 FOR FINANS OMRÅDET

46/12

12/412
LOKAL FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING VED
TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE
KOMMUNALE BARNEHAGER

47/12

12/1125
STØRRE POLITISKE SAKER TIL BEHANDLING 2012 - STATUS

48/12

11/3604
VALG TIL REPRESENTANTSKAPET - RINGERIKSBADET IKS

49/12

12/1126
SKJØNNSMENN 2013-2017.

50/12

12/1081
OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012
(DEL II)

51/12

12/1054
OMSORGSOMBUDET - RAPPORT OM VIRKSOMHETEN 2011
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43/12
INTERPELLASJON FRA OLE JOHAN ANDERSEN - SYKEHJEMSUTBYGGING
Vedtak:
Interpellasjonen ble besvart av ordfører:
ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA FOLKEVALGT
OLE JOHAN ANDERSEN OM SYKEHJEMSUTBYGGING
INNLEDNING
Ordføreren viser til folkevalgt Ole Johan Andersens interpellasjon i brev datert 5. mars 2012.
Interpellasjonen blir besvart i kommunestyrets møte den 29. mars 2012.
Ordførerens svar fremføres i to hoveddeler. For det første en generell redegjørelse og dernest
konkrete svar på spørsmålene. Ordførerens svar er utarbeidet i samråd med rådmannen hva
gjelder fakta og faglig innhold.
GENERELT
Først vil ordføreren vise til de nasjonale ambisjoner når det gjelder styrking av heldøgns
plasser i omsorgsboliger og sykehjem. Det er lagt opp til bygging og fornying av i alt 12 000
omsorgsplasser i perioden 2008 til 2015. Det er Husbankens ordning med
investeringstilskudd som er myndighetenes verktøy i medfinansieringen av denne satsning.
I statsbudsjett for 2011 var det lagt opp til en styrking av 2000 heldøgns plasser i omsorgsboliger og sykehjem. Resultatet for 2011 viser færre søknader om tilsagn og at kun litt over
halvparten av budsjetterte midler ble benyttet. Det tilsier for 2011 at ca. 200 millioner kroner
har blitt stående ubenyttet. Dette er med andre ord penger som kunne medgått til
investeringer i omsorgsutbygging.
For 2012 er statens måltall bygging og fornying av 1 500 enheter.
Så vil ordføreren vise til status direkte knyttet til interpellantens brev når det gjelder
Ringerike kommune.
Ringerike kommune har så langt i perioden 2008-2015 fått statlig støtte til etablering og
fornying av 24 omsorgsplasser på Nes, 25 omsorgsplasser på Sokna, 56 omsorgsplasser i
Krokenveien, 8 leiligheter i Valhallveien og 16 omsorgsplasser på Austjord. Det er også
oppnådd etterbetaling for samtlige av disse prosjektene fra 2008.
Det er interessant å se hvordan situasjonen i Ringerike er i forhold til de statlige måltall.
Dette kan man gjøre ved å ta utgangspunkt i statlige mål og beregne Ringerike kommunes
andel i forhold til folketall. Ut fra en slik vurdering fremkommer at kommunen bør bidra med
etablering og fornying av 70 omsorgsplasser i perioden 2008 til 2015. Ringerike kommune
har allerede realisert 129 omsorgsplasser, og det er fortsatt fire år igjen av planperioden.
Til slutt vil ordføreren knytte noen kommentarer til dette med demografiutvikling og
fremtidige behov for sykehjemsplasser.
Det er ingen grunn til å betvile konsulenters analyse av demografiutvikling og fremtidige
behov for sykehjemsplasser. I følge disse analysene er behovene frem til 2022 stabile.
Kommunen har ikke behov for en øking av heldøgns omsorg for å holde dekningsgraden på
det samme nivået som i dag.
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Kommunen har en relativ lav dekningsgrad på heldøgns omsorgsplasser og har valgt å satse
på hjemmebasert omsorg. Dette er ut fra sosiale og helsefaglige vurderinger helt forsvarlig.
Videre har kommunen muligheter til å bemanne omsorgsboliger, som i dag er ubemannet.
Disse er ikke med i tallene for dekningsgrader i dag. Ved å iverksette dette tiltaket vil
kommunen øke dekningsgraden uten å søke investeringer. Flere plasser vil kreve økte
rammer til helse og omsorg i Ringerike kommune. Det betyr i så fall at det må flyttes penger
fra andre sektorer. Administrasjonen oppgir at det er ingen grunn til å anbefale dette nå.
Kommunestyret og administrasjonen sammen med hovedkomiteen for helse og omsorg gjør
flere viktige og riktige tiltak, som setter kommunen bedre i stand til å ivareta både demografiutviklingen og behovet for sykehjemsplasser.
Eksempelvis vedtok kommunestyret i sak 58/11;
”Austjord behandlingssenter – effektiv utnyttelse av dagens bygningsmasse”.
Følgende beskrivelse i rådmannens saksutredning ble støttet:
”Ved å etablere korttidsplasser på denne måten, får vi en bedre utnyttelse av det enkelte tiltak
i omsorgstrappen og sikrer nødvendig sirkulasjon i forhold til pasienter med slikt behov.
Tiltaket vil gi flere hjemmeboende et rehabiliterende og avlastende tilbud, slik at de kan bo i
egen bolig lenger.”
SVAR PÅ SPØRSMÅLENE
Spørsmål 1
I forrige periode ble det offentliggjort i lokalmedia at kommunen skulle planlegge et nytt
sykehjem i Hønefossområdet. Hvor langt har disse planene kommet?
Ringerike kommune arbeider med planer om et nytt sykehjem. Dette relatert til de
framskrivinger vi ser i befolkningen, og sterk vekst av antall eldre. Sykehjemmet bør stå klart
i perioden 2020-2022. Innføringen av samhandlingsreformen stiller også store krav til både
korttidsplasser og plasser for øyeblikkelig hjelp. Hovedkomiteen har foreløpig basert sitt
vedtak, og oppdrag til rådmannen, på ca. 100 nye plasser. Ut fra dette oppgis det til ordfører
at det nå arbeides konkret med tomtealternativene. Videre oppgis det at hovedkomiteen for
helse, omsorg og velferd vil få saken til ny behandling før sommeren 2012. Deretter vil
administrasjonens saksutredning og komiteens innstilling på vanlig måte fremlegges
overordnet politisk organ for avklaring.
Spørsmål 2
Har kommunen søkt Husbanken om midler til utbygging av sykehjem som nevnt over? Hvis
ikke, kommer ordføreren til å sette fokus på dette og sørge for en søknad innen fristens utløp
i 2015?
Ordfører viser til at kommunene er tilbakeholdne med søknader relatert til sykehjem. Det
hviler på det faktum at det ikke følger med midler til drift. For øvrig viser ordfører til sin
generelle redegjørelse knyttet til dette.
For sykehjem er statlige tilskudd maksimalt kr. 916 000,- pr plass innenfor samme maksimale
anleggskostnad. Her betaler ikke pasienten husleie og finansieringskostnadene for 60 % av
investeringen må dekkes av kommunen. Ringerike kommunes økonomiske stilling gir ikke
rom for slike låneopptak, eller økte husleiekostnader dersom kommunen skulle velge å leie.
Dette er da situasjonen, som også gjelder i mange kommuner.
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Et nytt sykehjem i Ringerike kommune i planlagt størrelsesorden, jfr. ordførerens svar på
spørsmål 1, vil i følge Husbankens overslag koste ca. kr. 225 000 000. Driften vil beløpe seg
til flere titalls millioner kroner årlig.
Ordføreren viser til at hovedkomiteen for helse og omsorg sammen med administrasjonen
arbeider med saken og mot en avklaring. Når hovedkomiteen, sommeren 2012 sender saken
over til formannskapet og kommunestyret, er det helt på det rene at også kostnadsestimat for
driftskostnadene må framkomme, slik at disse kan innarbeides i framtidig handlingsprogram.
Uten at dette er gjort, vil fylkesmannen trolig ikke anbefale etableringen, noe som automatisk
fører til at Husbanken ikke godkjenner prosjektet.
Det er for tidlig å fremme søknad ovenfor Husbanken nå. Imidlertid, Ringerike kommune har
god dialog og kontakt med Husbanken, slik at det er ingen fare for at kommunen går glipp av
mulige tilskudd på grunn av tidsfrister eller andre forhold.
Ordføreren viser til at saken er til administrativ vurdering, den vil behandles av
hovedkomiteen for helse og omsorg sommeren 2012, og vil deretter fremlegges med
innstilling ovenfor formannskap og kommunestyre høsten 2012.
AVSLUTNING
Ordføreren vil for ordens skyld nevne og ikke ha gått nærmere inn på interpellantens
kommentarer knyttet til synspunkter om flertallspartienes politikk. Generelt viser imidlertid
resultatene at kommunen nå har et driftsnivå hvor inntekter og utgifter er bedre harmonisert.
Helse og omsorgskomiteen sammen med kommunalsjef har sterk fokus på behov, situasjonen
og utviklingen innen denne sektoren.
Dette som ordførerens svar.

Ringerike 29. mars 2012

Kjell B. Hansen
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44/12
REFERATSAKER
Vedtak:
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

RINGERIKE KOMMUNE – ÅRSBUDSJETT 2012 – ØKONOMIPLAN 2012-2015
Brev fra fylkesmannen i Buskerud, datert 02.03.12.

B

KONTROLLRAPPORT 2011 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I
RINGERIKE KOMMUNE
Brev fra skatteetaten, datert 20.02.12.

C

SPØRSMÅL FRA EINAR ZWAIG (Sol) VEDR. HØNEFOSS BALLKLUBB
Spørsmålet ble besvart ved notat fra rådmannen.
Spørsmål og svar vedlegges protokollen.
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REFERATSAK C:

Notat
Kommunestyre
Rådmannen

Til:
Fra:
Kopi:

Saknr.
11/1190-8

Løpenr.
8407/12

Arkivkode
611 D11 &03

Dato
29.03.2012

HØNEFOSS BALLKLUBB (TVIST - BETALING AV LEIE)
Rådmannen har fått følgende spørsmål fra representanten Einar Zwaig.
•
•
•

Når ble det riktig og politisk åpning for kommunen å motta betaling fra
samarbeidspartnere i "naturalia", her i form av billetter til HBKs kamper?
Vil det kunne bli allmenngyldig i andre sammenhenger også?
Når dette mottas som "betaling" er det jo fellesskapet, dvs. befolkningen, som får
dette, istedenfor penger, som er det kommunen driftes for. - Hvem skal få disse
billettene? (Politikere? Ansatte, i tilfelle hvilke ansatte? Utlodning blant
befolkningen?)

Rådmannen har forelagt spørsmålet for kommuneadvokaten, som i notat til rådmannen av
27.3.2012 redegjør for forholdet. Notatet følger vedlagt som rådmannens svar på
henvendelsen.

Med vennlig hilsen

Wenche Grinderud
Rådmann
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Notat
Til:
Fra:

Saknr.
11/1190-7

Rådmann Wenche Grinderud
Kommuneadvokat Dag Erlend Reite

Løpenr.
8174/12

Arkivkode
611 D11 &03

Dato
27.03.2012

REDEGJØRELSE OM AVTALE MELLOM HBK OG KOMMUNEN - BILLETTER.
Viser til e-post av i dag, og foreslår følgende redegjørelse:
Generelt om forhandlingene og bakgrunnen for at gratis billetter inngikk i forliket
Kommunen og HBK har gjennom hele 2011 hatt en tvist vedrørende betaling av baneleie for
årene 2009 tom 2011. Kommunens standpunkt har vært at HBK er forpliktet til å betale leie i
vinterhalvåret. HBK har ment at driftsavtalen ga dem fri leie.
Forhandlingene stod lenge i stampe. Kommunen innså at HBK ville ha vansker med å betale
et større kontantbeløp og foreslo derfor at HBK kunne betale foreslått kontantbeløp og en
annen tilleggsverdi nemlig billetter. Alternativet ville vært 1) å gå til sak om hele beløpet - en
konflikt ingen ønsket - eller 2) å få et mindre kontantvederlag. At billetter ble brakt inn i
forhandlingen skapte etter forhandlernes syn en merverdi som man ellers ikke ville oppnådd.
Det var hele tiden en krystallklar enighet i forhandlingsgruppen om at billettene ikke skulle
gå til noen som hadde innflytelse på forhandlingene. Billettene skulle fordeles helt nøytralt
blant andre ansatte slik at det ikke oppstod noen interessekonflikter. Dette standpunktet ble
også gjort helt klart overfor HBK.
Forhandlingsgruppens eneste motiv var å skape en merverdi som kommunen – som har
meget lite å benytte til personalvelferd - kunne tilby ansatte. Tanken var at de gratis billettene
kunne tjene som en lite gode i en sparesituasjon der omstilling og nedbemanning har vært del
av de ansattes hverdag over tid.
Politiske signaler og hva kommunen har gjort med gratisbillettene
På bakgrunn av den kritikken som er reist – og de spørsmål som er stilt fra enkeltpolitikere –
er det besluttet at ingen billetter skal gå til ansatte. Det er i steden avtalt med HBK at det til
hver kamp tilbys 25 gratisbilletter til ungdomsskoleelever.
Veien videre - Inngåelse av ny driftsavtale
Under forhandlingene om baneleie har det hele tiden vært en forutsetning og et mål at når
tvisten om fortiden var løst skulle partene gå videre med å utarbeide en ny driftsavtale for
fremtiden. Dette arbeidet vil bli igangsatt i løpet av første halvår 2012.
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45/12
ÅRSRAPPORT 2011 FOR FINANS OMRÅDET
Vedtak:
Årsrapport 2011 for finansområdet tas til orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Årsrapport 2011 for finansområdet tas til orientering.
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46/12
LOKAL FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV
OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER
Vedtak:
Utsettes.
Administrasjonen utarbeider utkast til kommunale retningslinjer som baseres på følgende
premisser:
• Politisk/kommunalt handlingsrom presiseres.
• De lokale retningslinjene skal begrenses til å regulere de forhold som er vedtatt av
kommunen. For øvrig henvises det til statlig regelverk.
Utsettelsesforslaget er begrunnet i følgende punkter:
• Ønsker en tydelig beskrivelse av hva som følger av statlig regelverk og hva
kommunen selv kan el. skal vurdere og bestemme.
• Tydelig regelverk gir god forutsigbarhet både for kommunen og barnehagene.
• Retningslinjene må gi tilstrekkelig info.
• Ønsker en ”kort” forskrift som bare gir uttrykk for valg innenfor det komm. og
politiske handlingsrommet.
• Henvise til statlige regler forøvrig.
• Viktig å ikke lage komm. retningslinjer som i seg selv skaper uklarhet.
• Gjentakelse av statlige krav – avvik når disse endres.
Grunnlag for tilskudd:
Kommunens egne kostnader.
• Rapporteres resultater per barnehage?
• Er det enkelt å få innsyn i kommunens kostnader?
• Hvilke ”overhead-kostnader” regnes inn i kostnadene? (Mao: Hva er et riktig
beregningsgrunnlag)?
• Hvordan tenker adm at økt barnehagebehov dekkes fremover.
• Private el. kommunale. Hvordan stimulere til privat utbygg?
• Hva er konsekvensene av å:
-Ikke vedta forskrift?
- Utsettelse til høsten?
- Virkning fra 2013?
- Utsette til neste møte?
Vurd. og avklaring ift komm. handlingsråd.

Konkrete spørsmål:
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§3/(3) Kriterier for å bestemme om endringer i året. skal inn el. ikke?
(4) ”Rette”-kostnader. Hva menes med lokal beregningsmodell?
§4(5) Hva skjer med kostnader som har påløpt før åpning. Del av den komm. men ikke den
private kostn.basen?
Kapitalkostnader:
§5(2) Bruk av 1. el. 2. alternativ?
- Forsk.tilfeller?
- Skjønn i ulike smh?
- Ulike konsekvenser øk. sett?
§6
Er besl. ment å dekke videre enn barnehagelovens rammer?
§9(2) Ønske om pedagogisk opplegg. Hvordan tenker adm. at dette punktet skal anvendes i
ft. tildeling av kommunalt tilskudd.
(3) Krav el. ”ønske”?
(4) Tenker man at kravet om like lønns- og arb.vilkår skal tolkes bokstavelig? Det er
vanskelig å se at dette er et lovlig vilkår.
Behandling:
Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf.:
Utsettes.
Administrasjonen utarbeider utkast til kommunale retningslinjer som baseres på følgende
premisser:
• Politisk/kommunalt handlingsrom presiseres.
• De lokale retningslinjene skal begrenses til å regulere de forhold som er vedtatt av
kommunen. For øvrig henvises det til statlig regelverk.
Utsettelsesforslaget er begrunnet i følgende punkter:
• Ønsker en tydelig beskrivelse av hva som følger av statlig regelverk og hva
kommunen selv kan el. skal vurdere og bestemme.
• Tydelig regelverk gir god forutsigbarhet både for kommunen og barnehagene.
• Retningslinjene må gi tilstrekkelig info.
• Ønsker en ”kort” forskrift som bare gir uttrykk for valg innenfor det komm. og
politiske handlingsrommet.
• Henvise til statlige regler forøvrig.
• Viktig å ikke lage komm. retningslinjer som i seg selv skaper uklarhet.
• Gjentakelse av statlige krav – avvik når disse endres.
Grunnlag for tilskudd:
Kommunens egne kostnader.
• Rapporteres resultater per barnehage?
• Er det enkelt å få innsyn i kommunens kostnader?
• Hvilke ”overhead-kostnader” regnes inn i kostnadene? (Mao: Hva er et riktig
beregningsgrunnlag)?
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• Hvordan tenker adm at økt barnehagebehov dekkes fremover.
• Private el. kommunale. Hvordan stimulere til privat utbygg?
• Hva er konsekvensene av å:
-Ikke vedta forskrift?
- Utsettelse til høsten?
- Virkning fra 2013?
- Utsette til neste møte?
Vurd. og avklaring ift komm. handlingsråd.
Konkrete spørsmål:
§3/(3) Kriterier for å bestemme om endringer i året. skal inn el. ikke?
(4) ”Rette”-kostnader. Hva menes med lokal beregningsmodell?
§4(5) Hva skjer med kostnader som har påløpt før åpning. Del av den komm. men ikke den
private kostn.basen?
Kapitalkostnader:
§5(2) Bruk av 1. el. 2. alternativ?
- Forsk.tilfeller?
- Skjønn i ulike smh?
- Ulike konsekvenser øk. sett?
§6
Er besl. ment å dekke videre enn barnehagelovens rammer?
§9(2) Ønske om pedagogisk opplegg. Hvordan tenker adm. at dette punktet skal anvendes i
ft. tildeling av kommunalt tilskudd.
(3) Krav el. ”ønske”?
(4) Tenker man at kravet om like lønns- og arb.vilkår skal tolkes bokstavelig? Det er
vanskelig å se at dette er et lovlig vilkår.
Avstemming:
Bolstads forslag ble vedtatt mot 12 stemmer. Mindretallet: Frp, Sol og Sp.
Begrunnelsene følger saken.
Forslag til vedtak:
1. Lokale retningslinjer for praktisering av: ”Forskrift om likeverdig behandling ved
tildeling av offentlige tilskudd til ikke-offentlige barnehager” vedtas.
2. Hovedkomiteen ber om gjennomgang av konsekvensene for retningslinjene etter en
ekstra telling pr 01.09.12.
3. Ut over forskriften og de lokale retningslinjene, vil Rundskriv KS-F-05/2011, danne
grunnlag for eventuelle presiseringer knyttet til spørsmål som kan dukke opp
underveis.
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47/12
STØRRE POLITISKE SAKER TIL BEHANDLING 2012 - STATUS
Vedtak:
Oversikt m/status over større saker til behandling i 2012 tas til orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Oversikt m/status over større saker til behandling i 2012 tas til orientering.
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48/12
VALG TIL REPRESENTANTSKAPET - RINGERIKSBADET IKS
Vedtak:
Medlemmer til Ringeriksbadet IKS, representantskapet:
1. Einar Zwaig (Sol)
2. Olav Relling (V)
3. Iren Rannekleiv (Ap)
Personlige varamedlemmer:
1. Nena Bjerke (Frp)
2. Arne Broberg (H)
3. Anne Marie Brubråten (Ap)
Behandling:
Valgnemndas innstilling, som ble enstemmig vedtatt:
1. Einar Zwaig (Sol)
2. Olav Relling (V)
3. Iren Rannekleiv (Ap)
Personlige varamedlemmer:
1. Nena Bjerke (Frp)
2. Arne Broberg (H)
3. Anne Marie Brubråten (Ap)
Forslag til vedtak:
Medlemmer til Ringeriksbadet IKS, representantskapet:
1.
2.
3.
Personlige varamedlemmer:
1.
2.
3.
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49/12
SKJØNNSMENN 2013-2017.
Vedtak:
Forslag til skjønnsmedlemmer oversendes Buskerud fylkeskommune.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Forslag til skjønnsmedlemmer oversendes Buskerud fylkeskommune.
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50/12
OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012 (DEL II)
Vedtak:
1. Ubenyttede investeringsmidler på prosjekter som hadde mindreforbruk i 2011
overføres 2012, til sammen kr 10 999 626,- fordelt jf tabell.
2. På prosjekter som allerede hadde fått vedtatt overført ubrukte budsjettmidler fra 2011
til 2012 motregnes merforbruk 2011, til sammen kr 3 889 319,- fordelt jf tabell.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Ubenyttede investeringsmidler på prosjekter som hadde mindreforbruk i 2011
overføres 2012, til sammen kr 10 999 626,- fordelt jf tabell.
2. På prosjekter som allerede hadde fått vedtatt overført ubrukte budsjettmidler fra 2011
til 2012 motregnes merforbruk 2011, til sammen kr 3 889 319,- fordelt jf tabell.
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51/12
OMSORGSOMBUDET - RAPPORT OM VIRKSOMHETEN 2011
Vedtak:
Rapport fra helse- og omsorgsombudet, datert 29.02.2012 tas til orientering.
Ole Johan Andersens spørsmål som følger saken:
 Statens ventelister/overbelegg.
 Oppnevnelse av hjelpeverger – overformynderiet.
 Spesialutdannet helsepersonell innen geriatri – leger/sykepleiere.
 Fredriciamodellen i Danmark.
Behandling:
Ole Johan Andersen (Frp) stilte følgende spørsmål som følger saken:





Statens ventelister/overbelegg.
Oppnevnelse av hjelpeverger – overformynderiet.
Spesialutdannet helsepersonell innen geriatri – leger/sykepleiere.
Fredriciamodellen i Danmark.

Forslag til vedtak:
Rapport fra helse- og omsorgsombudet, datert 29.02.2012 tas til orientering.
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