
Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapets Strategi og plan
Møtested: Rådhuset - Kommunestyrsalen
Dato: 20.10.2021
Tid: Kl. 11:00 - 14:41

Tema
Presentasjon av budsjett 2022 og Handlingsplan 2022 – 2025 ved rådmann

Dagsplan
11:00 – 11:05 Opprop og møteinnkalling
11:05 – 12:05 Presentasjon av budsjett 2022 og Handlingsplan 2022 – 2025 ved rådmann
12:05 – 12:15 Pause
12:15 – 13:00 Orientering – Status parkeringsstrategi ved næringssjef Slaaen

Orientering – «Fremover sammen» ved næringssjef Slaaen
Orientering – Kommende plansaker ved ass. rådmann Herdlevær

13:00 – 14:00 Lunsj
14:00 Saksliste

Rolle Følgende medlemmer møtte Parti
Ordfører Kirsten Orebråten AP
Varaordfører Dag Erik Henaug H
Medlem Håkon Kvissel Ohren AP
Medlem Hilde Karin Vollmerhaus AP
Medlem Runar Johansen H
Medlem Nina Basberg SP
Medlem Anne Mari W.Ottesen SP
Medlem Hilde Marie Steinhovden MDG

Forfall Parti Varamedlem Parti
Ole Johan Andersen FRP Vegar Persvold FRP
Benedicte Heieren Hundhammer H Ståle Skjønhaug AP
Hans-Petter Aasen SP Magnus Bratli Holte SP
Stian Bakken SP Harald Fagerås SP
Axel Sjøberg SV Nanna Kristoffersen R

Fra administrasjonen:
Asle Johansen
Christine Myhre Bråthen
Heming Herdlevær
Hilde Brørby Fivelsdal
Tore Isaksen
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Inhabile Sak Følgende 
varamedl. møtte 

Merknad 

Nina Basberg 35/21 ,  Representanten Basberg (Sp) 
fremmet spørsmål rundt sin 
egen habilitet i behandling av 
saken da part i saken er hennes 
onkel. 
 
Etter advokatkontorets vurdering 
er Basberg (sp) inhabil til å 
behandle saken, da det etter 
deres vurdering foreligger 
«andre særlige forhold» som er 
egnet til å svekke tilliten til 
hennes upartiskhet, jf. 
kommuneloven § 11-10 første 
ledd, jf. forvaltningsloven § 6 
andre ledd. 
 
Avgjørelse i saken vil etter vår 
vurdering innebære «en særlig 
fordel, tap eller ulempe» for 
noen hun har en nær personlig 
tilknytning til. 
 

 
 
Merknader: 

·  Ønsker partigruppene i kommunestyret gjennomgang av rådmannen vedr. Budsjett 
2022 og HP 2022 - 2025 i gruppemøte - send en henvendelse til rådmannen for 
avtale av tid. 

·  Orientering - Aktive reguleringsplanprosesser v. Rådgiver næring- og 
eiendomsutvikling, Åshild Lie 

·  Orientering - Kommunal kompensasjonsordning v. Næringsråddgiver Lina-Maria 
Linge 

·  Orientering - Nytt fengsel i Ringerike? v. Næringsråddgiver Lina-Maria Linge 
·  Vedtaksføre med 12 representanter tilstede for behandling av sak 35/21 

 
 
 
Dokument utlevert i møtet: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2022 og Handlingsplan 2022 - 2025 (Arkivsak 21/7510) 

·  Budsjett på 1-2-3  
·  Betalingsreglement 2022 m/vedlegg 

 
 
Link til digital utgave av Rådmannens forslag til Budsjett 2022 og Handlingsprogram 
2022 - 2025: 
https://pub.framsikt.net/2022/ringerike/bm-2022-
rådmannens_budsjettforslag_2022_og_hp_2022-2025/ 
 
 
 
 
Presentasjoner fra møtet finner du her: 
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/politisk/Dybdekunnskap-politisk/ 
 

https://pub.framsikt.net/2022/ringerike/bm-2022-r'e5dmannens_budsjettforslag_2022_og_hp_2022-2025/
https://pub.framsikt.net/2022/ringerike/bm-2022-r'e5dmannens_budsjettforslag_2022_og_hp_2022-2025/
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Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 
møtet satt, med følgende til dagsorden: 
 
Ordfører fremmet følgende: 
Rådmannen ønsker å gi en kort orientering om et forhold unntatt offentlighet. For at 
rådmannen skal kunne gi orienteringen må møtet lukkes. 
Orienteringen angår taushetsbelagte forhold og møtet skal da lukkes etter forvaltningsloven 
§ 13, offentleglova § 13, jfr. kommuneloven § 11-5, annet ledd. 
 
Avstemming: 
Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møte etter nevnte hjemmeler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
     
     
 
Nina Basberg  Kirsten Orebråten  Dag Henaug 
     
 
 
Møtesekretær 
 
Trude S. Bjerkås 
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Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
33/21 Budsjett 2022 og Handlingsplan 2022-2025  
34/21 Næringsplan 2-1 for Ringerike kommune 2020-2021  
35/21 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning - 1. 

gangsbehandling 
 

36/21 460 Detaljregulering for Nedre Hvalseng - 1. 
gangsbehandling 

 

37/21 Plan 44-10 Detaljregulering for Del av Permobakken nord – 
prinsipiell avklaring om oppstart av planendring 

 

38/21 Ny temaplan landbruk & beite  
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33/21 Budsjett 2022 og Handlingsplan 2022-2025 
 
Vedtak: 
Budsjett 2022 og Handlingsplan 2022-2025 – presentasjon av rådmannens forslag 
 
Formannskapet tar rådmannens presentasjon til orientering. 
 

 
 
 
Budsjett 2022 og Handlingsplan 2022-2025 – presentasjon av rådmannens forslag 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet tar rådmannens presentasjon til orientering. 
 

 
 
 
20.10.2021 Formannskapets Strategi og plan 
 
Behandling 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
FS2 - 33/21 Vedtak: 
Budsjett 2022 og Handlingsplan 2022-2025 – presentasjon av rådmannens forslag 
 
Formannskapet tar rådmannens presentasjon til orientering. 
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34/21 Næringsplan 2-1 for Ringerike kommune 2020-2021 
 
Vedtak: 
Rådmannens innstilling: 
Næringsplan 2-1 for Ringerike kommune (2020-2021) vedtas for 2022. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Næringsplan 2-1 for Ringerike kommune (2020-2021) vedtas for 2022. 
 
 
20.10.2021 Formannskapets Strategi og plan 
 
Behandling 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
 
 
FS2 - 34/21 Vedtak: 
Rådmannens innstilling: 
Næringsplan 2-1 for Ringerike kommune (2020-2021) vedtas for 2022. 
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35/21 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning - 1. gangsbehandling 

Vedtak: 

1. Forslag til Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 23.09.21, sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2
og 11-14.

2. De fire arealene: Kalkverket i Åsa (nr. 3), Kilemoen (nr. 6.1), Vågårdsåsen (nr. 8.2)
og Raa gård (nr. 9) avsettes til arealformålet råstoffutvinning i ny kommuneplanens
arealdel.

3. Arealene: Kilemoen (nr. 6.2), Eggemoen (nr. 7) og Eggemoen (nr. 8.1) avsettes
med hensynsone for mineralressurser H590 i ny kommuneplanens arealdel.

4. Med de fire nye arealene for råstoffutvinning og massemottak vurderes behovet for
uttak og mottak av masser til å være tilstrekkelig.

5. Forslag til kommuneplanbestemmelser og arealer gjøres juridisk bindene ved
vedtak av kommuneplanens arealdel.

Vedtak som innstilling fra Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 11.10.2021 - 
62/21 

1. Forslag til Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 23.09.21, sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2
og 11-14.

2. De fire arealene: Kalkverket i Åsa (nr. 3), Kilemoen (nr. 6.1), Vågårdsåsen (nr. 8.2)
og Raa gård (nr. 9) avsettes til arealformålet råstoffutvinning i ny kommuneplanens
arealdel.

3. Arealene: Kilemoen (nr. 6.2), Eggemoen (nr. 7) og Eggemoen (nr. 8.1) avsettes
med hensynsone for mineralressurser H590 i ny kommuneplanens arealdel.

4. Med de fire nye arealene for råstoffutvinning og massemottak vurderes behovet for
uttak og mottak av masser til å være tilstrekkelig.

5. Forslag til kommuneplanbestemmelser og arealer gjøres juridisk bindene ved
vedtak av kommuneplanens arealdel.

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 23.09.21, sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 
og 11-14.

2. De fire arealene: Kalkverket i Åsa (nr. 3), Kilemoen (nr. 6.1), Vågårdsåsen (nr. 8.2) 
og Raa gård (nr. 9) avsettes til arealformålet råstoffutvinning i ny kommuneplanens 
arealdel.

3. Arealene: Kilemoen (nr. 6.2), Eggemoen (nr. 7) og Eggemoen (nr. 8.1) avsettes 
med hensynsone for mineralressurser H590 i ny kommuneplanens arealdel.

4. Med de fire nye arealene for råstoffutvinning og massemottak vurderes behovet for 
uttak og mottak av masser til å være tilstrekkelig. Det vil bli gitt anledning til å spille 
inn områder for masseuttak eller mottak i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel.

5. Forslag til kommuneplanbestemmelser og arealer gjøres juridisk bindene ved 
vedtak av kommuneplanens arealdel.
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Inhabile Følgende varamedl. møtte Merknad 
Nina Basberg  Representanten Basberg 

(Sp) fremmet spørsmål rundt 
sin egen habilitet i 
behandling av saken da part 
i saken er hennes onkel. 
 
Etter advokatkontorets 
vurdering er Basberg (sp) 
inhabil til å behandle saken, 
da det etter deres vurdering 
foreligger «andre særlige 
forhold» som er egnet til å 
svekke tilliten til hennes 
upartiskhet, jf. 
kommuneloven § 11-10 
første ledd, jf. 
forvaltningsloven § 6 andre 
ledd. 
 
Avgjørelse i saken vil etter 
vår vurdering innebære «en 
særlig fordel, tap eller 
ulempe» for noen hun har en 
nær personlig tilknytning til. 
 

 
20.10.2021 Formannskapets Strategi og plan 
 
Behandling 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Representanten Basberg (Sp) ble enstemmig vedtatt inhabil for behandling av saken. 
 
Hovedutvalgets (HMA)  innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
FS2 - 35/21 Vedtak: 
 

1. Forslag til Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 23.09.21, sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 
og 11-14. 

2. De fire arealene: Kalkverket i Åsa (nr. 3), Kilemoen (nr. 6.1), Vågårdsåsen (nr. 8.2) 
og Raa gård (nr. 9) avsettes til arealformålet råstoffutvinning i ny kommuneplanens 
arealdel.  

3. Arealene: Kilemoen (nr. 6.2), Eggemoen (nr. 7) og Eggemoen (nr. 8.1) avsettes 
med hensynsone for mineralressurser H590 i ny kommuneplanens arealdel. 

4. Med de fire nye arealene for råstoffutvinning og massemottak vurderes behovet for 
uttak og mottak av masser til å være tilstrekkelig.   

5. Forslag til kommuneplanbestemmelser og arealer gjøres juridisk bindene ved 
vedtak av kommuneplanens arealdel. 
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11.10.2021 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
 
Behandling 
Endringsforslag pkt. 4, foreslått av Terje Berghagen, Arbeiderpartiet 
Siste setning i Rådmannens forslag til punkt 4 strykes 
 
 
Leder foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Alternativt avstemming mellom Rådmannens innstilling og rådmannens innstilling med 
Berghagens (Ap) endrinsforslag i pkt. 4,  ble Berghangens (Ap) forslag vedtatt mot 1 stemme 
(H) som hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
 
 
 
HMA - 62/21 Vedtak: 
 

1. Forslag til Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 23.09.21, sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 
og 11-14. 

2. De fire arealene: Kalkverket i Åsa (nr. 3), Kilemoen (nr. 6.1), Vågårdsåsen (nr. 8.2) 
og Raa gård (nr. 9) avsettes til arealformålet råstoffutvinning i ny kommuneplanens 
arealdel.  

3. Arealene: Kilemoen (nr. 6.2), Eggemoen (nr. 7) og Eggemoen (nr. 8.1) avsettes 
med hensynsone for mineralressurser H590 i ny kommuneplanens arealdel. 

4. Med de fire nye arealene for råstoffutvinning og massemottak vurderes behovet for 
uttak og mottak av masser til å være tilstrekkelig.   

5. Forslag til kommuneplanbestemmelser og arealer gjøres juridisk bindene ved 
vedtak av kommuneplanens arealdel. 
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36/21 460 Detaljregulering for Nedre Hvalseng - 1. gangsbehandling 
 
Vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for 460 Nedre Hvalseng sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Det tas sikte på å oppheve deler av plan 59 Hallingby/bymarka som overlappes av ny 
plan, ved vedtak av Detaljregulering for Nedre Hvalseng. 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre supplering og justering. 

 
Holtes (Sp) forslag følger saken frem til 2. gangs behandling: 
Virkniger/Konsekvenser av planforslaget bør utredes fram mot 2. gangs behandling. 
Dette gjelder kap. 8.6. Naturverdier, 8.15 Jordressurser, herunder forholdet til dyrkbbar jord. 
 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 11.10.2021 - 
63/21 
Rådmannens innstilling: 

1. Forslag til detaljregulering for 460 Nedre Hvalseng sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Det tas sikte på å oppheve deler av plan 59 Hallingby/bymarka som overlappes av ny 
plan, ved vedtak av Detaljregulering for Nedre Hvalseng. 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre supplering og justering. 

 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Forslag til detaljregulering for 460 Nedre Hvalseng sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Det tas sikte på å oppheve deler av plan 59 Hallingby/bymarka som overlappes av ny 
plan, ved vedtak av Detaljregulering for Nedre Hvalseng. 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre supplering og justering. 

 
 
20.10.2021 Formannskapets Strategi og plan 
 
Behandling 
Følger fremtil 2. gangs behandling, foreslått av Magnus Bratli Holte, Senterpartiet 
Virkniger/Konsekvenser av planforslaget bør utredes fram mot 2. gangs behandling. 
Dette gjelder kap. 8.6. Naturverdier, 8.15 Jordressurser, herunder forholdet til dyrkbbar jord. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Avstemming: 
Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Holtes (Sp) forslag ble enstmmig vedtatt følger saken frem til 2. gangs behandling. 
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FS2 - 36/21 Vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for 460 Nedre Hvalseng sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Det tas sikte på å oppheve deler av plan 59 Hallingby/bymarka som overlappes av ny 
plan, ved vedtak av Detaljregulering for Nedre Hvalseng. 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre supplering og justering. 

 
Holtes (Sp) forslag følger saken frem til 2. gangs behandling: 
Virkniger/Konsekvenser av planforslaget bør utredes fram mot 2. gangs behandling. 
Dette gjelder kap. 8.6. Naturverdier, 8.15 Jordressurser, herunder forholdet til dyrkbbar jord. 
 
 
11.10.2021 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
 
Behandling 
 
Leder foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp) som hovedutvalgets (HMA) innstilling 
til formannskapet  
 
 
 
HMA - 63/21 Vedtak: 
Rådmannens innstilling: 

1. Forslag til detaljregulering for 460 Nedre Hvalseng sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Det tas sikte på å oppheve deler av plan 59 Hallingby/bymarka som overlappes av ny 
plan, ved vedtak av Detaljregulering for Nedre Hvalseng. 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre supplering og justering. 
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37/21 Plan 44-10 Detaljregulering for Del av Permobakken nord – prinsipiell 
avklaring om oppstart av planendring 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til formannskapets møte 27.10.21 
 
Basbergs (Sp) forslag følger saken:  
2. Det skal i planen inntas en rekkefølgebestemmelse om at bebyggelse ikke kan tas i bruk 
før det utarbeides alternativer for trygg skole vei heunder gangsti/gangvei/sykkelvei sydover 
langs fylkesveien til eksidterende gang sykkelvei på sokna skole. 
 
 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 11.10.2021 - 
61/21 
 
1. Med hjemmel i PBL § 12-14, anbefales oppstart av planendring for plan 44-10 
Detaljregulering for Del av Permobakken nord, for etablering av blokkbebyggelse. 
2. Det skal i planen inntas en rekkefølgebestemmelse om at bebyggelse ikke kan tas i bruk 
før det er etablert gant-/sykkelvei sydover langs fylkesveien til ekstisterende gang-/sykkelvei 
på Sokna skole 
3. Utbygger oppfordres til å klargjøre for velferdsteknokogi 
 
 
Rådmannens innstilling 

1. Med hjemmel i PBL § 12-8, stoppes arbeidet med planendring for plan 44-10 
Detaljregulering for Del av Permobakken nord, for etablering av blokkbebyggelse. 

 
 
20.10.2021 Formannskapets Strategi og plan 
 
Behandling 
 
Endringsforslag i pkt. 2, foreslått av Nina Basberg, Senterpartiet 
 
2. Det skal i planen inntas en rekkefølgebestemmelse om at bebyggelse ikke kan tas i bruk 
før det utarbeides alternativer for trygg skole vei heunder gangsti/gangvei/sykkelvei sydover 
langs fylkesveien til eksidterende gang sykkelvei på sokna skole. 
 
 
Utsettelsesforslag, foreslått av Runar Johansen, Høyre 
Saken utsettes til formannskapets møte 27.10.21 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Johansens (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Basbergs (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt følger saken 
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FS2 - 37/21 Vedtak: 
Saken utsettes til formannskapets møte 27.10.21 
 
Basbergs (Sp) forslag følger saken:  
2. Det skal i planen inntas en rekkefølgebestemmelse om at bebyggelse ikke kan tas i bruk 
før det utarbeides alternativer for trygg skole vei heunder gangsti/gangvei/sykkelvei sydover 
langs fylkesveien til eksidterende gang sykkelvei på sokna skole. 
 
 
 
11.10.2021 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
 
Behandling 
Rådmannens alternative forslag med tillegg til nytt pkt. 2, foreslått av Anders Braaten, 
Senterpartiet 
 
1. Med hjemmel i PBL § 12-14, anbefales oppstart av planendring for plan 44-10 
Detaljregulering for Del av Permobakken nord, for etablering av blokkbebyggelse. 
2. Det skal i planen inntas en rekkefølgebestemmelse om at bebyggelse ikke kan tas i bruk 
før det er etablert gant-/sykkelvei sydover langs fylkesveien til ekstisterende gang-/sykkelvei 
på Sokna skole 
 
 
Tilleggsforslag til rådmannens alternative vedtak, foreslått av Vegar Persvold, 
Fremskrittspartiet 
 
Utbygger oppfordres til å klargjøre for velferdsteknokogi 
 
Leder foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og rådmannens alternative forslag med 
tillegg pkt. 2 fremmet av Braaten (Sp), samt Persvolds (Frp) tillegg pkt. 3, ble Braatens (Sp), 
samt Persvolds (Frp) forslag vedtatt mot 1 stemme (V), som Hovedututvalgets (HMA) 
innstilling til formannskapet. 
 
 
 
 
HMA - 61/21 Vedtak: 
 
1. Med hjemmel i PBL § 12-14, anbefales oppstart av planendring for plan 44-10 
Detaljregulering for Del av Permobakken nord, for etablering av blokkbebyggelse. 
2. Det skal i planen inntas en rekkefølgebestemmelse om at bebyggelse ikke kan tas i bruk 
før det er etablert gant-/sykkelvei sydover langs fylkesveien til ekstisterende gang-/sykkelvei 
på Sokna skole 
3. Utbygger oppfordres til å klargjøre for velferdsteknokogi 
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38/21 Ny temaplan landbruk & beite 
 
Vedtak: 
Rådmannens innstilling: 
Oppstart av ny landbruksplan tas til orientering. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Oppstart av ny landbruksplan tas til orientering. 
 
 
20.10.2021 Formannskapets Strategi og plan 
 
Behandling 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Rådmannens nnstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
FS2 - 38/21 Vedtak: 
Rådmannens innstilling: 
Oppstart av ny landbruksplan tas til orientering. 
 
 
 

 
 


