
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 6 
Kommunestyret 

 
Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 28.06.2012 Tid: Kl. 15:00 – 17:00 
 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall        Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Liv Isabella Edvartsen Tangen FO  
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 FO  
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten FO  
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  FO  
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen FO  
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren FO  
Medlem Anne-Marit Lillestø FO  
Medlem Arnfinn J. Holten FO  
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Ole Johan Andersen FO  
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
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Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO  
Medlem Kjersti Land Nyhus FO  
Medlem Karl-Petter Endrerud FO  
Medlem Einar Zwaig FO  
Medlem Nanna Kristoffersen FO  
Varamedlem Hans Arne Østlund  Liv Isabella Tangen 
Varamedlem Gro Tolpinrud  Asbjørn Jarle Holth 
Varamedlem John Andreas Bakken  Eli Johanne Ruud 
Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Anne Marie Brubråten 
Varamedlem Vigdis Meier  Tone Bråten-Ellingsen 
Varamedlem Elin Fleischer Johnsrud   Berit Wathne Andersen  
Varamedlem Mari Skarsgard  Dag Haakon Henriksen 
Varamedlem Olav Kvam Relling  Ole-Gunnar Øhren 
Varamedlem Frode Haugseth  Anne-Marit Lillestø 
Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 
Varamedlem Viggo Emil Elstad  Ole Johan Andersen 
Varamedlem Anders Braaten  Lise H Kihle Gravermoen 
Varamedlem Tore Abelvik  Kjersti Land Nyhus 
Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Karl-Petter Endrerud 
Varamedlem Parviz Salimi  Einar Zwaig 
Varamedlem Leila Khalayli  Nanna Kristoffersen 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland og 
Magnar Ågotnes og Roger Mathiesen fra økonomiavdelingen. 

 
Merknader: Sakene 79/12 og 89/12 ble trukket fra sakslista. 
Behandlede saker:  Fra og med sak 70/12 

til og med sak  97/12 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden, som ble enstemmig godkjent og møtet 
satt.  
Alf Meier (Ap) bemerket at siste møte før sommeren bør legges til tidligere i juni (før 
skoleslutt). 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 

Kjell B. Hansen 
 
 

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

 
70/12 12/25  
 REFERATSAK  
 
71/12 12/2507  
 1. TERTIALRAPPORT 2012  
 
72/12 12/2582  
 FINANSRAPPORT 1 TERTIAL 2012  
 
73/12 12/2506  
 ENDRING AV AVTALE OM ØKONOMISAMARBEID RINGERIKE - 

HOLE OPPSIGELSE AV DELER AV AVTALEN 
 
74/12 12/2544  
 NÆRINGSPOLITIKK OG -STRATEGI FOR RINGERIKSREGIONEN 
 
75/12 11/3633  
 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012 

- 2015  
 
76/12 12/2583  
 NETTBRETT TIL POLITIKERNE  
 
77/12 12/2087  
 SVAR PÅ SPØRSMÅL REIST I KOMMUNESTYRET VEDR. 

RAPPORT FRA OMSORGSOMBUDET 
 
78/12 11/3477  
 TILSYNSRAPPORT FRA  KOMMUNELEGEN - ELEVENE 

PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØ  
 
79/12 12/2256  
 TOMT TIL NYTT SYKEHJEM         Saken ble trukket. 
 
80/12 12/1719  
 FAMILIENS HUS - SAMLOKALISERTE TJENESTER TIL BARN OG 

UNGE  
 
81/12 12/2323  
 DØGNPLASSER - ØYEBLIKKELIG HJELP I KOMMUNAL REGI  
 
82/12 12/2076  
 NOU 2012:6 BROFOSSUTVALGETS UTREDNING AV 

ARBEIDSRETTEDE TILTAK - HØRINGSUTTALELSE 
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83/12 12/2085  
 GJENNOMGANG AV BYGNINGSMASSE - INSTITUSJON  
 
84/12 12/2252  
 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2011  
 
85/12 12/2212  
 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG FYSISK 

AKTIVITET - 2012  
 
86/12 11/4689  
 ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR 

SAKSBEHANDLING OG TILSYN AV UTSLIPP AV AVLØPSVANN 
OG I SAMMENHENG MED TERRENGINNGREP I FORURENSET 
GRUNN, RINGERIKE KOMMUNE 

 
87/12 11/807  
 PRINSIPPSAK ETABLERING AV BASESTASJONER PÅ 

KOMMUNALE EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE MOBILE 
NORWAY AS 

 
88/12 11/1069  
 JEVNAKER KUNSTISBANE OG FLERBRUKSHALLEN I 

HØNEFOSS - GJENSIDIG TILSKUDD  
 
89/12 11/1304  
 ETABLERING AV FLERBRUKSHALLEN AS       Saken ble trukket. 
 
90/12 12/1331  
 REVIDERING AV GÅGATEREGLEMENTET  
 
91/12 12/109  
 GNR.266/3 - PARKEN 41 - DELING AV EIENDOM  
 
92/12 10/1911  
 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING 0605_349 

LOESKOLLEN BOLIGPROSJEKT  
 
93/12 08/2321  
 REGULERINGSPLAN FV158 MED G/S-VEG NORDERHOV - 

HELGELANDSMOEN 2. GANGSBEHANDLING 
 
94/12 12/1233  
 VEDLIKEHOLDSPLAN 2012  
 
95/12 12/2610  
 BRANN OG REDNINGSTJENESTEN RESSURSER  
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96/12 12/2505  
 LUNDER KIRKE - FJERNVARME/ BIOVARME  
 
97/12 12/2330  
 FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS-, SALGS-  OG 

SKJENKESTEDER  
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70/12  
REFERATSAK  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A SAMLOKALISERING AV TEKNISK DRIFT OG EIENDOMSFORVALTNING 
 
B  TAKKEKORT FRA ASBJØRN HOLTH 
 
C E16 SKARET - HØNEFOSS OG RINGERIKSPAKKA 
 Referat fra møte 27.06.12. 
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71/12  
1. TERTIALRAPPORT 2012  
 
Vedtak: 
 

1. Tertialrapport 2012 tas til orientering.  
 

BEHOV FOR JUSTERINGER AV DRIFTSBUDSJETTET 
2. Krisesenteret:  

Krisesenteret er innlemmet i kommunen fra 2012. Eiendomsforvaltningen hadde 
budsjettert med en leieinntekt på kr 1 562 000,- på lik linje med tidligere år før dette 
ble bestemt.  Finansiering gjøres ved overføring av midler fra Helse og Omsorg til 
Eiendomsforvaltningen.  
 
Korrigering blir slik: 
149000.410001.242 kredit kr 1 562 000,- 
163000.540100.242.9980 debet kr 1 562 000,- 
 

3. Sparetiltaket i forbindelse med tiltak for barn og unge: 
Det er lagt inn innsparinger i budsjettet knyttet til barn og unge. Sparetiltaket er ment 
å skulle fordeles mellom Helse og Omsorg og Oppvekst. Slik det er budsjettert ligger 
alt inne på budsjettet til Helse og Omsorg.  
 
Korrigering blir slik:  
101070.410300.232.9000 debet kr 250 000,-  
101070.310100.202 kredit kr 250 000,- 
 

4. Tilbakeføring av for mye avsatt pensjonskostnader for 2011 
Tilbakeføringen disponeres til dekning av krav til økte overføringer til private 
barnehager.  Det foreslås at posten «Barnehage fellesutgifter» økes med 5 mill. 
kroner. 

 
Korrigering blir slik: 
109000.711003.180 kredit 5 000 000,-. 
137000.300100.201 debet 5 000 000,-. 

BEHOV FOR JUSTERINGER AV INVESTERINGSBUDSJETTET 
5. Prosjekt 0184 Krokenv vann/overvannledn: 

På grunn av vanskelige grunnforhold med mye vann og midlertidige trafikkløsninger 
pga få omkjøringsmuligheter har prosjektet behov for ytterligere midler.  Finansiering 
omdisponering fra prosjekt Fellesprosjekter.  
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.345.0184 debet kr 1 000 000,- 
023000.651000.190.0199 kredit kr 1 000 000,- 
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6. Prosjekt 0201 Ledningsanlegg Ask - Muggerud vann: 
Behov skyldes i at man forlengerkommunale ledninger noe lenger inn i tettbebygget 
område for å få sanert avløp. På denne måten vil man komme ned på en pris på 
stikkledninger som for enkelte vil ligge noe under kostnaden det ville vært å anskaffe 
annen godkjent renseløsning på avløpet. Finansiering omdisponering fra hovedplan 
vann.  
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.345.0201 debet kr 500 000,- 
023000.651000.345.0321 kredit kr 500 000,- 

 
7. Prosjekt 0202 Ledningsanlegg Ask – Muggerud avløp: 

Behov skyldes i at man forlengerkommunale ledninger noe lenger inn i tettbebygget 
område for å få sanert avløp. På denne måten vil man komme ned på en pris på 
stikkledninger som for enkelte vil ligge noe under kostnaden det ville vært å anskaffe 
annen godkjent renseløsning på avløpet. Finansiering omdisponering fra hovedplan 
avløp.  
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.353.0202 debet kr 500 000,- 
023000.651000.353.0364 kredit kr 500 000,- 

 
8. Prosjekt 0203 Krokenveien etappe 2 VA-ledning: 

På grunn av vanskelige grunnforhold med mye vann og midlertidige trafikkløsninger 
pga få omkjøringsmuligheter har prosjektet behov for ytterligere midler. 
Finansiering omdisponering fra prosjekt Fellesprosjekter.  
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.353.0203 debet kr 600 000,- 
023000.651000.190.0199 kredit kr 600 000,- 

 
9. Prosjekt 0233 Øvre Hønengata prosjektering VA og Prosjekt 0234 Hov allé 

prosjektering VA: 
I forbindelse med at Statens vegvesen planlegger oppgradering av øvre Hønengata, vil 
det være aktuelt for kommunen å oppgradere VA-anlegget som ligger i gata. Det er 
behov for å øke kapasiteten på vannledningen, og i tillegg er det ønskelig å separere 
avløpet i gata. Dette må gjøres i et felles prosjekt med vegvesenet, da det vil være 
uaktuelt gjennomføre dette etter at gata har blitt oppgradert.  Vegvesenet har tilbudt 
seg å bekoste overvannsanlegget, da overvann fra vegen ikke kan slippes inn på 
kommunens spillvannsledninger.  I tillegg til ovenstående anlegg, vil det være behov 
for å sende overvannet i den øvre delen av gata ned til bekken ved KP Hov via Hov 
Allé pga. begrenset kapasitet i ledningsnettet i nedre Hønengata. Dette betyr 
separering av avløp i Hov Allé. Dette tiltaket er beskrevet i gjeldende hovedplan 
avløp med utførelse i 2014. Dette vil bety at tiltaket fremskyndes. Det forutsettes at 
begge prosjektene gjennomføres i løpet av 2013. 
Rambøll AS, som prosjekterer veganlegget for vegvesenet, har gitt kommunen et 
tilbud på kr 255 000,- for prosjektering av VA-anlegget i øvre Hønengata. De har 
samtidig tilbudt prosjektering av VA-anlegget i Hov Allé for kr 310 000,-. 
Rådmannen anser det som kostnadsbesparende å benytte Rambøll for prosjektering av 
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VA-anlegget, da dette kan og må kombineres med prosjektering av veganlegget. I 
tillegg må de to prosjektene ses i sammenheng. Bevilgning for selve utførelsen av 
anleggene vil bli tatt med i budsjettbehandlingen for 2013. 
 
Behov for prosjekteringskostnader i 2012 gir budsjettkorrigering fra prosjekt 
Fellesprosjekter. 
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.345.0233 debet kr 150 000,- 
023000.651000.353.0233 debet kr 150 000,- 
023000.651000.190.0199 kredit kr 300 000,- 
023000.651000.345.0234 debet kr 250 000,- 
023000.651000.353.0234 debet kr 250 000,- 
023000.651000.190.0199 kredit kr 500 000,- 

 
10. Prosjekt 0235 Randsonetiltak avløp: 

I hovedplan avløp ligger det tiltak til randsone for tilknytning til kommunalt nett. Det 
er nå behov for midler til aktivitet og det foreslås kr 400 000,- fra hovedplanmidler.  
Finansiering omdisponering fra hovedplan avløp.  
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.353.0235 debet kr 400 000,- 
023000.651000.353.0364 kredit kr 400 000,- 

 
Behandling: 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt og Christine Hovland’s (Frp) forslag fra 
formannskapet til nytt punkt 11: 
 
Kutt i forhold til ressurs for store klasser praktisk/estetiske fag, tas ut.  Tiltaket inndekkes ved 
at overskuddet reduseres tilsvarende. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Formannskapet’s innstilling punkt 1 - 10, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Aasen/Hovland’s forslag til nytt punkt 11 fikk 12 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp, 
Sol og Frp. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Tertialrapport 2012 tas til orientering.  
 

BEHOV FOR JUSTERINGER AV DRIFTSBUDSJETTET 
2. Krisesenteret:  

Krisesenteret er innlemmet i kommunen fra 2012. Eiendomsforvaltningen hadde 
budsjettert med en leieinntekt på kr 1 562 000,- på lik linje med tidligere år før dette 
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ble bestemt.  Finansiering gjøres ved overføring av midler fra Helse og Omsorg til 
Eiendomsforvaltningen.  
 
Korrigering blir slik: 
149000.410001.242 kredit kr 1 562 000,- 
163000.540100.242.9980 debet kr 1 562 000,- 
 

3. Sparetiltaket i forbindelse med tiltak for barn og unge: 
Det er lagt inn innsparinger i budsjettet knyttet til barn og unge. Sparetiltaket er ment 
å skulle fordeles mellom Helse og Omsorg og Oppvekst. Slik det er budsjettert ligger 
alt inne på budsjettet til Helse og Omsorg.  
 
Korrigering blir slik:  
101070.410300.232.9000 debet kr 250 000,-  
101070.310100.202 kredit kr 250 000,- 
 

4. Tilbakeføring av for mye avsatt pensjonskostnader for 2011 
Tilbakeføringen disponeres til dekning av krav til økte overføringer til private 
barnehager.  Det foreslås at posten «Barnehage fellesutgifter» økes med 5 mill. 
kroner. 

 
Korrigering blir slik: 
109000.711003.180 kredit 5 000 000,-. 
137000.300100.201 debet 5 000 000,-. 
 

BEHOV FOR JUSTERINGER AV INVESTERINGSBUDSJETTET 
5. Prosjekt 0184 Krokenv vann/overvannledn: 

På grunn av vanskelige grunnforhold med mye vann og midlertidige trafikkløsninger 
pga få omkjøringsmuligheter har prosjektet behov for ytterligere midler.  Finansiering 
omdisponering fra prosjekt Fellesprosjekter.  
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.345.0184 debet kr 1 000 000,- 
023000.651000.190.0199 kredit kr 1 000 000,- 

 
6. Prosjekt 0201 Ledningsanlegg Ask - Muggerud vann: 

Behov skyldes i at man forlengerkommunale ledninger noe lenger inn i tettbebygget 
område for å få sanert avløp. På denne måten vil man komme ned på en pris på 
stikkledninger som for enkelte vil ligge noe under kostnaden det ville vært å anskaffe 
annen godkjent renseløsning på avløpet. Finansiering omdisponering fra hovedplan 
vann.  
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.345.0201 debet kr 500 000,- 
023000.651000.345.0321 kredit kr 500 000,- 

 
7. Prosjekt 0202 Ledningsanlegg Ask – Muggerud avløp: 

Behov skyldes i at man forlengerkommunale ledninger noe lenger inn i tettbebygget 
område for å få sanert avløp. På denne måten vil man komme ned på en pris på 
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stikkledninger som for enkelte vil ligge noe under kostnaden det ville vært å anskaffe 
annen godkjent renseløsning på avløpet. Finansiering omdisponering fra hovedplan 
avløp.  
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.353.0202 debet kr 500 000,- 
023000.651000.353.0364 kredit kr 500 000,- 

 
8. Prosjekt 0203 Krokenveien etappe 2 VA-ledning: 

På grunn av vanskelige grunnforhold med mye vann og midlertidige trafikkløsninger 
pga få omkjøringsmuligheter har prosjektet behov for ytterligere midler. 
Finansiering omdisponering fra prosjekt Fellesprosjekter.  
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.353.0203 debet kr 600 000,- 
023000.651000.190.0199 kredit kr 600 000,- 

 
9. Prosjekt 0233 Øvre Hønengata prosjektering VA og Prosjekt 0234 Hov allé 

prosjektering VA: 
I forbindelse med at Statens vegvesen planlegger oppgradering av øvre Hønengata, vil 
det være aktuelt for kommunen å oppgradere VA-anlegget som ligger i gata. Det er 
behov for å øke kapasiteten på vannledningen, og i tillegg er det ønskelig å separere 
avløpet i gata. Dette må gjøres i et felles prosjekt med vegvesenet, da det vil være 
uaktuelt gjennomføre dette etter at gata har blitt oppgradert.  Vegvesenet har tilbudt 
seg å bekoste overvannsanlegget, da overvann fra vegen ikke kan slippes inn på 
kommunens spillvannsledninger.  I tillegg til ovenstående anlegg, vil det være behov 
for å sende overvannet i den øvre delen av gata ned til bekken ved KP Hov via Hov 
Allé pga. begrenset kapasitet i ledningsnettet i nedre Hønengata. Dette betyr 
separering av avløp i Hov Allé. Dette tiltaket er beskrevet i gjeldende hovedplan 
avløp med utførelse i 2014. Dette vil bety at tiltaket fremskyndes. Det forutsettes at 
begge prosjektene gjennomføres i løpet av 2013. 
Rambøll AS, som prosjekterer veganlegget for vegvesenet, har gitt kommunen et 
tilbud på kr 255 000,- for prosjektering av VA-anlegget i øvre Hønengata. De har 
samtidig tilbudt prosjektering av VA-anlegget i Hov Allé for kr 310 000,-. 
Rådmannen anser det som kostnadsbesparende å benytte Rambøll for prosjektering av 
VA-anlegget, da dette kan og må kombineres med prosjektering av veganlegget. I 
tillegg må de to prosjektene ses i sammenheng. Bevilgning for selve utførelsen av 
anleggene vil bli tatt med i budsjettbehandlingen for 2013. 
 
Behov for prosjekteringskostnader i 2012 gir budsjettkorrigering fra prosjekt 
Fellesprosjekter. 
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.345.0233 debet kr 150 000,- 
023000.651000.353.0233 debet kr 150 000,- 
023000.651000.190.0199 kredit kr 300 000,- 
023000.651000.345.0234 debet kr 250 000,- 
023000.651000.353.0234 debet kr 250 000,- 
023000.651000.190.0199 kredit kr 500 000,- 
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10. Prosjekt 0235 Randsonetiltak avløp: 

I hovedplan avløp ligger det tiltak til randsone for tilknytning til kommunalt nett. Det 
er nå behov for midler til aktivitet og det foreslås kr 400 000,- fra hovedplanmidler.  
Finansiering omdisponering fra hovedplan avløp.  
 
Korrigering blir slik: 
023000.651000.353.0235 debet kr 400 000,- 
023000.651000.353.0364 kredit kr 400 000,- 
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72/12  
FINANSRAPPORT 1 TERTIAL 2012  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar finansrapport 1.tertial 2012 til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar finansrapport 1.tertial 2012 til orientering. 
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73/12  
ENDRING AV AVTALE OM ØKONOMISAMARBEID RINGERIKE - HOLE 
OPPSIGELSE AV DELER AV AVTALEN 
 
Vedtak: 
 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle ny avtale for deler av økonomisamarbeidet 
mellom Hole kommune og Ringerike kommune.  
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannen’s forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle ny avtale for deler av økonomisamarbeidet 
mellom Hole kommune og Ringerike kommune.  
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74/12  
NÆRINGSPOLITIKK OG -STRATEGI FOR RINGERIKSREGIONEN  
 
Vedtak: 
 

1. Forslag til næringspolitikk og -strategi for Ringeriksregionen utarbeidet av Ringerike 
Utvikling tas til orientering. 

2. Strategidokumentet er et utgangspunkt for Ringerike kommunes arbeid med 
næringsutvikling og er et viktig innspill til arbeidet med kommunal planstrategi og det 
videre kommuneplanarbeidet. 

3. For Ringerike kommune det viktig også å legge til rette for befolkningsvekst og 
utvikling ved distriktssentraene. 

 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling: 
 

1. Forslag til næringspolitikk og -strategi for Ringeriksregionen utarbeidet av Ringerike 
Utvikling tas til etterretning. 

2. Strategidokumentet er et utgangspunkt for Ringerike kommunes arbeid med 
næringsutvikling og er et viktig innspill til arbeidet med kommunal planstrategi og det 
videre kommuneplanarbeidet. 

3. For Ringerike kommune det viktig også å legge til rette for befolkningsvekst og 
utvikling ved distriktssentraene. 

 
Endringsforslag i punkt 1, fremmet av Kjell B. Hansen (Ap): 
Forslag til næringspolitikk og -strategi for Ringeriksregionen utarbeidet av Ringerike 
Utvikling tas til orientering. 
 
Avstemming: 
Formannskapet’s innstilling med Hansen’s endringsforslag i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til næringspolitikk og -strategi for Ringeriksregionen utarbeidet av Ringerike 
Utvikling tas til etterretning. 
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2. Strategidokumentet legges til grunn for Ringerike kommunes arbeid med 
næringsutvikling og er et viktig innspill til arbeidet med kommunal planstrategi og det 
videre kommuneplanarbeidet. 
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75/12  
KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR RINGERIKE KOMMUNE 2012 - 2015  
 
Vedtak: 
 

1. Forslag til kommunal planstrategi for Ringerike kommune vedtas. 
 

2. Etter endelig vedtak skal Kommunal planstrategi for Ringerike kommune være 
retningsgivende for kommunens planlegging fram mot 2015. 

 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannen’s forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til kommunal planstrategi for Ringerike kommune vedtas. 
 

2. Etter endelig vedtak skal Kommunal planstrategi for Ringerike kommune være 
retningsgivende for kommunens planlegging fram mot 2015. 
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76/12  
NETTBRETT TIL POLITIKERNE  
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret inklusive formannskapets og hovedkomiteenes medlemmer tar i bruk 
nettbrett og blir fullelektroniske fra august 2012. Investeringsbehovet på kr 350 000 
finansieres med 150.000,- kr fra  prosjekt 0700 IT og 200.000,- kr fra prosjekt 0005 
Hallingby skole.  

2. Behov for årlige driftsmidler på kr 42.000,- innarbeides fra og med budsjett 2013. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling: 
 

1. Kommunestyret inklusive formannskapets medlemmer og hovedkomitéledere tar i 
bruk nettbrett og blir fullelektroniske fra august 2012. Investeringsbehovet på kr 
350 000 finansieres med 150.000,- kr fra  prosjekt 0700 IT og 200.000,- kr fra 
prosjekt 0005 Hallingby skole.  

2. Behov for årlige driftsmidler på kr 42.000,- innarbeides fra og med budsjett 2013. 
 
Forslag fra Magnus Herstad (Frp) til endring i punkt 1 i formannskapets innstilling: 
 
Kommunestyret inklusive formannskapet’s og hovedkomiteene’s medlemmer tar i bruk 
nettbrett og blir fullelektroniske fra august 2012. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapet’s innstilling, med Herstads endring punkt 1, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapets medlemmer og hovedkomitélederne tar i bruk nettbrett fra august 
2012. Investeringsbehovet på 150.000,- kr finansieres av prosjekt 0700 IT. 

2. Kommunestyret tar i bruk nettbrett og blir fullelektronisk fra januar 2013. 
Investeringsbehovet på 200.000,- kr innarbeides i forbindelse med budsjett 2013. 

3. Behov for årlige driftsmidler på kr 42.000,- innarbeides fra og med budsjett 2013. 
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77/12  
SVAR PÅ SPØRSMÅL REIST I KOMMUNESTYRET VEDR. RAPPORT FRA 
OMSORGSOMBUDET 
 
Vedtak: 
 

1. Orientering/svar på spørsmål fra representanten Ole Johan Andersen (FrP) tas til 
orientering. 

 
2. Ringerike kommunestyre ber hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ta opp til 

drøfting behovet for et brukerutvalg innenfor de tjenesteområder utvalget har ansvar 
for. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp) til nytt punkt 2: 
 
Ringerike kommunestyre ber hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ta opp til drøfting 
behovet for et brukerutvalg innenfor de tjenesteområder utvalget har ansvar for. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannen’s forslag, ble enstemmig 
vedtatt som punkt 1. 
Stenersen’s forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Orientering/svar på spørsmål fra representanten Ole Johan Andersen (FrP) tas til orientering. 



  

Side 20 av 42 

 
 
 
  
78/12  
TILSYNSRAPPORT FRA  KOMMUNELEGEN - ELEVENE PSYKOSOSIALE 
ARBEIDSMILJØ  
 
Vedtak: 
 

1. Rapporten tas til orientering. 
2. Funnene innarbeides i skolenes trivselsplaner. 
3. Hovedkomiteen har temaet på sin agenda 2 ganger pr år. 
4. Hovedkomiteen tar ungdomsrådets vedtak til etterretning,  og ber om at skoleledelsen 

har   minst fem møter med elevrådet for å følge opp dette tema skoleåret 2012-2013.   
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling: 
 

1. Rapporten tas til orientering. 
2. Funnene innarbeides i skolenes trivselsplaner. 
3. Hovedkomiteen har temaet på sin agenda 2 ganger pr år. 
4. Hovedkomiteen tar ungdomsrådets vedtak til etterretning,  og ber om at skoleledelsen 

har   minst fem møter med elevrådet for å følge opp dette tema skoleåret 2012-2013.   
 
Formannskapet’s innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rapporten tas til orientering. 
2. Funnene innarbeides i skolenes trivselsplaner. 
3. Hovedkomiteen har temaet på sin agenda 2 ganger pr år. 
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79/12  
TOMT TIL NYTT SYKEHJEM  
 
Vedtak: 
 
Saken er trukket. 
 
Behandling: 
 
Saken trekkes fra sakskartet, jfr. formannskapet’s behandling 26.06.12. 
 
Forslag til vedtak: 
 

Alternativ I: 

• Et nytt sykehjem i Hønefoss søkes lokalisert på Tandbergmoen. 

• Sykehjemmet skal, i tillegg til å dekke behovet for nye sykehjemplasser, erstatte 
tidligere Hønefoss sykehjem. 

• Rådmannen får fullmakt til å innlede drøftinger med Kragstadmarka AS om erverv av 
nødvendig tomteområde. 

 

Alternativ II: 

• Et nytt sykehjem i Hønefoss søkes lokalisert på tomta til tidligere Norderhovhjemmet. 

• Sykehjemmet skal, i tillegg til å dekke behovet for nye sykehjemsplasser, erstatte 
tidligere Hønefoss sykehjem. 
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80/12  
FAMILIENS HUS - SAMLOKALISERTE TJENESTER TIL BARN OG UNGE  
 
Vedtak: 
 

1. Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder 
alle primære helse- og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt 
aktuelle helsetjenester til voksne.  

2. Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbeid med spesialisthelsetjeneste og 
forskningsmiljøer. 

3. Tentativ plan for mulig realisering legges frem innen utgangen av 2012. 
 
Behandling: 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fra formannskapet: 
 
Det forutsettes at det fortsatt skal ytes tjenester ved helsestasjonene i distriktet i hht. dagens 
struktur. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Punkt 1: Formannskapet’s innstilling, som er samsvar med rådmannen’s forslag, ble 
  enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Formannskapet’s innstilling, som er samsvar med rådmannen’s forslag, ble 
  enstemmig vedtatt. 

Aasen’s tilleggsforslag fikk 13 stemmer og falt.  
Mindretallet besto av Frp, Sol, Sp og Bakken (Ap).  

Punkt 3: Formannskapet’s innstilling, som er samsvar med rådmannen’s forslag, ble 
  enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det etableres et «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som 
inneholder alle primære helse- og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres 
familier, samt aktuelle helsetjenester til voksne.  

2. Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbeid med spesialisthelsetjeneste og 
forskningsmiljøer. 

3. Tentativ plan for mulig realisering legges frem innen utgangen av 2012. 
 



  

Side 23 av 42 

 
 
 
  
81/12  
DØGNPLASSER - ØYEBLIKKELIG HJELP I KOMMUNAL REGI  
 
Vedtak: 
 
 

1. Redegjørelsen om ”Døgnplasser, - øyeblikkelig hjelp i kommunal regi” tas til 
orientering. 

 
2. KS ber om at en konkret fremdriftsplan for ”Døgnplasser – øyeblikkelig hjelp i 

kommunal regi” legges frem for FS i oktober. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling: 
 

1. Redegjørelsen om ”Døgnplasser, - øyeblikkelig hjelp i kommunal regi” tas til 
orientering. 

 
2. KS ber om at en konkret fremdriftsplan for ”Døgnplasser – øyeblikkelig hjelp i 

kommunal regi” legges frem for FS i oktober. 
 
Formannskapet’s innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Redegjørelsen om ”Døgnplasser, - øyeblikkelig hjelp i kommunal regi” tas til orientering. 



  

Side 24 av 42 

 
 
 
  
82/12  
NOU 2012:6 BROFOSSUTVALGETS UTREDNING AV ARBEIDSRETTEDE 
TILTAK - HØRINGSUTTALELSE 
 
Vedtak: 
 
Vedlagte forslag til høringsuttalelse til NOU 2012:6 ”Utredning av arbeidsrettede tiltak” 
vedtas som Ringerike kommunes uttalelse. 
 
Tillegg til avsnitt nr. 4 i uttalelsen: 
Dessuten er det verdifullt med attføringsbedrifter drevet av idielle organisasjoner. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling: 
 
Vedlagte forslag til høringsuttalelse til NOU 2012:6 ”Utredning av arbeidsrettede tiltak” 
vedtas som Ringerike kommunes uttalelse. 
 
Tillegg til avsnitt nr. 4 i uttalelsen: 
Dessuten er det verdifullt med attføringsbedrifter drevet av idielle organisasjoner. 
 
Formannskapet’s innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte forslag til høringsuttalelse til NOU 2012:6 ”Utredning av arbeidsrettede tiltak” 
vedtas som Ringerike kommunes uttalelse. 
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83/12  
GJENNOMGANG AV BYGNINGSMASSE - INSTITUSJON  
 
Vedtak: 
 
1. Framlagt oversikt over mulig restkapasitet ved sykehjemmene tas til orientering. 
2.  Det presiseres at bruk av slike ”reserveplasser”, aldri må bli permanente løsninger.  
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling: 
 
1. Framlagt oversikt over mulig restkapasitet ved sykehjemmene tas til orientering. 
2.  Det presiseres at bruk av slike ”reserveplasser”, aldri må bli permanente løsninger.  
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteen’s (HOV) forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Framlagt oversikt over mulig restkapasitet ved sykehjemmene tas til orientering. 
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84/12  
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2011  
 
Vedtak: 
 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Ringerike, 2011, tas til orientering. 
2. Kommunestyret ber hovedkomiteen for oppvekst og kultur om å vurdere tiltak som vil 

fremme muligheten for å øke tilgang på lærlingeplasser i virksomheter på Ringerike. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling: 
 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Ringerike, 2011, tas til orientering. 
2. Formannskapet ber hovedkomiteen for oppvekst og kultur om å vurdere tiltak som vil 

fremme muligheten for å øke tilgang på lærlingeplasser i virksomheter på Ringerike. 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteen’s (HOK) forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Ringerike, 2011, tas til orientering. 
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85/12  
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG FYSISK AKTIVITET - 2012  
 
Vedtak: 
 
Den foreliggende kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg vedtas. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannen’s forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Den foreliggende kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg vedtas. 
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86/12  
ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG 
TILSYN AV UTSLIPP AV AVLØPSVANN OG I SAMMENHENG MED 
TERRENGINNGREP I FORURENSET GRUNN, RINGERIKE KOMMUNE 
 
Vedtak: 
 

1. Endringsforskrift for lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av 
utslipp av avløpsvann, Ringerike kommune, Buskerud, vedtas. 

2. Dette offentliggjøres i lokal avis, kommunens nettsider og i Norsk Lovtidend,  
samt innarbeides i kommunens betalingsregulativ for 2012.  

 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteen’s (HMA) forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Endringsforskrift for lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av 
utslipp av avløpsvann, Ringerike kommune, Buskerud, vedtas. 

2. Dette offentliggjøres i lokal avis, kommunens nettsider og i Norsk Lovtidend. 
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87/12  
PRINSIPPSAK ETABLERING AV BASESTASJONER PÅ KOMMUNALE 
EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE MOBILE NORWAY AS 
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommune aksepterer at kommunale bygg og eiendommer stilles til 
disposisjon for mobil kommunikasjon. Utplassering av basestasjon/master for trådløs 
kommunik. behandles som byggesak. 

  
2.   Følgende prinsipper gjelder ved etablering av basestasjoner og antenner for mobil  

kommunikasjon i tilknytning til kommunale bygg og eiendommer: 
•     Plassering av basestasjoner / antenner på kommunale eiendommer og bygg skal 

gjøres i tråd med grenseverdier og retningslinjer som er fastsatt av Statens 
strålevern og slik at strålingseksponeringen blir lavest mulig. Det skal tas særlig 
hensyn der det oppholder seg ansatte som har bygget som fast arbeidsplass. 

•     Etablering av basestasjoner / antenner unngås på skoler og barnehager 
• Ved inngåelse av nye/fornyelse av gamle avtaler, skal det inntas klausuler som 

ivaretar følgende vilkår: 
- Konkurrende mobilselsk pålegges å samarbeide om utplass. Herunder å gi 

plass på eksisterende anlegg. 
- Ved reduserte veiledende grenser for stråling, skal kommunen ensidig og 

uten kostnader for kommunen kunne si opp inngåtte avtaler hvis stråling 
for det konkrete anlegg overskrider dette nivået. 

 
3.   Gjeldende avtaler om plassering av basestasjoner og antenner på kommunale bygg      

og eiendommer gjennomgås og det avklares med leietaker mulighet for flytting av 
disse dersom de er i strid med overnevnte prinsipper.  

 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling: 
 
 1. Ringerike kommune aksepterer at kommunale bygg og eiendommer stilles til 
 disposisjon for mobil kommunikasjon. Utplassering av basestasjon/master for trådløs 
 kommunik. behandles som byggesak. 

  
2.    Følgende prinsipper gjelder ved etablering av basestasjoner og antenner for mobil  

 kommunikasjon i tilknytning til kommunale bygg og eiendommer: 
•     Plassering av basestasjoner / antenner på kommunale eiendommer og bygg skal 

gjøres i tråd med grenseverdier og retningslinjer som er fastsatt av Statens 
strålevern og slik at strålingseksponeringen blir lavest mulig. Det skal tas særlig 
hensyn der det oppholder seg ansatte som har bygget som fast arbeidsplass. 

•     Etablering av basestasjoner / antenner unngås på skoler og barnehager 



  

Side 30 av 42 

• Ved inngåelse av nye/fornyelse av gamle avtaler, skal det inntas klausuler som 
ivaretar følgende vilkår: 

- Konkurrende mobilselsk pålegges å samarbeide om utplass. Herunder å gi 
plass på eksisterende anlegg. 

- Ved reduserte veiledende grenser for stråling, skal kommunen ensidig og 
uten kostnader for kommunen kunne si opp inngåtte avtaler hvis stråling 
for det konkrete anlegg overskrider dette nivået. 

 
3.   Gjeldende avtaler om plassering av basestasjoner og antenner på kommunale bygg      

og eiendommer gjennomgås og det avklares med leietaker mulighet for flytting av 
disse dersom de er i strid med overnevnte prinsipper.  

 
Avstemming: 
 
Formannskapet’s innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune er positive til at kommunale bygg og eiendommer stilles til 
disposisjon for mobil kommunikasjon 

2. Følgende prinsipper gjelder ved etablering av basestasjoner og antenner for mobil 
kommunikasjon i tilknytning til kommunale bygg og eiendommer: 
• Plassering av basestasjoner / antenner på kommunale eiendommer og bygg skal 

gjøres i tråd med grenseverdier og retningslinjer som er fastsatt av Statens 
strålevern og slik at strålingseksponeringen blir lavest mulig. Det skal tas særlig 
hensyn der det oppholder seg ansatte som har bygget som fast arbeidsplass. 

• Etablering av basestasjoner / antenner søkes unngått på skoler og barnehager 
• Antennene på rådhustaket søkes plassert minst 20 meter over taket. 

3. Gjeldende avtaler om plassering av basestasjoner og antenner på kommunale bygg og 
eiendommer gjennomgås og det avklares med leietaker mulighet for flytting av disse 
dersom de er i strid med overnevnte prinsipper. 
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88/12  
JEVNAKER KUNSTISBANE OG FLERBRUKSHALLEN I HØNEFOSS - 
GJENSIDIG TILSKUDD  
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner at Ringerike kommune inngår avtale med 
Jevnaker kommune om gjensidig tilskudd på 1 million kroner til kunstisbanen og 
flerbrukshallen. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen på vegne av Ringerike kommune. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannen’s forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner at Ringerike kommune inngår avtale med 
 Jevnaker kommune om gjensidig tilskudd på 1 million kroner til kunstisbanen og 
 flerbrukshallen. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtalen på vegne av Ringerike kommune. 
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89/12  
ETABLERING AV FLERBRUKSHALLEN AS  
 
Vedtak: 
 
Saken er trukket. 
 
Behandling: 
 
Saken trekkes fra sakskartet, jfr. formannskapets behandling 26.06.12. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune går inn som eier i Flerbrukshallen AS med en egenkapital på 13 
mill. kr. 

2. Egenkapitalen finansieres slik: 
• Tomteverdi    1 mill. kr 
• Salgsinntekter BAK 1   1 mill. kr 
• Tinginnskudd Ringerikshallen  7 mill. kr 
• Omdisponering ubrukte lånemidler 4 mill. kr 

3. Ringerike kommune selger område BAK 1 i Reguleringsplan for Schjongslunden til 
Hønefoss stadion as til gjennomført verdivurdering på 1 mill. kr.  

4. Ringerike kommune går inn med Ringerikshallen som tinginnskudd i Flerbrukshallen 
as. Tinginnskuddsverdien på Ringerikshallen settes til 7 mill. kr. 

5. Ringerike kommunestyre andel på 4 mill kr av egenkapitalen, finansieres av ubrukte 
lånemidler fra prosjekt 0005 Hallingby skole. 

6. Ringerike kommunestyre godkjenner vedtekter for Flerbrukshallen AS, datert 8.juni 
2012. 

7. Ringerike kommunestyre godkjenner aksjonæravtalen for Flerbrukshallen as, datert 
13.juni 2012. 

8. Ordfører gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet. 
9. Ringerike kommunestyre velger følgende medlemmer i styret til Flerbrukshallen AS. 

1. 
2. 
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90/12  
REVIDERING AV GÅGATEREGLEMENTET  
 
Vedtak: 
 

1. Gågatereglement, forslag pr. 16.04.12, vedtas 
2. Rådmannen stiller seg positiv til å plassere lekeapparater på nedre del av Søndre torv. 
3. Ringerike Næringsforum gis fullmakt til å organisere den tilfeldige handelen. 
4. Rådmannen gis i oppgave å etablere en digital kalender for aktiviteter på torvet. 
5. Søndre Torv er Hønefoss`storstue og byens flotteste uterom. Kommunen bør derfor ha 

en klar formening om hvordan hele området skal utformes og brukes i fremtiden. 
Rådmannen gis i oppdrag å utrede dette. Området bør også omfatte gågatene og 
Brutorget. 

 
Følgende punkter innarbeides i reglementet: 

• Øvre del, Midtre del og/ eller Nedre del kan benyttes til uteservering i 
serveringsstedets åpningstid.  

• Bord og stoler skal plasseres på en slik måte at de ikke er til hinder for den naturlige 
ferdselen på torvet, eller for personer med nedsatt funksjonsevne.  

• Høy estetisk kvalitet på bord og stoler bør etterstrebes. 
• Arealet som er avmerket med ”Evt. lek” på ”kart 1” neste side, skal gis en 

prioritering som et område for plassering av lekeapparater (jf. Pkt. 2 i forslag til 
vedtak). Dersom lekeapparater her blir en realitet, må en evt. bruk av området til 
uteservering da opphøre. 

• Før øvrig gjelder regler som angitt under, i punktet ”Fortausareal” 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 
 
Punkt 4 i formannskapet’s innstilling strykes. 
Følgende punkter innarbeides i reglementet: 

• Øvre del, Midtre del og/ eller Nedre del kan benyttes til uteservering i 
serveringsstedets åpningstid.  

• Bord og stoler skal plasseres på en slik måte at de ikke er til hinder for den naturlige 
ferdselen på torvet, eller for personer med nedsatt funksjonsevne.  

• Høy estetisk kvalitet på bord og stoler bør etterstrebes. 
• Arealet som er avmerket med ”Evt. lek” på ”kart 1” neste side, skal gis en 

prioritering som et område for plassering av lekeapparater (jf. Pkt. 2 i forslag til 
vedtak). Dersom lekeapparater her blir en realitet, må en evt. bruk av området til 
uteservering da opphøre. 

• Før øvrig gjelder regler som angitt under, i punktet ”Fortausareal” 
 
 
Punktvis avstemming: 
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Punkt 1: Formannskapet’s innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Formannskapet’s innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Punkt 3: Formannskapet’s innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4: Larsen’s forslag ble enstemmig vedtatt, punkt 4 strykes. 
Punkt 5: Formannskapet’s innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 6: Formannskapet’s innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Larsen’s forslag til nye punkter i reglementet ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Gågatereglement, forslag pr. 16.04.12, vedtas 
2. Rådmannen stiller seg positiv til å plassere lekeapparater på nedre del av Søndre torv. 
3. Ringerike Næringsforum gis fullmakt til å organisere den tilfeldige handelen. 
4. Lions førstepremie i deres årlige lotteri, stabburet, skal ikke plasseres innenfor 

gågateområde i Hønefoss. Rådmannen skal, i samarbeid med Lions, søke å finne en 
alternativ plassering for stabburet. 

5. Rådmannen gis i oppgave å etablere en digital kalender for aktiviteter på torvet. 
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GNR.266/3 - PARKEN 41 - DELING AV EIENDOM  
 
Vedtak: 
 
Formannskapet viser til søknad om fradeling av eiendom med kårbolig, til søknad om 
dispensasjon, til uttalelse fra Fylkesmannen 13.04.2012 og til rådmannens saksfremlegg. 
 

1. Etter en helhetsvurdering finner formannskapet at hensynene bak deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke 
fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene ved å innvilge 
dispensasjon. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 
henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse 
avslås med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og 
bygningslovens § 20-1 m og Jordlovens § 12. 

 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
    
Behandling: 
 
Steinar Larsen (Ap) tok opp sitt forslag fra hovedkomiteen (HMA):  
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling, til uttalelse fra 
fylkesmannen 13.04.2012 og til rådmannens saksframlegg: 
 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 
fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 
dispenseres. 

2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr266 bnr 3 med formål 
boligbebyggelse, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m. 

4. Arealet skal være som vist på vedlagte kart, ca 1400 m². 
5. Behov for å sikre eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å kunne 

tas inn i skjøtet. 
6. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling så snart det er klart at endelig vedtak foreligger, dvs. etter at det er 
klart at ikke klage endrer hovedkomiteens vedtak (normalt 3 ukers klagefrist). 

7. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyr, 
delegeres til rådmannen. 

 
Avstemming: 
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Ved alternativ avstemming mellom formannskapet’s innstilling og Larsen’s forslag, ble 
formannskapet’s innstilling vedtatt mot 10 stemmer.  Mindretallet besto av Larsen, 
Korneliussen, Bakken og Stugaard (Ap) og Frp. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fradeling av eiendom med 
kårbolig, til søknad om dispensasjon, til uttalelse fra Fylkesmannen 13.04.2012 og til 
rådmannens saksfremlegg. 
 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke 
fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene ved å innvilge 
dispensasjon. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 
henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse 
avslås med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og 
bygningslovens § 20-1 m og Jordlovens § 12. 

     
 Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING 0605_349 LOESKOLLEN 
BOLIGPROSJEKT  
 
Vedtak: 
 
Detaljregulering 0605 349 Loeskollen Boligprosjekt vedtas. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannen’s forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Detaljregulering 0605 349 Loeskollen Boligprosjekt vedtas. 
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REGULERINGSPLAN FV158 MED G/S-VEG NORDERHOV - 
HELGELANDSMOEN 2. GANGSBEHANDLING 
 
Vedtak: 
 
1. ”0605_NR 345 regulering for Fv.158, GS-veg Helgelandsmoen - Botilrud” med 

tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
Planen legger til rette for at det kan bygges gang- og sykkelveg fra Gusgården til 
Helgelandsmoen og å heve vegstandarden på strekningen fra Botilrud til 
Helgelandsmoen. 

 
2. Det er krav om arkeologiske utgravinger og før planen kan endelig vedtas må 

Riksantikvaren ha frigitt kulturminnene. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannen’s forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. ”0605_NR 345 regulering for Fv.158, GS-veg Helgelandsmoen - Botilrud” med 
 tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
 Planen legger til rette for at det kan bygges gang- og sykkelveg fra Gusgården til 
 Helgelandsmoen og å heve vegstandarden på strekningen fra Botilrud til 
 Helgelandsmoen. 
 
2. Det er krav om arkeologiske utgravinger og før planen kan endelig vedtas må 
 Riksantikvaren ha frigitt kulturminnene. 
 



  

Side 39 av 42 

 
 
 
  
94/12  
VEDLIKEHOLDSPLAN 2012  
 
Vedtak: 
 
Vedlikeholdsplanen for 2012 tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannen’s forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlikeholdsplanen for 2012 tas til orientering. 
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BRANN OG REDNINGSTJENESTEN RESSURSER  
 
Vedtak: 
 
Sak om status bemanning, kompetanse og materiell ved brann- og redningstjenesten tas til 
orientering. 
 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannen’s forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Sak om status bemanning, kompetanse og materiell ved brann- og redningstjenesten tas til 
orientering. 
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LUNDER KIRKE - FJERNVARME/ BIOVARME  
 
Vedtak: 
 
Kirken bes vurdere å endre prioriteringene innenfor årets investeringsbudsjett, slik at det 
skapes rom for å gjennomføre investering i nytt varmeanlegg ved Lunder kirke.  Alternativt 
bes kirken gå i dialog med utbygger med tanke på å få til en avtale om fritak for 
tilkoblingsavgift om investeringen utsettes til 2013.   
 
Behandling: 
 
Dag Stenersen (Frp) tok opp sitt forslag fra formannskapet: 
 
Dersom kommunestyret ønsker å bevilge penger til formålet, foreslår rådmannen følgende 
vedtak: 
Investering i biovarmeanlegg ved Lunder kirke gjennomføres i 2012.  Det bevilges 1,2 mill. 
kroner til formålet.  Midlene tas fra prosjektet 0005 ”Hallingby skole – utbygging”.  
Investeringsbudsjettet for kirker i 2013 reduseres med tilsvarende bevilgning.  
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapet’s innstilling og Stenersen’s forslag, ble 
formannskapet’s innstilling vedtatt mot 12 stemmer.  Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kirken bes vurdere å endre prioriteringene innenfor årets investeringsbudsjett, slik at det 
skapes rom for å gjennomføre investering i nytt varmeanlegg ved Lunder kirke.  Alternativt 
bes kirken gå i dialog med utbygger med tanke på å få til en avtale om fritak for 
tilkoblingsavgift om investeringen utsettes til 2013.   
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FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS-,  SALGS-  OG 
SKJENKESTEDER  
 
Vedtak: 
 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Ringerike kommune godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Formannskapet’s innstilling, som er i samsvar med rådmannen’s forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Ringerike kommune godkjennes. 
 
 
  


