
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 5 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 – 17:45 

Ringeriks-Kraft AS v/Ole Sunnset og Per Stamnes 

orienterte vedr. sak 62/15.  Presentasjonen vedlegges 

saken. 

 

 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall    Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO  

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Marit Elisabeth Bolstad FO  

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Nanna Kristoffersen FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Varamedlem Erna Skaugrud  Kjell Børre Hansen 

Varamedlem Arne Broberg  Alf Henry Meier 

Varamedlem Anne-Marit Lillestø  Marit Elisabeth Bolstad 

Varamedlem Christine Kristiansen Granlund  Dag Gunnar Stenersen 

Varamedlem Nena Bjerke  Nanna Kristoffersen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 

Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, Christine M. Bråthen og  

Asle Aker. 

 

Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 

Behandlede saker:  Fra og med sak 50/15 

til og med sak  62/16 samt referatsak 4/15. 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt med følgende til dagsorden: 
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 Arnfinn Holten (Krf) stilte spørsmål om tilbud til elever ved Åsbygda skole etter at 

skolen legges ned fra høsten.  Kommunalsjef Magnar Ågotnes ga en orientering. 

 Arne Broberg (H) stilte spørsmål om beskyttelse av storørreten i Tyrifjorden.  

Rådmannen lager et notat om saken til formannskapet. 

 Runar Johansen (H) stilte spørsmål om hva Ringerike kommune gjør for fattige barn 

i kommunen.  Kommunalsjef Marianne Mortensen orienterte. 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Helge Stiksrud Runar Johansen Dag Stenersen (sett) 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

4/15 15/4260   

 Referatsak  

 

50/15 15/3476   

 Månedsrapport mars 2015  

 

51/15 15/3960   

 Regnskap og årsrapport 2014  

 

52/15 15/4059   

 Premieavvik og netto driftsresultat  

 

53/15 15/4179   

 Kommunebarometeret 2015  

 

54/15 15/3933   

 Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale  

 

55/15 15/3724   

 Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale  

 

56/15 15/1844   

 Mandat for utvalg for rusproblematikk.  

 

57/15 15/4023   

 Tilstandsrapport grunnskolen 2014  

 

58/15 15/3346   

 Bryggeveileder - Storelva og Randselva i Hønefoss  

 

59/15 14/265   

 Detaljregulering 386 - E 16 Hønenkrysset 2.gangs behandling av plan.  

 

60/15 15/2398   

 Serverings- og skjenkebevilling for resten av inneværende periode - 

Restaurant Appetitt.  

 

61/15 15/4429   

 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise  

 

62/15 15/3097   

 Ringerikskraft - generalforsamling  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

4/15   

Referatsak  

 

 

Referatsak 

10248/15  

Ringerike vannverk Kilemoen - status klagesak og planarbeid 

Notat fra rådmannen, datert 28.04.15. 
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50/15   

Månedsrapport mars 2015  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport mars 2015 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport mars 2015 tas til orientering 
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51/15   

Regnskap og årsrapport 2014  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2014 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 25.661.360,13, avsettes i sin 

helhet til inndekking av tidligere års merforbruk. 

3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2014 godkjennes. 

4. Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 121.182.400, disponeres på følgende 

måte: 

a. Kr 121.097.400 er disponert i KS sak 20/15 den 26.02.2015 

b. Kr 85.000 benyttes til ekstraordinær nedbetaling av kommunens lånegjeld i 

tråd med vedtak i KS sak 41/12. 

5. Rådmannens årsberetning for 2014 godkjennes. 

6. Rådmannens årsrapport for 2014 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2014 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 25.661.360,13, avsettes i sin 

helhet til inndekking av tidligere års merforbruk. 

3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2014 godkjennes. 

4. Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr 121.182.400, disponeres på følgende 

måte: 

a. Kr 121.097.400 er disponert i KS sak 20/15 den 26.02.2015 

b. Kr 85.000 benyttes til ekstraordinær nedbetaling av kommunens lånegjeld i 

tråd med vedtak i KS sak 41/12. 

5. Rådmannens årsberetning for 2014 godkjennes. 

6. Rådmannens årsrapport for 2014 tas til orientering. 
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52/15   

Premieavvik og netto driftsresultat  

 

Vedtak: 

 

Premieavvik og netto driftsresultat tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Premieavvik og netto driftsresultat tas til orientering. 
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53/15   

Kommunebarometeret 2015  

 

Vedtak: 

 

Kommunebarometeret – foreløpig analyse hovedtall – tas til orientering 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunebarometeret – foreløpig analyse hovedtall – tas til orientering 
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54/15   

Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale  

 

Vedtak: 

 

Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 
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55/15   

Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved 

Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved 

Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale 
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56/15   

Mandat for utvalg for rusproblematikk.  

 

Vedtak: 

 

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ bestående av politiske representanter, 

representanter fra næringslivet og kommunale faginstanser. 

Utvalget skal gjennom samarbeid, samhandling og utveksling av informasjon utarbeide 

delrapport til hovedkomiteen for omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i 

forbindelse med evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.  

 

Følgende personer tiltrer utvalget: 

 

Politiske representanter: 

Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger), 

Christine Granlund (Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig Folkeparti). 

 

Representanter fra næringslivet: 

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua (Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen 

(Ringerike kultursenter) 

 

Faginstanser: 

SLT-koordinator, kommuneoverlege, en representant fra politiet, og leder av enheten helse 

og rus. 

 

Rådmannen (eller dennes representant) er leder og sekretær for utvalget. 

 

Det står utvalget fritt å innkalle personer med nødvendig kompetanse i forhold til 

nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for møter. 

 

Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan føre til mindre rusmiddelproblemer. 

 

Behandling: 

 

Tilleggsforslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

«Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan føre til mindre rusmiddelproblemer.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 
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Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Holtens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ bestående av politiske representanter, 

representanter fra næringslivet og kommunale faginstanser. 

Utvalget skal gjennom samarbeid, samhandling og utveksling av informasjon utarbeide 

delrapport til hovedkomiteen for omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i 

forbindelse med evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.  

 

Følgende personer tiltrer utvalget: 

 

Politiske representanter: 

Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger), 

Christine Granlund (Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig Folkeparti). 

 

Representanter fra næringslivet: 

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua (Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen 

(Ringerike kultursenter) 

 

Faginstanser: 

SLT-koordinator, kommuneoverlege, en representant fra politiet, og leder av enheten helse 

og rus. 

 

Rådmannen (eller dennes representant) er leder og sekretær for utvalget. 

 

Det står utvalget fritt å innkalle personer med nødvendig kompetanse i forhold til 

nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for møter. 
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57/15   

Tilstandsrapport grunnskolen 2014  

 

Vedtak: 

 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning. 

2. Hovedkomiteen (HOK) ber rådmannen intensivere arbeidet for å bedre resultatene, 

slik at målet om at Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet m.h.t. 

mestringsnivå i lesing, regning og engelsk oppnås, samt for å heve gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng. 

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 

 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning.  

2. Hovedkomiteen (HOK) ber rådmannen intensivere arbeidet for å bedre resultatene, 

slik at målet om at Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet m.h.t. 

mestringsnivå i lesing, regning og engelsk oppnås, samt for å heve gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas til etterretning. 
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58/15   

Bryggeveileder - Storelva og Randselva i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

1. Bryggeveilederen vedtas som retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker 

som involverer elvekantene i Hønefoss.  

 

2. Areal som ligger innafor sone 2 og 3 i bryggeveilederen settes av i kommuneplankartet 

med eget arealformål og tilhørende bestemmelser. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Bryggeveilederen vedtas som retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker 

som involverer elvekantene i Hønefoss.  

 

2. Areal som ligger innafor sone 2 og 3 i bryggeveilederen settes av i kommuneplankartet 

med eget arealformål og tilhørende bestemmelser. 
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59/15   

Detaljregulering 386 - E 16 Hønenkrysset 2.gangs behandling av plan.  

 

Vedtak: 

 

Detaljregulering 0605_386 E16 Hønenkrysset med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

Detaljregulering 386 E16-Hønenkrysset vil ved vedtak erstatte de deler av eksisterende 

planer som overlappes av ny plan. Dette gjelder reguleringsplan nr. 236 G/S Hønen – 

Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 og plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 

29.06.1995. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Detaljregulering 0605_386 E16 Hønenkrysset med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

Detaljregulering 386 E16-Hønenkrysset vil ved vedtak erstatte de deler av eksisterende 

planer som overlappes av ny plan. Dette gjelder reguleringsplan nr. 236 G/S Hønen – 

Åsavegen, vedtatt 29.09.1994 og plan nr. 267 G/S Hønen – Hvervenkastet, vedtatt 

29.06.1995. 
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60/15   

Serverings- og skjenkebevilling for resten av inneværende periode - Restaurant 

Appetitt.  

 

Vedtak: 

 
1. Bas Restaurant & Bar Drift AS org.nr 914 897 343 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for restaurant Appetitt, Stabellsgaten 13, Hønefoss.  

 

2. Bente Haukedalen f. 19.2.1971 godkjennes som styrer for bevillingen og Sturla Forseth f. 

4.12.1958 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende:  

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2012 – 2016. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig godkjent. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Bas Restaurant & Bar Drift AS org.nr 914 897 343 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for restaurant Appetitt, Stabellsgaten 13, Hønefoss.  

 

2. Bente Haukedalen f. 19.2.1971 godkjennes som styrer for bevillingen og Sturla Forseth f. 

4.12.1958 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende:  

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  
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samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2012 – 2016. 



  

Side 18 av 20 

 

 

 

61/15   

Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise  

 

Vedtak: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) som ble enstemmig vedtatt: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune er hverken bedre eller dårligere stilt enn andre kommuner når det 

gjelder å imøtekomme ønsket om en økt bosetting i 2015 og 2016, og vil i 

utgangspunktet være positive til en formell henvendelse fra IMDi i tråd med de 

volumer departementet skissere i sin henvendelse. 

2. Ringerike kommune vil i denne anledning også be departementet merke seg at bosatte 

flyktninger er overrepresentert når det gjelder bruk av kommunale tjenester ut over 

den femårsperioden kommunen mottar egne statlige midler til formålet. Dette gjelder 

spesielt supplerende sosialhjelp, og man bør finne sin løsning på dette i det videre 

planarbeid. 

3. Departementet bør videre vurdere om krav til introduksjon, bolig, utdanning og arbeid 

skal stå i første rekke når det gjelder gruppen som kommer fra Syria. Den skisserte 

grad av traume tilsier at disse menneskene i utgangspunktet flykter for sine liv. De 

trenger beskyttelse, tak over hodet, mat og klær. Framtiden vil vise om de ønsker, 

eller blir i stand til å bosette seg i Norge og trenger hjelp til dette. 
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62/15   

Ringerikskraft - generalforsamling  

 

Vedtak: 

 

1. Innkalling til generalforsamling, årsberetning 2014 og årsrapport med regnskap 2014 

fra Ringeriks-Kraft AS tas til orientering. 

 

Protokolltilførsel fra Sp og Frp som følger saken: 

 

Undertegnede er kritisk til kommunens saksbehandling ved valg av styremedlemmer til 

selskapet.  Selv om de velges av egen valgkomite burde ordfører ha konsultert det politiske 

miljøet i forkant av valgkomitearbeidet.  Dette for å kartlegge forventninger til selskapet, 

styremedlemmers kompetanse og andre aktuelle navn.  Ordfører bør orientere det politiske 

miljøet om hvordan dette bør håndteres i fremtiden.  Saksbehandlingen fremstår lite 

gjennomtenkt. 

 

Behandling: 

 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

 

Punkt 1 endres til:  

Innkalling til generalforsamling, årsberetning 2014 og årsrapport med regnskap 2014 fra 

Ringeriks-Kraft AS tas til orientering. 

Punktene 2, 3, 4 og 5 strykes. 

 

Protokolltilførsel fra Sp og Frp som følger saken: 

 

«Undertegnede er kritisk til kommunens saksbehandling ved valg av styremedlemmer til 

selskapet.  Selv om de velges av egen valgkomite burde ordfører ha konsultert det politiske 

miljøet i forkant av valgkomitearbeidet.  Dette for å kartlegge forventninger til selskapet, 

styremedlemmers kompetanse og andre aktuelle navn.  Ordfører bør orientere det politiske 

miljøet om hvordan dette bør håndteres i fremtiden.  Saksbehandlingen fremstår lite 

gjennomtenkt.» 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Innkalling til generalforsamling, årsberetning 2014 og årsrapport med regnskap 2014 

fra Ringeriks-Kraft AS godkjennes. 

2. Som styremedlem i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2015-2017 foreslås valgt: 

- Hedda Obstfelder (gjenvalg) 

- Atle Jensen 

3. Som styreleder for Ringeriks-Kraft AS i perioden 2015-2016 foreslås valgt: 
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Per Erling Roskifte 

Som styrets nestleder i perioden 2015-2016 foreslås valgt: 

Atle Jensen 

4. Formannskapet gir ordfører fullmakt til å foreslå endringer i godtgjørelsen til styret. 

En eventuell økning skal sees i sammenheng med lønnsutviklingen ellers i selskapet. 

5. Formannskapet gir ordfører fullmakt til supplering om noen av de valgte sier fra seg 

valget. 
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