
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 4 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 30.04.2015 Tid: 16:00 – 21:00 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall  Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Arnfinn Baksvær FO  

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Eli Johanne Ruud FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde FO  

Medlem Anne Marie Brubråten   

Medlem Morten Ernestus   

Medlem Tone Bråten-Ellingsen FD  

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Aase Moløkken FO  

Medlem Maria Nancy Amundsen FO  

Medlem Vigdis Meier   

Medlem Arne Morgan Dølerud   

Nestleder Runar Johansen   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Berit Karen Wathne Andersen   

Medlem Arne Broberg   

Medlem Trond Hjerpseth   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Marit Elisabeth Bolstad FO  

Medlem Frode Østlund   

Medlem Mari Skarsgard FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Christine Kristiansen Granlund FO  

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Ulf Magnussen   

Medlem Hans-Petter Aasen FO  
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Medlem Kjersti Land Nyhus FO  

Medlem Tore Abelvik   

Medlem Karl-Petter Endrerud   

Medlem Einar Zwaig   

Medlem Nanna Kristoffersen FO  

Medlem Steinar Larsen   

Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Aase Moløkken 

Varamedlem John Andreas Bakken  Arnfinn Baksvær 

Varamedlem Reidar Sollie  Maria Nancy Amundsen 

Varamedlem Hans Arne Østlund  Mons-Ivar Mjelde 

Varamedlem Jim Hagen Warp  Eli Johanne Ruud 

Varamedlem Olav Bjotveit  Mari Skarsgard 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Marit Elisabeth Bolstad 

Varamedlem Viggo Emil Elstad  Dag Gunnar Stenersen 

Varamedlem Hans Ragnar Kålhus  Christine K. Granlund 

Varamedlem Ingun Omholt  Hans-Petter Aasen 

Varamedlem Axel Sjøberg  Nanna Kristoffersen 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 

Marianne Mortensen, Christine Myhre Bråthen, Gyrid Løvli  

og kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren.  

 

Merknader: Av 43 representanter var 42 til stede. 

Tone Bråten-Ellingsen (Ap) fikk innvilget permisjon og forlot møtet 

etter behandling av sak 62/15. 

Ordfører opplyste at KVU Hønefoss er tilgjengelig på nettsiden og 

oversendes kommunestyrerepresentantene. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 52/15  

til og med sak  64/15 

 

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

satt med følgende til dagsorden: 

 

Steinar Larsen (uavh): 

«Stiller følgende spørsmål og svar til neste kommunestyre: 

1. Ber om en redegjørelse fra Arbeidsmiljøutvalget om situasjon ved sykehjemmet. 

2. Ber om en redegjørelse fra verneombudet og de ansatte gjennom fagforeningen 

angående driften ved sykehjemmet. 

3. Ber om en redegjørelse fra administrasjon om samme sak.» 
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Kjell B. Hansen 

 

 

 

 

Karl-Petter Endrerud Runar Johansen Dag Stenersen (sign) 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

52/15 15/1129   

 Temamøte  

 

53/15 15/3477   

 Månedsrapport februar 2015  

 

54/15 15/3418   

 Hønefoss kirke, - finansiering. Søknad om ekstrabevilgning  

 

55/15 14/1919   

 Overordnet beredskapsplan  

 

56/15 15/3194   

 Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015  

 

57/15 15/3007   

 Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for 

hjemmebaserte tjenester Framdriftsplan 

 

59/15 15/3153   

 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2015  

 

60/15 15/3639   

 Energi og klimaarbeid - Årsrapport  

 

61/15 14/613   

 E16 Bjørum - Skaret. Bompengeutredning.  

 

62/15 14/1924   

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan  

 

63/15 14/1831   

 371 Telegrafalleen 2 - 2. gangsbehandling  

 

64/15 15/2920   

 Permisjon fra politisk verv Mari Skarsgard 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

52/15   

Temamøte  

 

 

Orienteringer om: 

 

 Pasient og brukerombudets rolle og mandat v/ Anne-Lene E. Arnesen. 

 

 Influensautbrudd vinteren 2014/2015 ved sykehjemmene i Ringerike 

v/kommuneoverlege Karin Møller   

 

 Årsrapport for energi og klimaplan v/Marius Monsen Ragnøy, Rambøll, Jamal Karim, 

Ringerike kommune og Trond Henriksen, Energikanalen. 

 

Presentasjonene vedlegges saken. 
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53/15   

Månedsrapport februar 2015  

 

Vedtak: 

 

1. Månedsrapport februar 2015 tas til orientering 

2. Følgende budsjettjusteringer foretas: 

a. Hjelpemiddellageret er organisatorisk flyttet fra rammeområde «tekniske 

områder» til «helse, omsorg og velferd». Nettorammen til rammeområde 

«tekniske tjenester» reduseres med kr 1.573.100 og nettorammen til 

rammeområde «helse, omsorg og velferd» økes med kr 1.573.100. 

b. Merkantilt ansatte innen institusjons- og hjemmetjenestene er organisatorisk 

flyttet fra rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» til «helse, omsorg 

og velferd». Nettorammen til rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» 

reduseres med kr 1.986.742 og nettorammen til rammeområde «helse, omsorg 

og velferd» økes med kr 1.986.742. 

c. Enhet «Folkehelse» er organisatorisk flyttet fra rammeområde «helse, omsorg 

og velferd» til «spesielle tiltak barn og unge». Nettorammen til rammeområde 

«helse, omsorg og velferd» reduseres med kr 1.174.703 og nettorammen til 

rammeområde «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 1.174.703. 

 

Budsjettendringene vil ikke påvirke kommunens totalbudsjett. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Månedsrapport februar 2015 tas til orientering 

2. Følgende budsjettjusteringer foretas: 

a. Hjelpemiddellageret er organisatorisk flyttet fra rammeområde «tekniske 

områder» til «helse, omsorg og velferd». Nettorammen til rammeområde 

«tekniske tjenester» reduseres med kr 1.573.100 og nettorammen til 

rammeområde «helse, omsorg og velferd» økes med kr 1.573.100. 

b. Merkantilt ansatte innen institusjons- og hjemmetjenestene er organisatorisk 

flyttet fra rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» til «helse, omsorg 

og velferd». Nettorammen til rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» 

reduseres med kr 1.986.742 og nettorammen til rammeområde «helse, omsorg 

og velferd» økes med kr 1.986.742. 
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c. Enhet «Folkehelse» er organisatorisk flyttet fra rammeområde «helse, omsorg 

og velferd» til «spesielle tiltak barn og unge». Nettorammen til rammeområde 

«helse, omsorg og velferd» reduseres med kr 1.174.703 og nettorammen til 

rammeområde «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 1.174.703. 

 

Budsjettendringene vil ikke påvirke kommunens totalbudsjett. 
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54/15   

Hønefoss kirke, - finansiering. Søknad om ekstrabevilgning  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune viser til kirkelovens bestemmelser gjeldende kommunens ansvar. 

 På dette grunnlag, og i forbindelse med finansieringen av ny Hønefoss kirke bidrar 

Ringerike kommune med direkte tilskudd på 26,3 mill. kroner, jfr. kommunestyret sak 

86/14, og stiller i tillegg til disposisjon inntil 18 mill. kroner i form av lån til 

Ringerike Kirkelig Fellesråd i 2016. 

2. Ringerike kommune lånefinansierer for sin egen del beløpet. Investeringsbeløpet 

innarbeides i handlingsplan 2016-2019.  

3. Ringerike Kirkelige Fellesråd forplikter seg til å betale finansieringsbeløpet inkludert 

renter og avdrag samt omkostninger i tråd med konkret omforent nedbetalingsplan i 

hele lånets løpetid. 

4. Ringerike Kirkelige Fellesråd betaler til Ringerike kommune den rente som Ringerike 

kommune til enhver tid betaler til eksternlånegiver.  Ringerike kommune kan 

motregne sitt krav på renter og avdrag i enhver overføring til Ringerike Kirkelige 

Fellesråd. 

5. Ringerike Kirkelige fellesråd har et selvstendig ansvar for både å betjene lånet og 

sørge for å tilpasse eget fremtidig driftsnivå i tråd med fellesrådets ansvar og 

forpliktelser som følger av låneordningen mellom Ringerike kommune og fellesrådet.     

6. Formannskapet legger til grunn at det etableres en konkret avtale mellom Ringerike 

kommune og Ringerike kirkelige fellesråd i tråd med det som er nevnt i  

punktene 1-5. 

 

Erna Skaugsruds spørsmål som følger saken: 

Er det i kostnadskalkylene for bygging av ny kirke vurdert om bygget kan komme inn under 

regler som begrenser eller helt avskjærer MVA kompensasjon? 

Kan utleie av kirken til ulike formål som det tas betalt for utløse plikt til å betale MVA som 

en del av byggekostnadene.  

Ber om at evnt. utleieforhold vurderes nøye slik at man her ikke går i en « MVA-felle». 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Ringerike kommune viser til kirkelovens bestemmelser gjeldende kommunens ansvar. 

På dette grunnlag, og i forbindelse med finansieringen av ny Hønefoss kirke bidrar 

Ringerike  kommune med direkte tilskudd på 26,3 mill. kroner, jfr. kommunestyret 

sak 86/14, og stiller i tillegg til disposisjon inntil 18 mill. kroner i form av lån til 

Ringerike Kirkelig Fellesråd i 2016. 
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2. Ringerike kommune lånefinansierer for sin egen del beløpet. Investeringsbeløpet 

innarbeides i handlingsplan 2016-2019.  

3. Ringerike Kirkelige Fellesråd forplikter seg til å betale finansieringsbeløpet inkludert 

renter og avdrag samt omkostninger i tråd med konkret omforent nedbetalingsplan i 

hele lånets løpetid. 

4. Ringerike Kirkelige Fellesråd betaler til Ringerike kommune den rente som Ringerike 

kommune til enhver tid betaler til eksternlånegiver.  Ringerike kommune kan 

motregne sitt krav på renter og avdrag i enhver overføring til Ringerike Kirkelige 

Fellesråd. 

5. Ringerike Kirkelige fellesråd har et selvstendig ansvar for både å betjene lånet og 

sørge for å tilpasse eget fremtidig driftsnivå i tråd med fellesrådets ansvar og 

forpliktelser som følger av låneordningen mellom Ringerike kommune og fellesrådet.     

6. Formannskapet legger til grunn at det etableres en konkret avtale mellom Ringerike 

kommune og Ringerike kirkelige fellesråd i tråd med det som er nevnt i  

punktene 1-5. 

 

Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 

 

«Nye Hfs kirke realiseres innenfor de vedtatte øk. rammer.» 

 

Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. H: 

 

1. «Nye Hønefoss kirke bygges innenfor en kostnadsramme av 76.2 mill kroner. 

2. Det nedsettes en kompetent byggekomite som gjennomfører en totalentreprise ut fra 

romprogram, funksjonsbeskrivelse, krav til materialbruk og på den gitte tomt 

(branntomta) med de begrensninger. 

3. Ringerike kommunes Energi og klimaplan og vedtaket om bruk av tre i kommunale 

bygg fattet våren 2014, skal følges.» 

Spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap): 

 

«Er det i kostnadskalkylene for bygging av ny kirke vurdert om bygget kan komme inn under 

regler som begrenser eller helt avskjærer MVA kompensasjon? 

 

Kan utleie av kirken til ulike formål som det tas betalt for utløse plikt til å betale MVA som 

en del av byggekostnadene.  

 

Ber om at evnt. utleieforhold vurderes nøye slik at man her ikke går i en « MVA-felle»». 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Zwaigs og Henaugs forslag fikk 16 stemmer og falt.  Mindretallet besto av H, Sol, 

uavh og Omholt (Sp). 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 15 stemmer. Mindretallet besto av Henaug, 

Wathne Andersen, Broberg, Hjerpseth, Strande, Henriksen, Hollerud, Eskestrand, Østlund og 

Bjotveit (H), Sol, uavh og Omholdt (Sp). 

 

Skaugruds spørsmål følger saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  For fullfinansiering av Hønefoss kirke stiller Ringerike kommune inntil 18 mill. kroner 

til disposisjon for Ringerike kirkelige fellesråd i 2016. Investeringsbeløpet innarbeides i 

handlingsplan 2016 – 2019. 

2.  Beløpet lånefinansieres og dekkes inn ved en permanent reduksjon i kommunens 

overføringer til Ringerike kirkelige fellesråd med 5,5 %. 



  

Side 11 av 21 

 

 

 

55/15   

Overordnet beredskapsplan  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag til «Plan for ledelse av Ringerike kommune under større uønskede hendelser 

og krise» vedtas. 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til «Plan for ledelse av Ringerike kommune under større uønskede hendelser 

og krise» vedtas. 
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56/15   

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015  

 

Vedtak: 

 

Rundskriv IS 1 «Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet 2015» tas til 

orientering, og det forutsettes at tjenesteområdene benytter rundskrivet i sine planer og 

prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt. 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteens (HOV) innstilling, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rundskriv IS 1 «Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet 2015» tas til 

orientering, og det forutsettes at tjenesteområdene benytter rundskrivet i sine planer og 

prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt. 
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57/15   

Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester 

Framdriftsplan 

 

Vedtak: 

 

Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til 

hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteens (HOV) innstilling, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til 

hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning. 
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59/15   

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2015  

 

Vedtak: 

 

Brukerundersøkelsen tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med hovedkomiteens (HOK) innstilling, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Brukerundersøkelsen tas til orientering 
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60/15   

Energi og klimaarbeid - Årsrapport  

 

Vedtak: 

 

1. Årsrapporten med tilhørende klimaregnskap 2014 for oppfølging av energi og 

klimaplan tas til orientering. 

2. Det avsettes 60000 kroner i budsjett 2016 til formålet energi og klimaoppfølging på 

prosjekt nummer 5037 Grønne energikommuner. 

3. HMA har ansvaret for å følge opp Energi- og klimaplanen i Ringerike kommune. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 3:  

 

«HMA har ansvaret for å følge opp Energi- og klimaplanen i Ringerike kommune». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Brobergs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Årsrapporten med tilhørende klimaregnskap 2014 for oppfølging av energi og 

klimaplan tas til orientering. 

2. Det avsettes 60000 kroner i budsjett 2016 til formålet energi og klimaoppfølging på 

prosjekt nummer 5037 Grønne energikommuner. 
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61/15   

E16 Bjørum - Skaret. Bompengeutredning.  

 

Vedtak: 

 

Bompengeutredningen for E16 Bjørum – Skaret tas til orientering.  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (uavh): 

 

«Det innføres ikke bompenger på den gamle E16 fra Solighøyda og ned til ny vei møtes ved 

Skui.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

Larsen forslag fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av uavh, Bakken (Ap) og Frp. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Bompengeutredningen for E16 Bjørum – Skaret tas til orientering. 
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62/15   

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan  

 

Vedtak: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas med endringer 

vedtatt i formannskapet: 

• Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende for utforming av 

framtidige utviklingsstrategier.  Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor 

grønn teknologiutvikling. 

• Nytt pkt under 4.2 s 13: 

Utvikle primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som 

matprodusent. 

• Nytt pkt under pkt 4.3 og tillegg i pkt 1 f s 16: 

Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger 

også andre steder i kommunen. 

• «I planens pkt 5 gjøres det følgende endringer: 

Pkt 1b i planens pkt 5 endres til: 

Det er viktig primært å få utnyttet fortetningsarealer i Hønefoss og i de 

prioriterte lokalsamfunn. Samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder 

nær kollektivknutepunkter som også kommer ved utbyggingen av jernbane og 

E16. 

• Nytt pkt under 1: 

Aktuelle arealer bør utvikles til mer fritidsbebyggelse. 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas med endringer 

vedtatt i formannskapet: 

• Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende for utforming av 

framtidige utviklingsstrategier.  Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor 

grønn teknologiutvikling. 

• Nytt pkt under 4.2 s 13: 

Utvikle primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som 

matprodusent. 

• Nytt pkt under pkt 4.3 og tillegg i pkt 1 f s 16: 

Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger 

også andre steder i kommunen. 

• «I planens pkt 5 gjøres det følgende endringer: 

Pkt 1b endres til: Det er viktig å få utnyttet fortettingsarealer i Hønefoss og ellers, 

men samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder – særlig langs jernbane og veg 

– dersom man skal få til en omfattende boligutbygging for å ta imot den store 

befolkningsvekst som ønskes. 
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Forslag fra Steinar Larsen:   

«Nytt punkt 

Ringerike kommune er positive til å ta i mot deponimasse som tilfredstilles de krav 

kommuner setter, til oppfylling i landbruket som sikrer bedre utnyttelse av eiedommen.» 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 

 

A) Pkt 1b i planens pkt 5 endres til: 

Det er viktig primært å få utnyttet fortetningsarealer i Hønefoss og i de 

prioriterte lokalsamfunn. Samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder 

nær kollektivknutepunkter som også kommer ved utbyggingen av jernbane og 

E16. 

 

B) Nytt pkt under 1: 

Aktuelle arealer bør utvikles til mer fritidsbebyggelse. 

 

I tillegg har jeg fortsatt følgende to forslag: 

 

C) Stryke pkt 2d: En restriktiv holdning til deling av eiendommer og 

boligbygging i store sammenhengende LNF-områder. 

 

D) Stryke pkt 2e: Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder skal bare gis 

unntaksvis og i tilknytning til eksisterende boligklynger i kort avstand til 

sentrum. 

 

Tore Abelvik (Sp) tok opp Aasens forslag fremmet i formannskapet: 

 

«Nytt pkt under 4.2 s 13: 

- Utvikle primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som 

matprodusent. 

 

Nytt pkt under pkt 4.3 og tillegg i pkt 1 f s 16: 

- Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger 

også andre steder i kommunen. 

 

Ny første setning pkt. 2b s. 17: 

- Å praktisere et sterkt jordvern. 

 

Tillegg pkt 2e s 17: 

- Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder kan gis, men bør være i tilknytning til 

eksisterende boligklynger så lenge det ikke kommer i konflikt med andre tungtveiende 

hensyn.» 
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Forslag fra Viggo Elstad (Frp):  

 

Nytt kulepunkt: 

«Legge inn Åsa i pkt 4.3 By- og lokalsamfunn som ett av de prioriterte lokalsamfunna       

(side 14) og 16  Pkt 4.3 og pkt 5.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Punktvis avstemming over Abelviks forslag: 
Nytt pkt under. 4.2 ble enstemmig vedtatt.  

Nytt pkt under pkt 4.3 ble enstemmig vedtatt. 

Ny første setning pkt 2b fikk 6 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og uavh. 

Tillegg pkt 2e fikk 12 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp, Sol, Frp og uavh. 

 

Punktvis avstemming over Holtens forslag: 

Punkt A ble enstemmig vedtatt. 

Punkt B ble enstemmig vedtatt. 

Punkt C fikk 10 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Krf, Frp, Sp og Eskestrand (H). 

Punkt D fikk 7 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Krf og Frp. 

 

Elstads forslag fikk 12 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Frp, Sp, Sol og uavh. 

Larsens forslag fikk 9 stemmer og falt.  Mindretallet besto av uah, Bakken (Ap), Omholt (Sp) 

og Frp. 

 

Til slutt ble det stemt over kommuneplanens samfunnsdel som ble enstemmig vedtatt med 

vedtatt endringer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas.  
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371 Telegrafalleen 2 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 
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Permisjon fra politisk verv Mari Skarsgard 

 

Vedtak: 

 

1. Mari Skarsgard gis permisjon fra vervet som kommunestyrerepresentant ut 

valgperioden. 

2. Opprykk skjer i h.t. valglisten. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Valgnemndas innstilling  ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Mari Skarsgard gis permisjon fra vervet som kommunestyrerepresentant ut 

valgperioden. 

2. Opprykk skjer i h.t. valglisten. 
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