
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 7 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 27.08.2015 Tid: 16:00 – 20:50 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall        Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Iren Rannekleiv FO  

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Eli Johanne Ruud   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Anne Marie Brubråten   

Medlem Morten Ernestus   

Medlem Tone Bråten-Ellingsen   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Aase Moløkken FO  

Medlem Maria Nancy Amundsen   

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 Elin Fleischer Johnsrud 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   

Medlem Nena Bjerke FD  

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Ulf Magnussen   



  

Side 2 av 24 

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Kjersti Land Nyhus   

Medlem Tore Abelvik   

Medlem Karl-Petter Endrerud   

Medlem Einar Zwaig   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Steinar Larsen   

Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Aase Moløkken 

Varamedlem John Andreas Bakken  Iren Rannekleiv 

Varamedlem Reidar Sollie  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Olav Bjotveit  Marit Elisabeth Bolstad 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Elin Fleischer Johnsrud 

Varamedlem Viggo Emil Elstad  Dag Gunnar Stenersen 

Varamedlem Berit Kålhus  Nena Bjerke 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 

Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, Christine M. Bråthen, Gunn 

Edvardsen og Trude Steinmo, kommunikasjonsrådgiver Mats 

Øieren. 

 

Merknader: Sak 98 ble behandlet etter sak 94. 

Nena Bjerke (Frp) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av 

sak 91/15, Berit Kålhus tiltrådte som hennes vara. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 91/15 

til og med sak  107/15 

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

følgende til dagsorden: 

Ole Johan Andersen (Frp) stilte spørsmål om inkludering- og integreringsrådet. 

Han fikk svar fra rådmannen på grunnlag at framlagt notat i møtet.  

Kjersti Nyhus (Sp) stilte spørsmål om hensettingsplasser for tog.  Ordfører ga skriftlig svar. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Kjell B. Hansen 

 

 

Karl-Petter Endrerud Runar Johansen Dag G. Stenersen (sett) 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

91/15 15/1129   

 Temamøte - rådmannen orienterer om status Hønefoss pleie- og 

omsorgssenter  

 

92/15 14/2906   

 Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - prosess og fremdrift for salg 

av Stranden skole Etterbruk av skolen 

 

93/15 15/6049   

 Månedsrapport mai 2015  

 

94/15 14/2906   

 Stranden skole Etterbruk av skolen 

 

95/15 15/5991   

 Handlingsplan Radikalisering og Ekstremisme  

 

96/15 15/6527   

 Saksframlegg - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner med videre i 

verk og bruk  

 

97/15 15/6426   

 Saksframlegg - Kommunal finansiering av private barnehager fra 

01.01.2016 - Orientering om høringsuttalelse  

 

98/15 15/6517   

 Saksframlegg til uttalelse Steinsfjorden skole SA 

 

99/15 15/5071   

 Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for 

bosetting av flykninger  

 

100/15 15/6589   

 Et NAV med muligheter - Høringsuttalelse  

 

101/15 15/6424   

 Kommunalt eie av Røsholmstranda  

 

102/15 15/3682   

 Sykkelbyavtale  

 

103/15 15/4852   

 Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU) - 

uttalelse  
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104/15 15/5989   

 Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss  

 

105/15 15/3677   

 Venstresvingefelt ved Ringmoen  

 

106/15 14/1018   

 0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 2. 

gangsbehandling  

 

107/15 15/6580   

 AVVIKLING AV KOMMUNENS EIERINTERESSER I HASSEL 

FENGSEL  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

 

91/15   

Temamøte - rådmannen orienterer om status Hønefoss pleie- og omsorgssenter  

 

Vedtak: 

 

Orientering om status ved Hønefoss sykehjem  

v/rådmann Tore Isaksen,  

kommunalsjef Christine Myhre Bråthen og  

leder ved Hønefoss sykehjem Anne Marie Brager. 

 

Presentasjonen vedlegges saken. 
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92/15   

Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - prosess og fremdrift for salg av Stranden 

skole Etterbruk av skolen 

 

Vedtak: 

 

Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 

 

ORDFØRERENS SVAR på interpellasjon fra Hans- Petter Aasen (Sp) 

Prosess og framdrift for salg av Stranden skole  

 

Innledning 

Representanten Hans-Petter Aasen (Sp) har i interpellasjon av 19.8.2015 stilt følgende 

spørsmål til ordfører:  

 

1. Hva er årsaken til at Ringerike kommune har brukt over 9 måneder på 

saksbehandlingen, og kan ordfører redegjøre for framdriften i prosessen?  

      2. Mener ordfører at saksbehandlingstiden fram til salg har vært akseptabel?  

      3.   Mener ordfører at slik saksbehandlingstid bygger opp om lokalt engasjement?  

      4.   Mener ordfører at det må påregnes at prosessen om etterbruk av Vegård skole vil 

 være like tidkrevende?  

 

Ordfører har tatt opp spørsmålene med rådmann som grunnlag for svar til interpellanten i 

kommunestyret 27. august 2015, jfr. saksnr.91/15. 

 

Ordførerens svar spørsmål 1: 

Kommunestyret la i sak 151/14 opp til mulighet for delt salg. Rådmannen iverksatte derfor 

prosess for deling av eiendommen. Slik deling hadde som formål å legge bygninger og 

parkering på en eiendom.  Likeens skulle lekeområder for allmenn nytte i lokalsamfunnet og 

mulig løsning av adkomst til foreslåtte bakenforliggende tomtefelt sikres. Man valgte også å 

legge inn nødvendig justering av grense mot RV 35.  

 

Disse prosessene var tidkrevende, og er hovedårsak til lang behandlingstid.   I tillegg til dette 

var ikke eiendommen med på listen for rammeavtale med eiendomsmegler, og oppdraget 

måtte settes ut på konkurranse i henhold til gjeldende regelverk.  For øvrig innebar 

kommunestyrets vedtak at kommunestyret skulle godkjenne endelig salgssum før salget ble 

gjennomført.  

 

Ordførerens svar spørsmål 2 og 3 

Rådmannen opplyser å ha evaluert prosessen.  Både ordfører og rådmann er helt enig med 

interpellanten om at denne saken har tatt for lang tid.  Generelt arbeides det kontinuerlig med 

å øke effektiviteten i saksbehandlingstid, på alle områder av kommunens virksomhet 

herunder ikke minst innen plan/bygg/areal og miljø. 
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Ordførerens svar spørsmål 4 

Rådmannen opplyser at prosessen om etterbruk av Vegård skole ikke kommer til å være like 

tidkrevende, med forbehold om at det ikke legges inn forutsetninger i politiske vedtak som 

påvirker saksbehandlingstiden.   

 

Dette som ordførers svar. 

 

 

 

 

Ringerike, 27. august 2015 

 

Kjell B. Hansen (sign) 

ordfører 

 

 

 

 

 



  

Side 8 av 24 

 

 

 

 

93/15   

Månedsrapport mai 2015  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport mai 2015 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport mai 2015 tas til orientering 
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94/15   

Stranden skole Etterbruk av skolen 

 

Vedtak: 

 

Eiendommen Stranden Skole, gnr 80, bnr 13 og 129 selges til Stranden Skole Eiendom AS 

for kr 3 500 000,-   

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot en stemme (Krf). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Eiendommen Stranden Skole, gnr 80, bnr 13 og 129 selges til Stranden Skole 

Eiendom AS for kr 3 500 000,-   
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95/15   

Handlingsplan Radikalisering og Ekstremisme  

 

Vedtak: 

 

Lokal handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Lokal handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme tas til orientering. 
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96/15   

Saksframlegg - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner med videre i verk og bruk  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter begge alternativene som endringer som bedrer forutsigbarhet og 

administrasjon av loven under forutsetning at kommunen på andre måter blir kompensert for 

inntektsbortfallet. Iverktredelse av lovendringen må skje på en slik måte at kommunen har 

god tid til å organisere og gjennomføre nytakseringer. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Christine Granlund (Frp): 

 

«I første setning så fjernes ordene etter «administrasjon av loven», og settes punktum.  Andre 

setning står som i forslaget fra rådmannen.» 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Granlunds forslag, fikk 

Granlunds forslag 6 stemmer (Frp) og falt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter begge alternativene som endringer som bedrer forutsigbarhet og 

administrasjon av loven under forutsetning at kommunen på andre måter blir kompensert for 

inntektsbortfallet. Iverktredelse av lovendringen må skje på en slik måte at kommunen har 

god tid til å organisere og gjennomføre nytakseringer. 
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97/15   

Saksframlegg - Kommunal finansiering av private barnehager fra 01.01.2016 - 

Orientering om høringsuttalelse  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens utredning i forbindelse med kommunens svar på høringsuttalelse på 

Utdanningsdirektoratets forslag til finansieringsmodell for private barnehager gjeldende fra 

01.01.2016, tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens utredning i forbindelse med kommunens svar på høringsuttalelse på 

Utdanningsdirektoratets forslag til finansieringsmodell for private barnehager gjeldende fra 

01.01.2016, tas til orientering. 
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98/15   

Saksframlegg til uttalelse Steinsfjorden skole SA 

 

Vedtak: 

 

Høringsuttalelse til søknad fra Steinsfjorden skole SA: 

 

Etter kommunestyrets behandling av saken støtter Ringerike kommune opprettelsen av en 

Montessoriskole.  Ringerike kommune mener private skoler med alternativ pedagogikk 

beriker det totale opplæringstilbudet og Ringerike kommune er positive til oppstart av en slik 

skole.  Kommunestyret kan ikke se at opprettelsen vil ha økonomiske konsekvenser for 

kommunen av betydning. 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) tok opp formannskapets innstilling: 

 

1. Formannskapet i Ringerike er prinsipielt delt i synet på etablering av private 

grunnskoler i kommunen. 

2. Formannskapet forholder seg til «Privatskolelovens» bestemmelser, men presiserer at 

etablering av en Montessoriskole i Åsa ikke er i tråd med Ringerike kommunes 

vedtatte plan for skoledrift/skolestruktur. 

3. Formannskapet har foreløpig ikke tatt stilling til salg/ev. gjenbruk av nedlagte Vegård 

skole. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Frp, V, H og Krf: 

 

«Høringsuttalelse til søknad fra Steinsfjorden skole SA: 

 

Etter kommunestyrets behandling av saken støtter Ringerike kommune opprettelsen av en 

Montessoriskole.  Ringerike kommune mener private skoler med alternativ pedagogikk 

beriker det totale opplæringstilbudet og Ringerike kommune er positive til oppstart av en slik 

skole. 

Kommunestyret kan ikke se at opprettelsen vil ha økonomiske konsekvenser for kommunen 

av betydning.» 

 

Einar Zwaig (Sol) tok opp rådmannens forslag. 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling fikk 15 stemmer (Ap) og falt. 

Zwaigs/rådmannens forslag fikk 4 stemmer (Sol og uavh) og falt. 

Aasens fellesforslag ble vedtatt mot 18 stemmer.  Mindretallet besto av Ap, Endrerud og 

Zwaig (Sol) og uavh. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune avgir vedlagte uttalelse knyttet til Steinsfjorden skole SA´s søknad om 

etablering av privat montessoriskole.  
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99/15   

Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av 

flykninger  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag til samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger mellom Jevnaker kommune 

og Ringerike kommune godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger mellom Jevnaker kommune 

og Ringerike kommune godkjennes. 
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100/15   

Et NAV med muligheter - Høringsuttalelse  

 

Vedtak: 

 

 Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til rapporten «Et NAV 

med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på 

arbeidsmarkedet» , bortsett fra at formannskapet sterkere vil støtte de merknader som 

Menova har kommet med. 

 Saksframlegget m/vedlegg i denne sak følger høringsuttalelsen. 

 Brukerutvalgene til NAV kontorene bør bedre markedsføres overfor brukerne. 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til rapporten «Et NAV 

med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på 

arbeidsmarkedet» , bortsett fra at formannskapet sterkere vil støtte de merknader som 

Menova har kommet med. 

 Saksframlegget m/vedlegg i denne sak følger høringsuttalelsen. 

Forslag fra John A. Bakken (Ap) til nytt kulepunkt 3: 

«Brukerutvalgene til NAV kontorene bør bedre markedsføres overfor brukerne.» 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Formannskapets innstilling i kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling i kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

Bakkens forslag til nytt kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til rapporten «Et NAV 

med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på 

arbeidsmarkedet». 

 Saksframlegget m/vedlegg i denne sak følger høringsuttalelsen. 
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101/15   

Kommunalt eie av Røsholmstranda  

 

Vedtak: 

 

Røsholmstranda selges ikke og fjernes fra listen over mulige salgsobjekter. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Ivar Eskestrand (H): 

 

1. «Røsholmstranda selges ikke og fjernes fra listen og mulige salgsobjekter. 

2. Leiekontrakt mellom Ringerike kommune og Ringerike og Hole Røde Kors av 

21.7.15 reforhandles, slik at Røde Kors ansvar og primæroppgaver defineres tydelig.»  

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Esketrands forslag i punkt 1, som er i samsvar med formannskapets innstilling, ble vedtatt 

mot 1 stemme (Bjotveit (H)). 

Eskestrands forslag i punkt 2 fikk 2 stemmer (Eskestrand (H) og uavh) og falt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Røsholmstranda selges ikke og fjernes fra listen over mulige salgsobjekter. 
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102/15   

Sykkelbyavtale  

 

Vedtak: 

 

1-Ringerike kommune inngår sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen 

2-Det avsettes midler til kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i  

   Handlingsprogrammet 2016-2019. 

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1-Ringerike kommune inngår sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen 

2-Det avsettes midler til kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i  

Handlingsprogrammet 2016-2019. 
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103/15   

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU) - uttalelse  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for 

fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når 

Ringeriksbanen blir bygd. 

 

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet legges 

til grunn for videre planlegging i Hønefoss. 

 

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden.  En 

kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre 

planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i 

sentrum. 

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en eventuell 

Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om 

videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som logisk og kunne 

aksepteres av lokalsamfunnet. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf til endring av 3. avsnitt i 

formannskapets innstilling: 

 

«Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden.  En 

kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre 

planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i 

sentrum.» 

 

Tilleggsforslag fra Magnus Herstad (Frp): 

 

«I den videre planlegging forutsettes det finansiering uten bompenger.» 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming over formannskapets innstilling: 

 

Første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

Andre avsnitt ble vedtatt mot 1 stemme (Bakken (Ap)). 

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Henaugs forslag i tredje 

avsnitt, ble Henaugs forslag vedtatt mot 1 stemme (uavh). 

Fjerde avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
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Herstads tilleggsforslag fikk 6 stemmer (Frp) og falt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for 

fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når 

Ringeriksbanen blir bygd. 

 

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet legges 

til grunn for videre planlegging i Hønefoss. 

 

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En 

kombinasjon med elementer fra Sentrumskonseptet må medtas i videre planlegging.  

 

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en eventuell 

Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om 

videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som logisk og kunne 

aksepteres av lokalsamfunnet. 
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104/15   

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

1-Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i Hønefoss 

2-Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag 

3-Det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016-2019. 

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble vedtatt mot 3 

stemmer. Mindretalet besto av Endrerud og Zwaig (Sol) og uavh. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1-Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i Hønefoss 

2-Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag 

3-Det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016-2019. 
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105/15   

Venstresvingefelt ved Ringmoen  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune bidrar med kr. 2 mill som andel av finansiering av nytt kryss på 

Ringmoen under forutsetning av;  

A. Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune bidrar med kr. 5 mill hver. 

B. Lokale tiltakshavere  innenfor kommunedelplan Ådalsfjella  bidrar med kr. 3 mill 

C. Statens vegvesen bekrefter at rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplan 

Ådalsfjella vedtatt 30.6.2011 ansees oppfylt ved kommunestyrets vedtak i denne 

saken. 

2. Kommunens andel innarbeides i budsjett 2016. 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale med partene som deltar i 

finansiering av utbyggingen av krysset.   

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Ringerike kommune bidrar med kr. 2 mill som andel av finansiering av nytt kryss på 

Ringmoen under forutsetning av;  

A. Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune bidrar med kr. 5 mill hver. 

B. Lokale tiltakshavere  innenfor kommunedelplan Ådalsfjella  bidrar med kr. 3 mill 

C. Statens vegvesen bekrefter at rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplan Ådalsfjella 

vedtatt 30.6.2011 ansees oppfylt ved kommunestyrets vedtak i denne saken. 

 

2. Kommunens andel innarbeides i budsjett 2016. 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale med partene som deltar i finansiering av 

utbyggingen av krysset.   
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0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 2. 

gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

 

2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves. 

 
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.  

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

 

2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves. 

 
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.  
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107/15   

AVVIKLING AV KOMMUNENS EIERINTERESSER I HASSEL FENGSEL  

 

Vedtak: 

 

1. Styrets planer for salg av eiendommen « Sanssouci» tas til orientering. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg av eiendommen « Sanssouci» til 

markedspris mot innløsing av Ringerike kommunes eierandeler. 

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styrets planer for salg av eiendommen « Sanssouci» tas til orientering, 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg av eiendommen « Sanssouci» til 

markedspris mot innløsing av Ringerike kommunes eierandeler. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5991-2  Arkiv: X26 &38  

 

Sak: 95/15 

 

Handlingsplan Radikalisering og Ekstremisme  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Lokal handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme tas til orientering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.08.2015: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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