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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 24.10.2017 Tid: 09:00 – 15:45 

Dagsorden:  

09:00 Opprop/møteinnkalling  

Tema: Eiendomsskatt – Framdrift og beslutninger som 

tas i forhold til at vi i 2019 har hatt eiendomsskatt i 10 år.  

Presentasjon av månedsrapport september v/Rådmann.  

10:00 – 12:00 Åpen høring.  

12:00 – 12:45 Pause/lunsj  

12:45 Saksliste FS og FS2 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Ordfører Kjell Børre Hansen FD  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Varamedlem Arnfinn J. Holten  Helge Stiksrud 

Varamedlem Arnfinn Baksvær FD Kjell Børre Hansen 

Varamedlem Knut Arild Melbøe  Magnus Herstad 

 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo, 

Gyrid Løvli, Magnar Ågotnes, Gunn Edvardsen, Marianne Mortensen og 

kommunikasjonssjef Mats Øieren. 
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Merknader  Vedtaksføre med 12 representanter tilstede ved opprop. 

 Varaordfører Dag Henaug (H) fungerende ordfører fra kl 

09:00 og fra kl 12:00. 

 Ordfører Kjell B. Hansen tok sete kl 10:00. 

 Fulltallig med 13 representanter tilstede fra kl 10:00 

 

Orientering om praktisk gjennomføring av Åpen høring v/ ordfører 

Kjell B. Hansen. 

Åpen høring:  

 Menova v/styreleder Finn Moholdt, daglig leder Magne Enger 

og Jobbveileder Tor Kristian Sørensen. 

 Innspill v/Iren Parthaugen, avdelingsleder, Nav. 

 
 Ordfører Kjell B. Hansen permisjon fra kl 12:00 før 

behandling av sakslisten. 

 Arnfinn Baksvær tok sete fra kl 12:00 til behandling av 

sakslisten. 

 Orientering – Eiendomsskatt v/kommunalsjef Gyrid Løvli. 

Rådmannen ønsket og mottok innspill fra Formannskapet for 

videre arbeid med fastsetting av eiendomsskatten. Rådmannen 

fremmer sak i november.  

 Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 28/17 FS2 før sak 136/17 

og 137/17 i FS. 

 Møtet ble lukket for behandling av sak unntatt ofl. § 13, 

136/17 og 137/17. Saksdokumentene ble utdelt i møtet. 

 
Behandlede saker 28/17  

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad (sign) Kjell B. Hansen  Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

28/17 17/2900   

 Høringsuttalelse til Regional plan for areal og transport i Buskerud  
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28/17   

Høringsuttalelse til Regional plan for areal og transport i Buskerud  

 

Vedtak: 

 

1. Saksfremlegget er i sin helhet innspill til ATP. 

2. Det er lagt opp til hovedvekst i tettstedene, men kommunene forventer at det ikke 

utelukker noe bygging i nærsenter /bydelsenter / lokalsenter (tabell s. 12) som 

kommunen selv definerer, men også i grender og spredt bebyggelse. 

3. Dokumentet må ta hensyn til de statlige beslutningene, herunder NTP og oppdragsbrev 

31.08.15 med statlige føringer. Det må vises at regionen vil bygge opp under og utvikle 

områdene som berøres blant annet av ny E16/RRB.  

4. I formelle oppstartsmøter bør det i aktuelle saker informeres om ATP og dens 

retningslinjer. 

5. Ringerike støtter at Sundvollen defineres på linje med Vik som mindre tettsted i tabell 

på s. 12. 

6. Det må komme tydelig frem i planen hvilken strategi og retningslinjer som skal legges 

til grunn for matebusser fra distriktene til IC knutepunkt i Hønefoss og Sundvollen. 

7. Autonome og fremtidsrettede kjøretøy bør omtales som et potensiale i fremtiden 

8. Nødetatene må sikres fremkommelighet på veinettet. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saksfremlegget er i sin helhet innspill til ATP. 

2. Det er lagt opp til hovedvekst i tettstedene, men kommunene forventer at det ikke 

utelukker noe bygging i nærsenter /bydelsenter / lokalsenter (tabell s. 12) som 

kommunen selv definerer, men også i grender og spredt bebyggelse. 

3. Dokumentet må ta hensyn til de statlige beslutningene, herunder NTP og oppdragsbrev 

31.08.15 med statlige føringer. Det må vises at regionen vil bygge opp under og utvikle 

områdene som berøres blant annet av ny E16/RRB.  

4. I formelle oppstartsmøter bør det i aktuelle saker informeres om ATP og dens 

retningslinjer. 
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5. Ringerike støtter at Sundvollen defineres på linje med Vik som mindre tettsted i tabell 

på s. 12. 

6. Det må komme tydelig frem i planen hvilken strategi og retningslinjer som skal legges 

til grunn for matebusser fra distriktene til IC knutepunkt i Hønefoss og Sundvollen. 

7. Autonome og fremtidsrettede kjøretøy bør omtales som et potensiale i fremtiden 

8. Nødetatene må sikres fremkommelighet på veinettet. 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2900-3  Arkiv: 026 &13  

 

Sak: 28/17 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse til Regional plan for areal og transport i Buskerud  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Saksfremlegget er i sin helhet innspill til ATP. 

2. Det er lagt opp til hovedvekst i tettstedene, men kommunene forventer at det ikke 

utelukker noe bygging i nærsenter /bydelsenter / lokalsenter (tabell s. 12) som 

kommunen selv definerer, men også i grender og spredt bebyggelse. 

3. Dokumentet må ta hensyn til de statlige beslutningene, herunder NTP og oppdragsbrev 

31.08.15 med statlige føringer. Det må vises at regionen vil bygge opp under og 

utvikle områdene som berøres blant annet av ny E16/RRB.  

4. I formelle oppstartsmøter bør det i aktuelle saker informeres om ATP og dens 

retningslinjer. 

5. Ringerike støtter at Sundvollen defineres på linje med Vik som mindre tettsted i tabell 

på s. 12. 

6. Det må komme tydelig frem i planen hvilken strategi og retningslinjer som skal legges 

til grunn for matebusser fra distriktene til IC knutepunkt i Hønefoss og Sundvollen. 

7. Autonome og fremtidsrettede kjøretøy bør omtales som et potensiale i fremtiden 

8. Nødetatene må sikres fremkommelighet på veinettet. 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.10.2017: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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