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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 20.02.2018 Tid: 10:00 – 15:50 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

10:00 – 10:05 – Opprop og møteinnkalling  

10:05 – 10:50 - Orientering ST1.  

11:00 Avreise fra Rådhuset  

11:00 – 12:15 - Befaring og orientering - Ringerike 

kultursenter/Bassgarasjen.  

12:15 – Avreise fra Ringerike kultursenter.  

12:30 – 13:15 – Lunsj  

13:15 - Saksliste Del 1 og 2 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall  Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Hans-Petter Aasen FD  

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Nena Bjerke   

Varamedlem Axel Sjøberg  Magnus Herstad 

Varamedlem  Tor Bøhn  Anne Mari Ottesen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo, 

Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, 

kommunikasjonssjef Mats Øieren. 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen. Avdelingsleder By og plan- 

kontor Knut Kjennerud og saksbehandler Linda Nethus. 
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Merknader  Vedtaksføre med 12 representanter tilstede fra kl 10:00. 

 Orientering ST1 v/ Oscar Sandström, Mikael Knif, Ole Petter 

Løbben, Steffen Mørtvedt Treklyngen, Kurt Arne Benonisen. 

 Hans-Petter Aasen tok sete fra kl 13:00. 

 Vedtaksføre med 13 representanter tilstede fra kl 13:00. 

 Orientering om plan for økonomirapportering 2018 v/ Gyrid 

Løvli. 

 Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 23/18 og sak 24/18 t 

før sak 22/18. 

 Ønske fra Formannskapet -  Invitere Statens Vegvesen og 

Fylkets samferdselssjef i forbindelse med videre planarbeid – 

for blant annet å belyse hva som legges til grunn for 

innsigelsene som har kommet frem. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 20/18 

til og med sak  26/18 

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

følgende til dagsorden: 

Axel Sjøberg (SV) tok opp følgende: 

«Er det mulig å få lagt saksprotokoll lettere tilgjengelig? Slik at det er lettere å se behandling 

av sak fra andre råd/utvalg og at det er lettere for publikum å følge sakene. 

Ordfører svarte ut at dette var noe som kunne ses på. 

 

Ordfører fremmet følgende: Det må ses på en mulighet for å redusere mengden 

saksdokumenter/vedlegg til politiske møter. 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet følgende:  

Ønsker at Rådmannen i forbindelse med muntlige orienteringer også fremlegger notat hvor 

hovedtrekkene fremkommer. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad (sett) Kjell B. Hansen   Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

20/18 18/613   

 Plan for økonomirapportering 2018  

 

 

21/18 16/5755   

 Godkjenning av Hovedplan avløp  

 

 

22/18 17/2403   

 Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt plankontor 

(februar 2018)  

 

 

23/18 18/62   

 Status godkjenning av barnehager og skoler pr. 01.01.18 etter forskrift om 

miljørettet helsevern  

 

 

24/18 18/195   

 Høring - levering av posttjenester i Norge  

 

 

25/18 18/557   

 Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler  

 

 

26/18 18/583   

 Prosjekt Oslo Data Senter Location  
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20/18   

Plan for økonomirapportering 2018  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2018 vedtas. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2018 vedtas. 
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21/18   

Godkjenning av Hovedplan avløp  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger saken 

som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i forbindelse 

med den årlige budsjettbehandlingen.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger saken 

som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i forbindelse 

med den årlige budsjettbehandlingen.  
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22/18   

Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt plankontor (februar 

2018)  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16 og 

Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer god 

fremdrift i disse planene. Planressursene skal styres av ny strategiavdeling når denne er 

operativ. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem annenhver måned, første gang i 

april. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a A, H, Uavh og SV følgende forslag: 

«1.Punktum etter orientering. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering. 

2. Tillegg: Planressursen skal styres av ny strategiavdeling når denne er operativ. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem annenhver måned, første gang i 

april» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag p.v.a. A, H, 

Uavh og SV ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering, og slutter seg til oversikten 

som viser videre arbeid med planene. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16 og 

Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer god 

framdrift i disse planene. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem i juni. 
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23/18   

Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern  

 

Vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

 

Hovedutvalgets (HOK) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 
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24/18   

Høring - levering av posttjenester i Norge  

 

Vedtak: 

 

Ringerike gir følgende høringsuttalelse:  

Ringerike kommune støtter ikke forslaget til endringer i postloven. Ringerike kommuner en 

kommune som er avhengig av daglig postombæring for å sikre innbyggerne daglig distribusjon 

av aviser og post, og ber om at dagens ordning med postombæring videreføres.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune støtter ikke forslaget til endringer i postloven. Ringerike kommune er en 

kommune som er avhengig av daglig postombæring for å sikre innbyggerne daglig distribusjon 

av aviser og post, og ber om at dagens ordning med postombæring videreføres».  

 

Ordfører foreslo følgende voteringsrekkefølge: 

 

Avstemming:  

Aasens (SP) forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Stiksrud Uavh, Bjerke Frp, Henaug og 

Kammerud H).  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet beslutter hvorvidt Ringerike Kommune skal gi en høringsuttalelse om levering 

av posttjenester i Norge. 
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25/18   

Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. Rådmannen utarbeider nytt forslag etter malen fra Buskerud Fylkeskommune. 

Saken legges frem i Kommunestyrets møte 08.03.18. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. A, H, Uavh og SV følgende forslag: 

«Saken utsettes. Rådmannen utarbeider nytt forslag etter malen fra Buskerud Fylkeskommune. 

Saken legges frem i Kommunestyrets møte 08.03.18» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt».  

Avstemming:  

Runar Johansens (H) utsettelsesforslag p.v.a. A, H, Uavh og SV ble vedtatt mot 3 stemmer 

(SP og FrP). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende retningslinjer godkjennes. 

 

1. Midlene skal brukes til utviklingtiltak/ prosjekter som gir merverdi for samfunnet / kommunen 

2. Midler kan tildeles prosjekter som bygger opp om følgende områder. 

 Befolkningsutvikling 

 Næringsutvikling 

3. Midlene søkes på, det må foreligge en begrunnet søknad.  

4. Søknader mottas løpende. 

5. Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til      

enkeltbedrifter 

6. Formannskapet fatter vedtak om tildeling. 

7. Enhver søknad må vurderes i henhold til gjeldede statsstøtteregelverk. 

 

Formannskapet holdes fortløpende informert om framdriften i prosjekter som har mottatt midler. Dette 

kan gjøres gjennom muntlige orienteringer eller notater hvert kvartal fra prosjekteier. 

Det rapporteres i tertial på hvor mye og hvilke prosjekter som er tildelt midler. 

Når prosjektet er avsluttet skal det fremlegges en sluttrapport med revisor godkjent regnskap 
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26/18   

Prosjekt Oslo Data Senter Location  

 

Vedtak: 

 

 

Saken utsettes til neste kommunestyre og drøftes i sin fulle bredde. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. A, H, Uavh og SV følgende forslag: 

«Saken utsettes til neste kommunestyre og drøftes i sin fulle bredde». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Runar Johansens (H) utsettelsesforslag p.v.a A. H, Uavh og SV ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Formannskapet bevilger 1,5 mill kroner i 2018 og i 2019 til prosjektet Oslo Data 

Center Location. Midlene belastes formannskapets disposisjonsfond. 
2. Formannskapet forutsetter at prosjekteier(Ringerike Utvikling) gjør en etisk vurdering av 

interessentene/ aktørene. Aktører bør som et minimum tilfredstille etiske retningslinjene for 

Olejefondet(Statens pensjonsfond utland) 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/613-2  Arkiv: 151  

 

Sak: 20/18 

 

Saksprotokoll - Plan for økonomirapportering 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2018 vedtas. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.02.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/195-3  Arkiv: N61  

 

Sak: 24/18 

 

Saksprotokoll - Høring - levering av posttjenester i Norge  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike gir følgende høringsuttalelse:  

Ringerike kommune støtter ikke forslaget til endringer i postloven. Ringerike kommuner en 

kommune som er avhengig av daglig postombæring for å sikre innbyggerne daglig distribusjon 

av aviser og post, og ber om at dagens ordning med postombæring videreføres.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.02.2018: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune støtter ikke forslaget til endringer i postloven. Ringerike kommune er en 

kommune som er avhengig av daglig postombæring for å sikre innbyggerne daglig distribusjon 

av aviser og post, og ber om at dagens ordning med postombæring videreføres».  

 

Ordfører foreslo følgende voteringsrekkefølge: 

 

Avstemming:  

Aasens (SP) forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Stiksrud Uavh, Bjerke Frp, Henaug og 

Kammerud H).  

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/557-2  Arkiv: 223 &00  

 

Sak: 25/18 

 

Saksprotokoll - Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes. Rådmannen utarbeider nytt forslag etter malen fra Buskerud Fylkeskommune. 

Saken legges frem i Kommunestyrets møte 08.03.18. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.02.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. A, H, Uavh og SV følgende forslag: 

«Saken utsettes. Rådmannen utarbeider nytt forslag etter malen fra Buskerud Fylkeskommune. 

Saken legges frem i Kommunestyrets møte 08.03.18» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt».  

Avstemming:  

Runar Johansens (H) utsettelsesforslag p.v.a. A, H, Uavh og SV ble vedtatt mot 3 stemmer 

(SP og FrP). 
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