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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 02.03.2017 Tid: 16:00 – 19:05 

 

Innkalte 
Funksjon Navn                                    Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum FO  

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren FO  

Medlem Signe Maurtvedt FO  

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande FO  

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten FO  

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten FO  

Medlem Axel Sjøberg   
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Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Medlem Erna Skaugerud   

Varamedlem Magnus Bratli Holte   

Varamedlem Harald Fagerås  Anders Braaten 

Varamedlem Arnbjørn Moløkken  Arnfinn J. Holten 

Varamedlem Vegard Hoch-Nielsen  Elsa Lill P Strande 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Marit Hollerud 

Varamedlem John Andreas Bakken  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Dag Haakon Henriksen   

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Trine Sandum 

Varamedlem Reidar Sollie  Nora Sande 

Varamedlem Runhild Vestby  Håkon Kvissel Ohren 

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Signe Maurtvedt 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefer Trude Bredal Steinmo, 

Gyrid Løvli, Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen, Gunn 

Edvardsen, Christine Myhre Bråthen. 

 

Merknader Harald Fagerås (Sp) sa seg inhabil i sak 26/17 grunnet at han er leder 

i Norderhov Sogneselskap, som har hatt innsigelse til 

reguleringsplanen – dette ble votert over. Fagerås ble funnet inhabil å 

forlot salen under behandling av saken.  

Fagerås (Sp) tok sete fra sak 27/16. 

Stemmeforklaring i sak 25/17 fra Hans-Petter Aasen (SP) p.v.a. Sp 

følger protokollen. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 16/17, interpellasjon 1/17 og referatsak 2/17 

til og med sak  31/17, interpellasjon 2/17 

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

og møte satt med følgende til dagsorden: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap): Etterlyser oppfølging av tidligere fremsatt 

interpellasjon om temaet sosial dumping – svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. 

Dette ble svart ut under møte. 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende spørsmål til ordfører: 

Interpellasjon fremsatt av Stiksrud i KS møte 30.06.16. Når skal en 

kildesortering i Rådhuset bli iverksatt? Rådmannen kommer tilbake til tidspunkt 

og plan for dette. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Kirsten Orebråten (sett) Kjell B. Hansen Magnus Herstad 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås og Marit Simensen 

 



  

Side 4 av 29 

Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/17 17/693   

 Interpellasjon - Lise Bye Jøntvedt (H) - Luftkvalitet Hønefoss  

 

 

2/17 17/867   

 Interpellasjon- Anne Mari Ottesen (Sp) - styrke sentrumshandelen  

 

 

2/17 17/873   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

02.03.2017  

 

 

16/17 16/559   

 Fossefondet - Resultat 2016  

 

 

17/17 17/640   

 Status kommunestyrevedtak pr 31.12.2016  

 

 

18/17 17/639   

 Status verbalforslag 2016 og mål i handlingsprogram 2016-2019  

 

 

19/17 17/851   

 Klage «Tilrådning - Politimesterens forslag til effektivisering av 

tjenesteenheter og tjenestesteder Sør - Øst politidistrikt»  

 

 

20/17 17/364   

 Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  

 

 

21/17 17/351   

 Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  

 

 

22/17 17/285   

 Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skolen  
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23/17 16/6437   

 Høring - vannscooterforskriften  

 

 

24/17 16/2628   

 Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

 

25/17 14/2932   

 Ny barneskole Hønefoss sør - 10004 BP2 Forprosjekt 

 

 

26/17 14/2345   

 2. gangsbehandling reguleringsplan 399 - Ny skole og boligområde 

Benterud  

 

 

27/17 14/263   

 0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  Saksbehandlingsgebyr  

 

 

28/17 17/254   

 VÅR-konferansen 2017  

 

 

29/17 17/118   

 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

 

30/17 17/778   

 Kontrollrapport 2016 - skatteoppkreverfunsjonen for Ringerike kommune  

 

 

31/17 17/906   

 Kontrollutvalget - Protokoll 01/17  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

1/17   

Interpellasjon - Lise Bye Jøntvedt (H) - Luftkvalitet Hønefoss  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ordførerens svar interpellasjon fra representanten Lise Bye Jøntvedt (H) 

 

Tema Luftkvalitet Hønefoss 

 

Innledning 

 

Representanten har fremsatt interpellasjonen i samsvar med retningslinjer for kommunestyret i 

Ringerike kommune. Ordførerens svar fremføres i Kommunestyret 2. mars 2017, jfr. møtets 

saksnummer 1/17. 

 

Ordførerens svar 

 

Ordføreren har forelagt interpellasjonen for rådmann og har mottatt omfattende svar. En 

tilsvarende spørsmålstilling ble fremmet av ordføreren direkte til rådmann i januar 2017. I den 

forbindelse ble det også gitt en grundig faglig tilbakemelding. 

 

Begge de angjeldende dokumenter vedlegges ordførerens svar til interpellanten i møte den 2. 

mars 2017. 

 

Ordføreren mener disse tilbakemeldingen svarer ut spørsmålene på en faglig og grundig måte, 

og det er derfor ikke hensiktsmessig med ytterligere kommentarer fra ordføreren sin side.  

Likevel, ordføreren henviser til de 5 konkrete spørsmålene og oppsummer slik: 

 

Svar spørsmål 1 – biltrafikk Hønefoss  

 

Kommunens planavdeling opplyser at de ikke kjenner til nyere trafikkmålinger i Hønefoss  

Svar spørsmål 2 – hvor skal bilistene 

 

Trafikkstrømmene av alle transportformer, i og til/fra Hønefossområdet, ble kartlagt i 

forbindelse med KVU arbeidet som startet i 2010.  Det er ventet at nye kartlegginger vil bli 

gjort i forbindelse med pågående byplanarbeidet og avklaringer om fremtidig samferdsels- og 

transportløsninger.  Det generelle bildet er at det er mye bruk av kjøretøy i sentrumsområdene 

og at det i stor grad er intern forflytning innenfor bygrensen.   Statens vegvesen sitter på 

statistikk og mer detaljert oversikt. 
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Svar spørsmål 3 – stå i kø fremfor og kjøre rundt 

 

Undersøkelser i forbindelse med KVU fremviser at hovedårsaken tyder på at dette handler om 

kjøredistanse.  Gjennom byen er distansen 4.250 meter og via E 16 12.174 meter.  Kjøretiden 

fra Hvervenmoen til «Gummikrysset» varierer fra raskest i overkant av 9 minutter og tregest 

nær 22 minutter.  På E 16 er det ingen fremkommelighetsproblemer i rushtiden. 

 

Svar spørsmål 4 – luftkvalitet 

 

Ringerike kommune har ikke gjort målinger eller utført beregninger av luftkvaliteten i 

Hønefoss. 

 

Svar spørsmål 5 – ordføreren og raskt svar 

 

Ordføreren viser til raske tilbakemeldinger fra fagansvarlige i Ringerike og til det pågående og 

omfattende arbeidet med samferdsel- transportløsninger og byplanlegging.  Dette skjer i 

samvirke mellom fylkes- og kommunal planmyndighet.  De spørsmål som interpellanten har 

tatt er viktige i forbindelse med kartlegging og gjennomføring av tiltak i Hønefoss by med 

videre.  I løpet av prosessen vil kartleggingene gi tydelige svar og dermed danne grunnlag for 

planlegging og tiltak.  

 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 

    

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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2/17   

Interpellasjon- Anne Mari Ottesen (Sp) - styrke sentrumshandelen  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ordførers svar på interpellasjon fra representanten Anne Mari Ottesen (Sp) 

 

Tema: Styrket sentrumshandel 

 

Innledning 

Representanten Anne Mari Ottesen (SP) har i brev datert 21.02.17 fremsatt interpellasjon i 

henhold til reglement for kommunestyret.  I kommunestyrets møte den 02.03.17 vil ordfører 

avgi sitt svar (jfr. sakslisten og sak nr. 2/17.)  Representanten fremlegger i interpellasjonen 4 

konkrete spørsmål som besvares slik:  

Svar spørsmål 1 – Parkeringsinntekter 

 

Ordførers svar: Brutto inntekter fra parkering var i 2016 kr. 6 592 829.-. Kostnadene ved 

vedlikehold og drift av p-plasser med utstyr, kontrollvirksomhet og forvaltning 

(saksbehandling/klagebehandling mv) utgjorde kr. 2 056 728.-. 

 

Netto overskudd utgjorde dermed kr. 4 536 101.-. 

 

Svar spørsmål 2 – Kostnad ved 2 timers gratis parkering 

 

En vesentlig andel av parkeringene oppgis til å være korttid. Parkering over lengre tid skjer i 

stor grad til lavere satser på plasser i utkanten av Hønefoss sentrum. 

 

Anslaget fra enheten Vei, park-idrett som forvalter kommunal parkering, beskriver at minst 

halvparten av kommunens parkeringsinntekter kommer fra parkering fra 2 timer eller mindre. 

Omgjort til inntektsbortfall betyr dette ca. kr. 3 300 000.- pr. år. 

 

Kostnadene til drift og innkreving vil være de samme, det vil si ca. kr. 2 150 000.- medtatt 

prisstigning 2,5 %, og årlige merkostnader som følge av ny parkeringsforskrift. 

 

Netto parkerings inntekt vil da reduseres til ca. kr. 1 150 000.-. 

 

Omprogrammering av automater vil bety en engangskostnad anslått til kr. 4 500. 

 

Ordfører ser at det kan skje en forflytning av parkering fra private plasser uten 2-timers 

gratisparkering til kommunale plasser ved en slik ordning, men omfanget av dette er svært 

usikkert og ikke vurdert nærmere. 
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Svar spørsmål 3 – ordførerens syn om 2 timers prøveordning 

 

Ordførers svar: Ordfører vil peke på at det foregår et omfattende arbeid med å løse 

framtidens trafikkforhold i Hønefoss sentrum. Dette skjer både innenfor arbeidet med 

«Områdeplan for Hønefoss» og «Ringerikspakka», trafikkløsninger i byen. 

  

Hovedtrenden er at bilbasert handel ikke er en bærekraftig framtid – det må finnes alternative 

transporttilbud i sentrum av byen.  Ordfører mener derfor at vurdering av en slik ordning bør 

tas når en ser både næring og bosetting i sentrumsområdene i en større sammenheng.  

 

Svar spørsmål 4 – dialog med handelsstanden 

Det er kontinuerlig god dialog og samarbeid med næringsforeningen og i den forbindelse 

handelsstanden.  Dette skjer i henhold til avtale mellom kommune og næringsforeningen. Det 

er etablert dialog arena hvor ordfører og rådmann møter handelsstanden i RNF s lokaler, hvor 

det gjensidig utveksles informasjon og meninger om situasjonen for standen og om 

forventinger.  Dialog arena avholdes minst 2 hver måned og ellers etter behov.  Det er 

overordnede temaer som står på dagsorden og individuelle saker drøftes ikke. 

Individuelle behov blant handelsstandens aktører håndteres på vanlig måte i møter mellom 

kommune og den respektive.  Det samme gjelder i tilfeller hvor næringsforeningen ønsker 

møter om saker hvor denne på vegne av medlemmer ønsker å drøfte ulike saker. 

  

Ordføreren viser til at plan og byggesaker alltid handteres i samsvar med plan- og 

bygningsloven og gjeldende saksbehandlingsregler. 

 

Kort svaret er JA – det er godt og byggende samarbeid/dialog mellom kommune og 

næringsforening/handelsstand.    

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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2/17   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 02.03.2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Referatsak 17/601-1 tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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16/17   

Fossefondet - Resultat 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Rapport pr 31.12.2016 for Fossefondet tas til orientering 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport pr 31.12.2016 for Fossefondet tas til orientering 
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17/17   

Status kommunestyrevedtak pr 31.12.2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Rådmannens statusrapport for kommunestyrevedtak 2014-2016 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens statusrapport for kommunestyrevedtak 2014-2016 tas til orientering. 
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18/17   

Status verbalforslag 2016 og mål i handlingsprogram 2016-2019  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Rådmannens tilbakemelding om status på vedtatte verbalforslag 2016 og målene i 

handlingsprogram 2016-2019 tas til orientering. 

 

Kommunestyret forventer at slikt saksframlegg kommer til politisk behandling seinest innen 1. 

halvår 2017 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Stein-Roar Eriksen fremmet følgende tilleggsforslag: 

«Det vises til vedtak 10.12.15, KS/FS vedtak om sosial dumping, samt oppfølging av saken i 

interpellasjon fra undertegnede i KS/FS møte 27.10.16 

Her framgår det av ordførers svar at han anser det som realistisk at saksframlegg legges fram 

til politisk behandling jan.-feb. 2017.  

Forslag til vedtak 

Kommunestyret forventer at slikt saksframlegg kommer til politisk behandling seinest innen 1. 

halvår 2017.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, samt Eriksens (Ap) 

tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på vedtatte verbalforslag 2016 og målene i 

handlingsprogram 2016-2019 tas til orientering. 
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19/17   

Klage «Tilrådning - Politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter og 

tjenestesteder Sør - Øst politidistrikt»  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune klager politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter 

og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt inn til Politidirektoratet. 

 

2. Ringerike kommune slutter seg til rådmannens vurdering om å klage forslaget 

«Tilrådning - Politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter og 

tjenestesteder Sør - Øst politidistrikt» inn til Politidirektoratet. 

 

3. Ringerike kommune mener at kommunen i for liten grad har blitt involvert før 

politimesterens beslutning, og at kommunens innspill ikke er ivaretatt eller kommentert. 

 

4. Ringerike kommune ber om at tidligere Nordre Buskerud pol. Blir egen geografisk 

driftsenhet i politidistrikt Sør-Øst. 

 

5. Ringerike Kommune forventer at det fortsatt skal være sentralarrest i Hønefoss som er 

åpen/tilgjengelig 24-timer i døgnet 7 dager i uka. 

 

6. Ringerike kommune forventer at politiet i Hønefoss ikke blir tappet for ressurser og 

kompetanse, hva gjelder personell og fagmiljøer. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag i 6. punkter 

 

1. Ringerike kommune klager politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter 

og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt inn til Politidirektoratet. 

 

2. Ringerike kommune slutter seg til rådmannens vurdering om å klage forslaget 

«Tilrådning - Politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter og 

tjenestesteder Sør - Øst politidistrikt» inn til Politidirektoratet. 

 

3. Ringerike kommune mener at kommunen i for liten grad har blitt involvert før 

politimesterens beslutning, og at kommunens innspill ikke er ivaretatt eller kommentert. 

 

4. Ringerike kommune ber om at tidligere Nordre Buskerud pol. Blir egen geografisk 

driftsenhet i politidistrikt Sør-Øst. 

 

5. Ringerike Kommune forventer at det fortsatt skal være sentralarrest i Hønefoss som er 

åpen/tilgjengelig 24-timer i døgnet 7 dager i uka. 

 

6. Ringerike kommune forventer at politiet i Hønefoss ikke blir tappet for ressurser og 

kompetanse, hva gjelder personell og fagmiljøer. 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Aasens (Sp) forslag til vedtak i 6. punkter, ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune slutter seg til rådmannens vurdering om å klage forslaget «Tilrådning - 

Politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Sør - Øst 

politidistrikt» inn til Politidirektoratet. 
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20/17   

Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 tas til orientering. 
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Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 
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Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skolen  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole» vedtas  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole» vedtas  
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Høring - vannscooterforskriften  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Runar Johansen (H) fremmet rådmannens alternative forslag til vedtak: 

« 

1. Ringerike kommune støtter forslaget om oppheving av vannscooterforskritften 

 

2. I pågående revisjon av lokal forskrift om motorferdsel i Ringerike kommune vil det 

også tas inn bestemmelser som omfatter bruk av vannscooter.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble satt opp mot Runar 

Johansens (H) forslag. Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 11 stemmer. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. 
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Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med Hovedutvalgets (HMA) forslag, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  
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Ny barneskole Hønefoss sør - 10004 BP2 Forprosjekt 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygget innenfor et budsjett på 353 millioner kroner inkl. mva, 

slik som vedlagte forprosjekt viser. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag ble vedtatt mot 5 

stemmer. 

 

Stemmeforklaring i sak 25/17 fra Hans-Petter Aasen (SP) p.v.a. Sp følger protokollen. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygget innenfor et budsjett på 353 millioner kroner inkl. mva, 

slik som vedlagte forprosjekt viser. 
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2. gangsbehandling reguleringsplan 399 - Ny skole og boligområde Benterud  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole og boligområde Benterud vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_311 Benterud boligområde vedtatt 04.05.2006, som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

Et samlet kommunestyre ba rådmannen om å bringe i orden de uavklarte forholdene rundt 

Sogne selskap/nabo og komme tilbake med konklusjon i neste kommunestyremøte. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes. Kommunestyret ber rådmannen avklare avtalerettslige forpliktelser som måtte 

berøre planen.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet forslag om nytt punkt 3: 

«Kommunestyret ber om at forpliktelsene i avtale av 25.3.14 innarbeides i reguleringsplanen.» 

 

Et samlet kommunestyre ba rådmannen om å bringe i orden de uavklarte forholdene rundt 

Sogne selskap/nabo og komme tilbake med konklusjon i neste kommunestyremøte. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hans-Petter Aasens (Sp) utsettelsesforslag ble stemt over og falt med 5 stemmer. 

 

Det ble foretatt punktvis avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og 2 

ble vedtatt mot 5 stemmer. 

 

Aasens forslag til punkt 3 falt med 5 stemmer. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole og boligområde Benterud vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_311 Benterud boligområde vedtatt 04.05.2006, som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 
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0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane Saksbehandlingsgebyr  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Saksbehandlingsgebyret for plansaksbehandlingen av Trampen skytebane settes til kr. 

86 500,-. 

 

2. Formannskapet henviser til at man ved økonomiske utfordringer kan søke om økonomisk 

støtte. Og at formannskapet behandler evnt. søknad som egen sak. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ole Johan Andersen (FrP) fremmet følgende forslag: 

« Forslagsstiller gir full ettergivelse av saksbehandlingsgebyr. 

 Grunnene til dette er lang kommunal saksbehandlingstid, sterkt behov for flytting av 

nåværende skytebane og konsekvensene for en frivillig organisasjon m.h.t. økonomi og barn og 

unges aktiviteter innen områdene treningsskyting og oppskyting for jegere og 

konkurranseskyting på Sokna.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble satt opp mot Andersens (FrP) forslag til vedtak. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 9 stemmer. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saksbehandlingsgebyret for plansaksbehandlingen av Trampen skytebane settes til kr. 

86 500,-. 

 

2. Dersom forslagsstiller har økonomiske utfordringer med å betale saksbehandlingsgebyret, 

står forslagsstiller fritt til å søke kommunen om støtte.  
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VÅR-konferansen 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 
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Kontrollrapport 2016 - skatteoppkreverfunsjonen for Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til 

orientering 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til 

orientering 
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Kontrollutvalget - Protokoll 01/17  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken ble utsatt. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Dag Haakon Henriksen (H) fremmet forslag om utsettelse. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Dag Haakon Henriksens (H) forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr 01/17 tas til orientering. 
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Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp sak 25/17: 

«I tråd med tidligere standpunkt om etablering av ny skole Hønefoss syd på Benterud, velger 

Senterpartiets representanter å stemme imot prosjektet. Dette er begrunnet med alternative 

prioriteringer i budsjettet for 2017 og et alternativt syn på hva som er riktig skolestruktur og 

plassering av skolebygg i kommunen.» 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-4  Arkiv: K23  

 

Sak: 1/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon - Lise Bye Jøntvedt (H) - Luftkvalitet Hønefoss  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ordførerens svar interpellasjon fra representanten Lise Bye Jøntvedt (H) 

 

Tema Luftkvalitet Hønefoss 

 

Innledning 

 

Representanten har fremsatt interpellasjonen i samsvar med retningslinjer for kommunestyret 

i Ringerike kommune. Ordførerens svar fremføres i Kommunestyret 2. mars 2017, jfr. møtets 

saksnummer 1/17. 

 

Ordførerens svar 

 

Ordføreren har forelagt interpellasjonen for rådmann og har mottatt omfattende svar. En 

tilsvarende spørsmålstilling ble fremmet av ordføreren direkte til rådmann i januar 2017. I 

den forbindelse ble det også gitt en grundig faglig tilbakemelding. 

 

Begge de angjeldende dokumenter vedlegges ordførerens svar til interpellanten i møte den 2. 

mars 2017. 

 

Ordføreren mener disse tilbakemeldingen svarer ut spørsmålene på en faglig og grundig måte, 

og det er derfor ikke hensiktsmessig med ytterligere kommentarer fra ordføreren sin side.  

Likevel, ordføreren henviser til de 5 konkrete spørsmålene og oppsummer slik: 

 

Svar spørsmål 1 – biltrafikk Hønefoss  

 

Kommunens planavdeling opplyser at de ikke kjenner til nyere trafikkmålinger i Hønefoss  

Svar spørsmål 2 – hvor skal bilistene 

 

Trafikkstrømmene av alle transportformer, i og til/fra Hønefossområdet, ble kartlagt i 

forbindelse med KVU arbeidet som startet i 2010.  Det er ventet at nye kartlegginger vil bli 

gjort i forbindelse med pågående byplanarbeidet og avklaringer om fremtidig samferdsels- og 

transportløsninger.  Det generelle bildet er at det er mye bruk av kjøretøy i sentrumsområdene 
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og at det i stor grad er intern forflytning innenfor bygrensen.   Statens vegvesen sitter på 

statistikk og mer detaljert oversikt. 
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Svar spørsmål 3 – stå i kø fremfor og kjøre rundt 

 

Undersøkelser i forbindelse med KVU fremviser at hovedårsaken tyder på at dette handler om 

kjøredistanse.  Gjennom byen er distansen 4.250 meter og via E 16 12.174 meter.  Kjøretiden 

fra Hvervenmoen til «Gummikrysset» varierer fra raskest i overkant av 9 minutter og tregest 

nær 22 minutter.  På E 16 er det ingen fremkommelighetsproblemer i rushtiden. 

 

Svar spørsmål 4 – luftkvalitet 

 

Ringerike kommune har ikke gjort målinger eller utført beregninger av luftkvaliteten i 

Hønefoss. 

 

Svar spørsmål 5 – ordføreren og raskt svar 

 

Ordføreren viser til raske tilbakemeldinger fra fagansvarlige i Ringerike og til det pågående 

og omfattende arbeidet med samferdsel- transportløsninger og byplanlegging.  Dette skjer i 

samvirke mellom fylkes- og kommunal planmyndighet.  De spørsmål som interpellanten har 

tatt er viktige i forbindelse med kartlegging og gjennomføring av tiltak i Hønefoss by med 

videre.  I løpet av prosessen vil kartleggingene gi tydelige svar og dermed danne grunnlag for 

planlegging og tiltak.  

 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 

    

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 02.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/867-4  Arkiv: L05  

 

Sak: 2/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon- Anne Mari Ottesen (Sp) - styrke sentrumshandelen  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ordførers svar på interpellasjon fra representanten Anne Mari Ottesen (Sp) 

 

Tema: Styrket sentrumshandel 

 

Innledning 

Representanten Anne Mari Ottesen (SP) har i brev datert 21.02.17 fremsatt interpellasjon i 

henhold til reglement for kommunestyret.  I kommunestyrets møte den 02.03.17 vil ordfører 

avgi sitt svar (jfr. sakslisten og sak nr. 2/17.)  Representanten fremlegger i interpellasjonen 4 

konkrete spørsmål som besvares slik:  

Svar spørsmål 1 – Parkeringsinntekter 

 

Ordførers svar: Brutto inntekter fra parkering var i 2016 kr. 6 592 829.-. Kostnadene ved 

vedlikehold og drift av p-plasser med utstyr, kontrollvirksomhet og forvaltning 

(saksbehandling/klagebehandling mv) utgjorde kr. 2 056 728.-. 

 

Netto overskudd utgjorde dermed kr. 4 536 101.-. 

 

Svar spørsmål 2 – Kostnad ved 2 timers gratis parkering 

 

En vesentlig andel av parkeringene oppgis til å være korttid. Parkering over lengre tid skjer i 

stor grad til lavere satser på plasser i utkanten av Hønefoss sentrum. 

 

Anslaget fra enheten Vei, park-idrett som forvalter kommunal parkering, beskriver at minst 

halvparten av kommunens parkeringsinntekter kommer fra parkering fra 2 timer eller mindre. 

Omgjort til inntektsbortfall betyr dette ca. kr. 3 300 000.- pr. år. 

 

Kostnadene til drift og innkreving vil være de samme, det vil si ca. kr. 2 150 000.- medtatt 

prisstigning 2,5 %, og årlige merkostnader som følge av ny parkeringsforskrift. 

 

Netto parkerings inntekt vil da reduseres til ca. kr. 1 150 000.-. 

 

Omprogrammering av automater vil bety en engangskostnad anslått til kr. 4 500. 
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Ordfører ser at det kan skje en forflytning av parkering fra private plasser uten 2-timers 

gratisparkering til kommunale plasser ved en slik ordning, men omfanget av dette er svært 

usikkert og ikke vurdert nærmere. 
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Svar spørsmål 3 – ordførerens syn om 2 timers prøveordning 

 

Ordførers svar: Ordfører vil peke på at det foregår et omfattende arbeid med å løse 

framtidens trafikkforhold i Hønefoss sentrum. Dette skjer både innenfor arbeidet med 

«Områdeplan for Hønefoss» og «Ringerikspakka», trafikkløsninger i byen. 

  

Hovedtrenden er at bilbasert handel ikke er en bærekraftig framtid – det må finnes alternative 

transporttilbud i sentrum av byen.  Ordfører mener derfor at vurdering av en slik ordning bør 

tas når en ser både næring og bosetting i sentrumsområdene i en større sammenheng.  

 

Svar spørsmål 4 – dialog med handelsstanden 

Det er kontinuerlig god dialog og samarbeid med næringsforeningen og i den forbindelse 

handelsstanden.  Dette skjer i henhold til avtale mellom kommune og næringsforeningen. Det 

er etablert dialog arena hvor ordfører og rådmann møter handelsstanden i RNF s lokaler, hvor 

det gjensidig utveksles informasjon og meninger om situasjonen for standen og om 

forventinger.  Dialog arena avholdes minst 2 hver måned og ellers etter behov.  Det er 

overordnede temaer som står på dagsorden og individuelle saker drøftes ikke. 

Individuelle behov blant handelsstandens aktører håndteres på vanlig måte i møter mellom 

kommune og den respektive.  Det samme gjelder i tilfeller hvor næringsforeningen ønsker 

møter om saker hvor denne på vegne av medlemmer ønsker å drøfte ulike saker. 

  

Ordføreren viser til at plan og byggesaker alltid handteres i samsvar med plan- og 

bygningsloven og gjeldende saksbehandlingsregler. 

 

Kort svaret er JA – det er godt og byggende samarbeid/dialog mellom kommune og 

næringsforening/handelsstand.    

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 02.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/873-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 2/17 

 

Saksprotokoll - Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

02.03.2017  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Referatsak 17/601-1 tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 02.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/851-2  Arkiv:   

 

Sak: 19/17 

 

Saksprotokoll - Klage «Tilrådning - Politimesterens forslag til effektivisering av 

tjenesteenheter og tjenestesteder Sør - Øst  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune klager politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter 

og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt inn til Politidirektoratet. 

 

2. Ringerike kommune slutter seg til rådmannens vurdering om å klage forslaget 

«Tilrådning - Politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter og 

tjenestesteder Sør - Øst politidistrikt» inn til Politidirektoratet. 

 

3. Ringerike kommune mener at kommunen i for liten grad har blitt involvert før 

politimesterens beslutning, og at kommunens innspill ikke er ivaretatt eller 

kommentert. 

 

4. Ringerike kommune ber om at tidligere Nordre Buskerud pol. Blir egen geografisk 

driftsenhet i politidistrikt Sør-Øst. 

 

5. Ringerike Kommune forventer at det fortsatt skal være sentralarrest i Hønefoss som er 

åpen/tilgjengelig 24-timer i døgnet 7 dager i uka. 

 

6. Ringerike kommune forventer at politiet i Hønefoss ikke blir tappet for ressurser og 

kompetanse, hva gjelder personell og fagmiljøer. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 02.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag i 6. punkter 

 

1. Ringerike kommune klager politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter 

og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt inn til Politidirektoratet. 

 

2. Ringerike kommune slutter seg til rådmannens vurdering om å klage forslaget 

«Tilrådning - Politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter og 

tjenestesteder Sør - Øst politidistrikt» inn til Politidirektoratet. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

3. Ringerike kommune mener at kommunen i for liten grad har blitt involvert før 

politimesterens beslutning, og at kommunens innspill ikke er ivaretatt eller 

kommentert. 

 

4. Ringerike kommune ber om at tidligere Nordre Buskerud pol. Blir egen geografisk 

driftsenhet i politidistrikt Sør-Øst. 

 

5. Ringerike Kommune forventer at det fortsatt skal være sentralarrest i Hønefoss som er 

åpen/tilgjengelig 24-timer i døgnet 7 dager i uka. 

 

6. Ringerike kommune forventer at politiet i Hønefoss ikke blir tappet for ressurser og 

kompetanse, hva gjelder personell og fagmiljøer. 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Aasens (Sp) forslag til vedtak i 6. punkter, ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/778-3  Arkiv: 203 &58  

 

Sak: 30/17 

 

Saksprotokoll - Kontrollrapport 2016 - skatteoppkreverfunsjonen for Ringerike 

kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til 

orientering 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 02.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/906-3  Arkiv: 216 &17  

 

Sak: 31/17 

 

Saksprotokoll - Kontrollutvalget - Protokoll 01/17  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken ble utsatt. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 02.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Dag Haakon Henriksen (H) fremmet forslag om utsettelse. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Dag Haakon Henriksens (H) forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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