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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 01.02.2018 Tid: 16:00 – 19:25 

Dagsorden:  

16:00 – 16:05 Møtestart.  

16:05 – 16:35 Orientering – Anlegg for produksjon av 

kunstsnø på Ringkollen v/ Ellen Grønlund, Dordi Skjevling, 

Christine Næss Mathiesen og Anette Kolderup. 

16:35 – 16:40 Pause  

16:40 – 17:10 Orientering – RIK – Datasenter Follum v/Kjell 

Baug. 

17:10 – 17:20 Pause.  

17:20 Saksliste. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO  

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier FO  

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen   

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   
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Medlem Helge Stiksrud FO  

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Alf Henry Meier 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Runhild Vestby  Nora Sande 

Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem John Andreas Bakken  Kjell Børre Hansen 

Varamedlem Ole-Gunnar Øhren  Helge Stiksrud 

Varamedlem Bente Louise Aabel  Hans-Petter Aasen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene, Gunn Edvardsen, Christine 

Myhre Bråthen, Gyrid Løvli, Marianne Mortensen og Trude Bredal 

Steinmo. Kommunikasjonssjef Mats Øieren.  

 

Merknader  Varaordfører Dag Henaug (H) ledet møtet i ordførers fravær. 

 Tilstede Kontrollutvalgets leder, Karsten Lien. 

 Orientering – Status regnskap 2017 v/rådmannen. 

 Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 1/18 før 

Interpellasjon 3/18. 

Behandlede saker Fra og med sak 1/18, grunngitt spr. 1/18, referatsak 1/18   

til og med sak  8/18, interpellasjon 3/18 

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

møtet satt med følgende til dagsorden: 

 

Ordfører Dag Henaug foreslo Kirsten Orebråten (Ap) som settevaraordfører, forslaget ble 

enstemmig bifalt av Kommunestyret. 

 



  

Side 3 av 21 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen (sett) Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/18 16/5499   

 Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (AP) – Nedlegging av tjenester 

for bosetting av flyktninger.  

 

 

2/18 15/1534   

 Interpellasjon fra Inger Kammerud (H) og Lise Bye Jøntvedt (H)  

 

 

3/18 18/402   

 Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Gang- og sykkelvei langs 

Osloveien ned fra Hvervenkastet.  

 

 

1/18 18/414   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

01.02.2018  

 

 

1/18 18/251   

 Kontrollutvalget  - Protokoll 01/18  

 

 

2/18 18/147   

 Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune  

 

 

3/18 16/2811   

 IKA Kongsberg. Selskapsavtale 2018,- endringer  

 

 

4/18 17/4814   

 Ny aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)  

 

 

5/18 17/4908   

 Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk kompensasjon 

Ringeriksbanen/E16  

 

 

6/18 17/4571   

 Redegjørelse om driften av Røsholmstranda 2017  
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7/18 17/4413   

 Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn  

 

 

8/18 17/4687   

 Kommunale vigsler  
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1/18   

Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (AP) – Nedlegging av tjenester for bosetting 

av flyktninger.  

 

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde 

 

IMDI`s (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) anmodning om bosetting av flyktninger i 

2018 som også omfatter kvoteflyktninger, ble behandlet i sak 153/17. Totalt er kommunene i 

Norge anmodet om å bosette 4 400 flyktninger i 2018 og Ringerike kommune er bedt om å 

bosette 35 av disse. I 2016 bosatte Ringerike kommune 130 flyktninger, i 2017 blir antallet ca. 

100, dette er inkludert familiegjenforeninger. 

 

Det er de store variasjonene i flyktningestrømmen som gjør at tjenesten noen ganger må 

bygges opp hurtig, men også reduseres raskt. Dette er en stor utfordring for kommunene fordi 

de statlige tilskuddene følger flyktningene. Det gis ikke tilskudd for å opprettholde beredskap 

i påvente av ny stor økning i antall flyktninger. 

 

Det er stor sannsynlighet for at Stortingsflertallet vedtar at antallet kvoteflyktninger Norge 

skal ta imot i 2018 økes fra foreslåtte 1 120 gil 2 120. Hvilke følger dette vil få for antall 

asylsøkere til Norge i 2018 er det ikke meg gitt å svare på. Dersom antallet 

flyktninger/asylsøkere øker mye i 2018 vil det bli lagt frem ny sak basert på eventuell ny 

anmodning fra IMDI. 

 

Hønefoss 4/12-2017 

 

Dag Henaug  

Varaordfører 
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2/18   

Interpellasjon fra Inger Kammerud (H) og Lise Bye Jøntvedt (H)  

 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON  

 

Fremsatt av representantene Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt, begge Høyre. 

Sak 2/18 Kommunestyret 01.02. 2018 

  

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med Reglement for kommunestyret i Ringerike 

kommune, jfr. § 9 Grunngitte spørsmål og interpellasjoner. 

 

Interpellasjonen blir besvart i kommunestyrets møte 1. februar 2018. Ordfører har i sitt svar 

også gitt noe generell informasjon av mer orienterende karakter.   

Ordførerens svar 

 

Innledningsvis om KVU: 

 

Konseptvalgutredningen (KVU) ble i 2010/2011 initiert etter forslag fra Buskerud 

Fylkeskommune.  KVU ble så bestilt med tilslutning fra Ringerike kommune samt Hole og 

Jevnaker kommuner.  I 2013 ble Statens vegvesen, av samferdselsdepartementet gitt, oppdrag 

å utføre utredningen basert på konkret mandat.  

  

Samferdselsdepartementet, datert 17.09.13, fastslår konseptutvalgets mandat. Oppdraget var å 

avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken og satsing på kollektiv-transport, 

gåing og sykling for å endre reisemiddelfordelingen. Hensynet til jordvern er presisert. 

 

Det fremgår av mandatet at en eventuell Ringeriksbane i trase mellom Sandvika og Hønefoss 

vil bidra til å utvide pendleromlandet rundt Oslo.  Departementet ber om at KVU vurderer om 

dette på sikt vil kunne få konsekvenser for transportsystemet i Hønefossområdet, og mot 

Osloområdet, i et omfang som gjør at det bør belyses i rapport KVU.  

     

Hensikten med KVU for transportsystemet var å avklare prinsipielle løsninger for en mulig by 

pakke – Ringerikspakken for Hønefoss området. 

 

Så om utredningen 

 

Utredningen ble fremlagt med anbefaling fra Statens vegvesen i mars 2015.  Denne kan leses 

ved å gå inn på vegvesenets nettside (KVU Hønefoss). Nettsiden gir også mulighet til å 

innhente all relevant informasjon/dokumentasjon om saken. 

 

Av Ringerike kommunestyrets vedtak (sak103/15) kan man se at flertallet av de folkevalgte 

ikke helt ut var fornøyd med Konseptvalgutredningen.  Derfor gjengis vedtaket i sin helhet.      

 

Kommunestyrets vedtak i sak 103/15 
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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 trafikkbelastning for byen Hønefoss i fremtiden. En 

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

planlegging, herunder trafikkavvikling til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir sentrum. 

 

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

by pakke 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. 

 

Fylkeskommunens rolle  

 

KVU er formelt initiert av Buskerud Fylkeskommune, men med tilslutning fra regionens 

kommuner.  Det er på fylkeskommunens anmodning om KVU at departementet gir oppdrag til 

Statens vegvesen om og utfører KVU. 

 

Utredningen har siden 2015/2016 ligget på samferdselsdepartementets bord i påvente av 

nødvendige konklusjoner.   Buskerud Fylkeskommune har ved flere anledninger, og i samråd 

med regionen/kommune, etterspurt avklaring.  Det foreligger ingen opplysninger om at 

departementet har ferdigbehandlet og tatt stilling i saken.  Derimot kan man lese av 

korrespondanse mellom departement og vegvesen/fylket at veisystemet i byer fortrinnsvis 

hører inn under respektiv kommuners ansvar å utvirke 

. 

Dermed står saken om KVU, slik den ble orientert om i Formannskapet den 23. januar 2018. 

Her ga fylkeskommunens representant for samferdsel tydelige beskjed om at byplan inkludert 

mer effektivt fremtidsrettet samferdsels- og transportsystem bør utvirkes i et lokalt samarbeide 

mellom fylke/region og kommune.  Dette samarbeidet er iverksatt.  Helhetlige forslag til 

konkret plan/løsning forventes å foreligge senest i 2019/2020 – helst før!   

    

Fylkeskommunens har en sterk rolle i den regionale utviklingen.  Ikke minst når det gjelder 

konkret transport og arealplan.  For Hønefoss by med omegn er det likevel Ringerike 

kommune som har ansvar for planlegging, tiltak og fremdrift.  Dette har over tid utviklet seg 

et solid samarbeid mellom fylkeskommune og kommune - både administrativt og politisk.  Av 

etterfølgende konkrete svar på interpellantens spørsmål vil man forstå at det viktige arbeidet 

med byplan og samferdselsløsninger vil vedvare, men med økt intensitet.  
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Svar på spørsmål 1 

 

Interpellantenes spørsmål: Hvilke initiativ mener ordføreren Ringerike kommune må 

iverksette for å få fortgang i tilbakemeldinger fra Samferdselsdepartementet? 

 

Ordføreren vil vise til at Buskerud Fylkeskommune og kommunen samarbeider om helhetlig 

byplan inkludert samferdsel og transportløsninger i Hønefoss.  Det er ikke slik at disse har 

unnvært å purre både vegvesen og departement om en avklaring hva gjelder KVU.   Derimot 

er det slik at fylkeskommunen i møte 23. januar 2018 understreket at uavhengig av KVU bør 

man nå sette inn ytterligere krefter på selv å utvirke/ferdigstille en helhetlig byplan inkludert 

samferdselsløsninger.  Dette arbeidet er som kjent pågående.  For ordens skyld nevner 

ordfører at kommunen har ansatt flere planleggere og vil opprette en dedikert utviklings- og 

strategi avdeling med sikte på forsterket og målrettet innsats. Dette vil styrke fokus og 

samarbeid. 

 

Dette betyr ikke at man avslutter purringene mot vegvesen og departement hva gjelder KVU, 

men at man parallelt og kommunalt vil utvikle/fastsette løsninger i forbindelse med helhetlig 

byplan som også ivaretas opp mot E 16 og Ringeriksbanen.      

 

Svar på spørsmål 2 

 

Interpellantenes spørsmål: Hvilken kontakt er det mellom Ringerike kommune og Buskerud 

Fylkeskommune for å gå i dialog med staten om en by pakke? 

 

Ordføreren vil vise til det etablert og løpende samarbeid om byplan- og samferdsel som pågår 

mellom fylkeskommune og kommune, jfr. svar 1.  Dette samarbeidet har nettopp til formål å 

utvirke løsninger som i sum kan kvalifiserer til oppnåelse av by pakke.  Forbindelseslinjen i 

dette arbeidet er tydelig. Ut fra ansvar/myndighet; kommune, fylkeskommune, statens - 

vegvesen og departement. 

 

Ordføreren mener ut fra det nevnte at dette vil føre til avklaringer.  Hvorvidt man oppnår en 

by pakke eller ikke er jo opp til ordningene på statlig nivå å avklare.  Imidlertid er det et godt 

prinsipp at man avklarer egne standpunkt før man går inn i en dialog om løsninger. Dette 

lokale planarbeid bør skjele til innholdet i KVU, som et av flere utgangspunkt.  Det er i 

konkrete inkluderingsprosesser man ofte finner frem til de beste løsninger. Ikke minst hviler 

mye på folkevalgte organers ønske om å ta grep. Det er grunn til å ta Buskerud Fylkes-

kommunes posisjon og evne til medvirkning på største alvor.  Ikke minst fordi 

fylkeskommunen er sentral aktør i dialogene med samferdselsmyndighetene.   
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Avslutning 

 

Ordføreren deler utålmodigheten som ligger i interpellasjon fra Jøntvedt/Kammerud.  Det er 

slik at man i påvente av avklaringer om KVU kunne utvirket ulike løsninger fremfor å vente 

på avklaringer.  Så er det også slik at myndighetene på et langt tidligere tidspunkt burde kunne 

ha meddelt at løsningene/tiltak for byen forventes utvirket av kommunen og fylkes-

kommunen selv.  Uansett, nå er arbeidet iverksatt og vil bli intensivert med sikte på fastsetting 

av helhetlig byplan og samferdselsløsninger.  

 

En understrekning av viktighetene hva gjelder å få på plass en helhetlig byplan og samferdsel 

er hentet fra notat mellom fylkeskommune og kommune den 11.01.18. «Fylkeskommunen er 

bekymret for manglende framdrift i områdereguleringen for Hønefoss. Fylkeskommunen 

kommer ikke videre i sitt arbeid før kommunen har startet arbeidet med denne planen.  

Rådmannen i Ringerike og samferdselssjefen samarbeider videre om dette punktet.» 

Dette understreker, etter ordførerens syn, både riktighet og viktighet av at kommunestyret har 

vedtatt opprettelse av ny utviklings- og strategiavdeling.  

 

 

 

Kjell B Hansen 

ordfører     
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3/18   

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Gang- og sykkelvei langs Osloveien ned 

fra Hvervenkastet.  

 

Ordførerens svar på interpellasjon 

 

Fremsatt av representanten Knut Arild Melbøe, MDG. 

Sak 3/18 i Kommunestyret 01.02.18. 

 

Interpellasjonene er innlevert i samsvar med Reglement for Kommunestyret i Ringerike 

kommune jfr. § 9 Grunngitte spørsmål og interpellasjoner. 

 

 

Administrasjonen har tatt initiativ ovenfor SVV for å få på plass tiltak for å bedre 

trafikksikkerheten for våre skoleelever i området. Administrasjonen har foreslått autovern/ 

rekkverk som et midlertidig tiltak. SVV som trafikksikkerhets myndighet har godtatt en slik 

midlertidig løsning. Administrasjonen har presisert overfor SVV at et tosidig autovern kun er 

en kortsiktig trafikksikkerhetsløsning med tanke på skoleveien til den nye skolen, og en 

permanent løsning som ivaretar både gående og syklende må på plass så snart som mulig.  

 

Dette er en fylkesvei, og det er Statens Vegvesen som har ansvaret for drift, vedlikehold og 

utvikling av både vei, fortau og mulig gs-vei. Hensikten med å foreslå et rekkverk langs det 

smale fortauet er å sikre skoleveien for skolebarn når den nye skolen tas i bruk. Skolen tas i 

bruk 01.01.19 

 

SVV har planer om videre gang- og sykkelløsning mellom Hvervenkastet og sentrum, men 

dette tiltaket ligger inne med midler først i 2021-2022  

 

Et slikt rekkverk som planlegges etablert kan skape større problemer for syklister som ønsker 

å sykle fortere enn gangfart, men samtidig sikrer det små skolebarn mot biltrafikken. Dette er 

en vurdering vi må gjøre opp mot hverandre.  

 

Syklister som ønsker å holde høyere fart enn gangfart, og er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig 

kledd og utstyrt kan sykle i veibanen, selv om det ikke er optimal løsning.  

Det er verre med små barn som kan forville seg ut i kjørefeltet, eller at en bil skulle komme 

for langt inn mot fortauet. For øvrig er det også kraftige signaler fra FAU for Benterud skole 

at deres barn må sikres i sykehusbakken.  

 

Siden det ikke er mulig å få på plass en langsiktig løsning før skolen tas i bruk mener 

administrasjonen at hensynet til myke trafikanter/ skolebarn må prioriteres først og vil derfor 

anbefale at midlertid tiltak med dobbelt autovern gjennomføres som planlagt. 

 

 

Hønefoss 01.02.2018 

 

Dag Henaug 

Varaordfører 
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1/18   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 01.02.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsak 15/1534-141 Varsel om endret planavgrensning i pågående planarbeid med 

regulering og konsekvensutredning – Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 tas til 

orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 
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1/18   

Kontrollutvalget - Protokoll 01/18  

 

Vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 01/18 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 01/18 tas til orientering. 
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2/18   

Digitaliseringsstrategi Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune vedtar Digitaliseringsstrategi 2018-2019. 

 

Følgende forslag/merknad følger saken videre: 

Vedlegg 3 løftes inn som en Diskusjonssak i råd og utvalg der initiativet hører hjemme. 

Digitalisering må inn som et tema i det videre arbeidet med områderegulering Hønefoss. 

 

 

Behandling: 

 

Haakon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak i 2 pkt. samt en merknad 

som følger saken: 

1. «Ringerike kommune vedtar Digitaliseringsstrategi 2018-2019. 

2. Vedlegg 3 løftes inn som en Diskusjonssak i råd og utvalg der initiativet hører hjemme. 

 

Merknad til saken 

Digitalisering må inn som et tema i det videre arbeidet med områderegulering Hønefoss.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ordfører fremmet følgende omforente forslag som kommunestyret sluttet seg til: 

Ohrens (Ap) forslag til pkt. 2, samt merknad skal følge saken videre. 

 

 

Alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Ohrens (Ap) forslag til pkt. 1, ble 

Ohrens (Ap) forslag enstemmig vedtatt. 

 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Digitaliseringsstrategi 2018-2019 for Ringerike kommune tas til orientering. 
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3/18   

IKA Kongsberg. Selskapsavtale 2018,- endringer  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte «Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, 

Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2018». 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte «Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, 

Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2018». 
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Ny aksjonæravtale Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner revidert aksjonæravtale for Hadeland og 

Ringerike avfallsselskap AS (HRA) 

2. Som medlem i valgkomitéen for HRA til generalforsamlingen 2018 oppnevnes Kirsten 

Orebråten (Ap) 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner revidert aksjonæravtale for Hadeland og 

Ringerike avfallsselskap AS (HRA) 

2. Som medlem i valgkomitéen for HRA til generalforsamlingen 2018 oppnevnes ……….. 
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Innspill til melding om oppstart av verneprosess, økologisk kompensasjon 

Ringeriksbanen/E16  

 

Vedtak: 

1. Det er svært viktig og grunnleggende at fremdriften opprettholdes. Verneprosessen må 

på ingen måte hindre fremdrift i prosessen med reguleringsplan for Ringeriksbanen og 

E16. 

2. Verneprosessen og reguleringsplan FRE16 bør være uavhengig om dette kompliserer 

prosessene, og samtidig vedtak ikke er mulig å gjennomføre i 2018. 

3. Det bør unngås vern av arealer som er dyrka mark og kan brukes til matproduksjon 

4. Foreliggende saksfremlegg med rådmannens vurdering sendes til Fylkesmannen i 

Buskerud som høringssvar fra Ringerike kommune. Saksprotokoll ettersendes etter 

politisk behandling. 

5. Kommunestyret tar melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk 

kompensasjon for Ringeriksbanen/E16 til orientering 

 

Behandling: 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til endret pkt. 3: 

«Det bør unngås vern av dyrka og dyrkbar mark som kan brukes til matproduksjon.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming. 

Formannskapets innstilling til pkt. 1,2,4 og 5 ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Braatens (Sp) forslag til pkt. 3, 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 9 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det er svært viktig og grunnleggende at fremdriften opprettholdes. Verneprosessen må 

på ingen måte hindre fremdrift i prosessen med reguleringsplan for Ringeriksbanen og 

E16. 

2. Verneprosessen og reguleringsplan FRE16 bør være uavhengig om dette kompliserer 

prosessene, og samtidig vedtak ikke er mulig å gjennomføre i 2018. 

3. Det bør unngås vern av arealer som er dyrka mark og kan brukes til matproduksjon 

4. Foreliggende saksfremlegg med rådmannens vurdering sendes til Fylkesmannen i 

Buskerud som høringssvar fra Ringerike kommune. Saksprotokoll ettersendes etter 

politisk behandling. 

5. Kommunestyret tar melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk 

kompensasjon for Ringeriksbanen/E16 til orientering 
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Redegjørelse om driften av Røsholmstranda 2017  

 

Vedtak: 

 

Det etableres nytt låsesystem på Røsholmstranda før badesesongen 2018. Det innvilges 

100.000 til investeringer og kr. 75.000 til drift. Dette dekkes av formannskapets 

disposisjonskonto. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, V, KrF: 

«Det etableres nytt låsesystem på Røsholmstranda før badesesongen 2018. Det bevilges 

100.000 til investeringer og kr. 75.000 til drift. Dette dekkes av formannskapets 

disposisjonsfond.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Holtens (KrF) forslag p.v.a. 

Ap, H, V og KrF, ble Holtens (KrF) forslag vedtatt mot 1 stemme (Runar Johansen H). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering.  
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Etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes og utredes ytterligere. 

 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende forslag til utsettelse p.v.a. Ap, H, V og KrF: 

«Saken utsettes og utredes ytterligere.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Arnfinn Holtens (KrF) utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H, V og KrF ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, 

med minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser.  

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  
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Kommunale vigsler  

 

Vedtak: 

 

 

I tillegg til ordfører og varaordfører gis følgende personer vigselsmyndighet:  

Advokat Rune Erstad 

Advokat Lena Fagervold 

Advokat Geir Krydsby Kristiansen 

Advokat Thea Broch  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

I tillegg til ordfører og varaordfører gis følgende personer vigselsmyndighet:  

Advokat Rune Erstad 

Advokat Lena Fagervold 

Advokat Geir Krydsby Kristiansen 

Advokat Thea Broch  

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/402-5  Arkiv: Q21 &29  

 

Sak: 3/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Gang- og sykkelvei langs 

Osloveien ned fra Hvervenkastet.  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon 

 

Fremsatt av representanten Knut Arild Melbøe, MDG. 

Sak 3/18 i Kommunestyret 01.02.18. 

 

Interpellasjonene er innlevert i samsvar med Reglement for Kommunestyret i Ringerike 

kommune jfr. § 9 Grunngitte spørsmål og interpellasjoner. 

 

 

Administrasjonen har tatt initiativ ovenfor SVV for å få på plass tiltak for å bedre 

trafikksikkerheten for våre skoleelever i området. Administrasjonen har foreslått autovern/ 

rekkverk som et midlertidig tiltak. SVV som trafikksikkerhets myndighet har godtatt en slik 

midlertidig løsning. Administrasjonen har presisert overfor SVV at et tosidig autovern kun er 

en kortsiktig trafikksikkerhetsløsning med tanke på skoleveien til den nye skolen, og en 

permanent løsning som ivaretar både gående og syklende må på plass så snart som mulig.  

 

Dette er en fylkesvei, og det er Statens Vegvesen som har ansvaret for drift, vedlikehold og 

utvikling av både vei, fortau og mulig gs-vei. Hensikten med å foreslå et rekkverk langs det 

smale fortauet er å sikre skoleveien for skolebarn når den nye skolen tas i bruk. Skolen tas i 

bruk 01.01.19 

 

SVV har planer om videre gang- og sykkelløsning mellom Hvervenkastet og sentrum, men 

dette tiltaket ligger inne med midler først i 2021-2022  

 

Et slikt rekkverk som planlegges etablert kan skape større problemer for syklister som ønsker 

å sykle fortere enn gangfart, men samtidig sikrer det små skolebarn mot biltrafikken. Dette er 

en vurdering vi må gjøre opp mot hverandre.  

 

Syklister som ønsker å holde høyere fart enn gangfart, og er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig 

kledd og utstyrt kan sykle i veibanen, selv om det ikke er optimal løsning.  

Det er verre med små barn som kan forville seg ut i kjørefeltet, eller at en bil skulle komme for 

langt inn mot fortauet. For øvrig er det også kraftige signaler fra FAU for Benterud skole at 

deres barn må sikres i sykehusbakken.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Siden det ikke er mulig å få på plass en langsiktig løsning før skolen tas i bruk mener 

administrasjonen at hensynet til myke trafikanter/ skolebarn må prioriteres først og vil derfor 

anbefale at midlertid tiltak med dobbelt autovern gjennomføres som planlagt. 

 

 

Hønefoss 01.02.2018 

 

Dag Henaug 

Varaordfører 
 

Behandling i Kommunestyret 01.02.2018: 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/414-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 1/18 

 

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

01.02.2018  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Referatsak 15/1534-141 Varsel om endret planavgrensning i pågående planarbeid med 

regulering og konsekvensutredning – Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 tas til 

orientering. 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Kommunestyret 01.02.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/251-5  Arkiv: 216 &17  

 

Sak: 1/18 

 

Saksprotokoll - Kontrollutvalget  - Protokoll 01/18  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 01/18 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.02.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak 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



Tom side
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