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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Strategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 20.11.2019 Tid: 11:00 – 15:20 

 

 

Dagsplan  

11:00 - 11:05 Opprop og møteinnkalling  

11:05 - 11:35 Orientering vedrørende utvidelse av Scandic Hønefoss v/Solberg og  

                      Tronrud.  

11:35 - 11:50 Pause  

11:50 - 12:20 Dialog/orientering v/ Ulf Lervik, distriktssekretær for LO Viken  

                        Oslo og Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo.  

12:20 - 13:00 Lunsj  

13:00 - 15:00 Orienteringer v/Terje Dahlen, ass. rådmann                      

                 

 Status planstrategi, arealstrategi og kommuneplan  

 Status for planarbeidet i kommunen  

 Status samferdselsprosjekter  

 Gjennomføring av byplanen  

 Orientering – parkeringsstrategi  

 Status og prosess – handlingsplan for næring  

 

15:00 - 15:10 Pause  

15:10              Saksliste 
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Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Benedicte Heieren Hundhammer   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Medlem Nina Basberg FO  

Medlem Stian Bakken FO  

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Axel Sjøberg FO  

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Harald Fagerås  Nina Basberg 

Varamedlem Nanna Kristoffersen  Axel Sjøberg 

Varamedlem Magnus Bratli Holte  Stian Bakken 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Ass. Rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef, 

Hilde Brørby Fivelsdal, kommunikasjonssjef, Mats Øieren..  

 

Merknader  Vedtaksføre med 12 representanter tilstede. 

 Orientering – Status Tyristrand barne- og ungdomsskole 

v/Hilde B. Fivelsdal, kommunalsjef. 

 

 

Følgende orientering utgår: 

 11:50 - 12:20 Dialog/orientering v/ Ulf Lervik, 

distriktssekretær for LO Viken Oslo og Nina Solli, 

regiondirektør for NHO Viken Oslo.  

 

Presentasjoner fra møtet finner du her:  

https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/ 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 30/19 

til og med sak  32/19 

 

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

møtet satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 

 

 Nina Basberg (sett)  Kirsten Orebråten  Dag Erik Henaug  

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

30/19 18/313   

 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  

 

 

31/19 18/2469   

 448 Detaljregulering Haug nærsenter - 1. gangsbehandling  

 

 

32/19 19/4295   

 Tour of Norway 2020  
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30/19   

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 
 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 
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31/19   

448 Detaljregulering Haug nærsenter - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Haug nærsenter sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12.10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 448 Haug nærsenter: 

a. 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

- 310 Fløytingen,11.11.2004   

 
4. Det skal tas høyde for at det skal kunne fremføres gang- og sykkelvei forbi planområdet 

lang fylkesveien (Fløytingen). 

 
 

 

Behandling: 

 

Rådmannen fremmet følgende forslag til tilføyelse til pkt. 4: 

«(Fløytingen) settes inn på slutten av pkt. 4.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling, samt rådmannens forslag til tilføyelse ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Haug nærsenter sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12.10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 448 Haug nærsenter: 

 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

 310 Fløytingen,11.11.2004   
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32/19   

Tour of Norway 2020  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune bevilger kr 300 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 2020. 

Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.  

Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss sentrum. 

Det er en forutsetning at det opplyses om i markedsføringsmateriell og lignende at tiltaket er 

støttet av Ringerike kommune. Rapport og regnskap for tiltaket sendes kommunen etter 

gjennomført og revidert arrangement. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune bevilger kr 300 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 2020. 

Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.  

Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss sentrum. 

Det er en forutsetning at det opplyses om i markedsføringsmateriell og lignende at tiltaket er 

støttet av Ringerike kommune. Rapport og regnskap for tiltaket sendes kommunen etter 

gjennomført og revidert arrangement. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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