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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
205/12 12/24  
 TEMAMØTE FORMANNSKAPET  
 
206/12 11/3944  
 HØRING REGIONAL PLANSTRATEGI BUSKERUD 2013-2016 UTTALELSE 
 
207/12 11/484  
 FELLES REGIONALT FORLIKSRÅD  
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205/12  

TEMAMØTE FORMANNSKAPET  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Temaet denne gang var Bruket /Øya og Treklyngen/Follum. 

 � Orientering v/Haakon Tronrud, Jan Helge Østlund og Ellen Grønlund om 
Tronrud 

 Eiendom og Bruket/Øya. 
 � Orientering v/Ragnhild Borchgrevink om Treklyngen/Follum 
 � Presentasjonene vedlegges protokollen. 
 � Rådmannens oppsummering legges fram på neste møte i formannskapet. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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206/12  

HØRING REGIONAL PLANSTRATEGI BUSKERUD 2013-2016 
UTTALELSE 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Ringerike kommune viser til vurderingene i rådmannens saksframlegg og anbefaler 
at Buskerud fylkeskommune setter sterkere fokus på Ringeriksregionen for å utnytte 
regionens potensiale for nærings- og befolkningsutvikling. 
 

2. Buskerud fylkeskommune bør prioritere følgende planer:  
1. Regional plan for kunnskapssamfunnet 
2. Regional areal- og transportstrategi 
3. Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning 
4. Regional plan for kulturminnevern 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag, som er i samsvar med hovedkomiteenes (HOV, HOK og HMA) 
innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune viser til vurderingene i rådmannens saksframlegg og anbefaler 
at Buskerud fylkeskommune setter sterkere fokus på Ringeriksregionen for å utnytte 
regionens potensiale for nærings- og befolkningsutvikling. 
 

2. Buskerud fylkeskommune bør prioritere følgende planer:  
1. Regional plan for kunnskapssamfunnet 
2. Regional areal- og transportstrategi 
3. Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning 
4. Regional plan for kulturminnevern 
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207/12  

FELLES REGIONALT FORLIKSRÅD  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Kommunestyrets vedtak i sak 12/105 oppheves. 
 

2. Ringerike kommune slutter seg til samarbeidskommunenes oppfatning om at 
forliksrådets 3 medlemmer m/varamedlemmer fordeles likt, med ett 
medlem/varamedlem fra hver kommune. Dermed er alle Domstollovens krav for 
felles forliksråd til stede, og det etableres et felles interkommunalt forliksråd for 
kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike, slik opprinnelig foreslått. 
 

3. Som medlem i forliksrådet fra Ringerike kommune velges Alf Meier (Ap) 
m/varamedlem Elsa Lill P. Strande (H) 
 

4. Rådmannen, i samarbeid med rådmennene i Jevnaker og Hole delegeres myndighet til 
å avklare plassering på lista innenfor de rammene som er beskrevet i saksframlegget. 
Ved fremtidige valg rulleres plasseringen både når det gjelder valg av medlemmer, 
varamedlemmer og formannsvervet. 
 

5. Ringerike kommunes medlem har ledervervet for resten av valgperioden og for 
valgperioden 1.1.2013-31.12.2016. 
 

6. Under forutsetning av at fylkesmennene stadfester valgene, anbefales det at det nye 
rådet trer i funksjon fra 1.10.2012 -31.12.2012 og for valgperioden 1.1.2013-
31.12.2016. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 12/105 oppheves. 
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2. Ringerike kommune slutter seg til samarbeidskommunenes oppfatning om at 
forliksrådets 3 medlemmer m/varamedlemmer fordeles likt, med ett 
medlem/varamedlem fra hver kommune. Dermed er alle Domstollovens krav for 
felles forliksråd til stede, og det etableres et felles interkommunalt forliksråd for 
kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike, slik opprinnelig foreslått. 
 

3. Som medlem i forliksrådet fra Ringerike kommune velges Alf Meier (Ap) 
m/varamedlem Elsa Lill P. Strande (H) 
 

4. Rådmannen, i samarbeid med rådmennene i Jevnaker og Hole delegeres myndighet til 
å avklare plassering på lista innenfor de rammene som er beskrevet i saksframlegget. 
Ved fremtidige valg rulleres plasseringen både når det gjelder valg av medlemmer, 
varamedlemmer og formannsvervet. 
 

5. Ringerike kommunes medlem har ledervervet for resten av valgperioden og for 
valgperioden 1.1.2013-31.12.2016. 
 

6. Under forutsetning av at fylkesmennene stadfester valgene, anbefales det at det nye 
rådet trer i funksjon fra 1.10.2012 -31.12.2012 og for valgperioden 1.1.2013-
31.12.2016. 

 
 
 
  


	TEMAMØTE FORMANNSKAPET
	HØRING REGIONAL PLANSTRATEGI BUSKERUD 2013-2016 UTTALELSE
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Skogens magiske muligheter 
- eller hvor vil Viken Skog/Treklyngen med satsingen 
på Follum? 


 
 


Formannskapsmøte Ringerike Kommune 


18. september 2012 


Ragnhild Borchgrevink 


Administrerende direktør Viken Skog 







Verdens eldste tre? 


 


Pan foresight møte 120912 


 


Norsk gran 
 
Vokser på en 
fjellvidde i Dalarna, 
Sverige 
 
9550 år gammel 
(roten) 
 
Har det en eldre 
fetter i Norge?? 







 
 Utfordring nr 1 - FRA: 


 


 


  


Pan foresight møte 120912 







Pan foresight møte 120912 


- og …. 







TIL:  


Pan foresight møte 120912 







Utfordring nr 2 – FRA: 


 


 


 


Vanntette skott mellom «skogsdrift», 
«tremekanisk», «treforedling» og 


«bioenergi» 


Pan foresight møte 120912 







TIL: 


 


 


Pan foresight møte 120912 







Utfordring nr 3: 


 


 


 


Vi må ha mer skogsindustri i Norge, 
særlig innen «treforedling» 


Pan foresight møte 120912 







… og da må vi knekke noen myter! 


• «Det er ikke mulig å tenke seg tung industrietablering i 
Vest-Europa lenger» 


– (hva ER egentlig «tung industrietablering»?) 


• «Norge er iallfall ikke aktuelt, som et høykostland» 


• «Andre land ligger foran på teknologi» 


• «Det er ingen penger å tjene på skogsdrift…» 


• «… eller sagbruk» 


• «… og når jeg tenker over det, heller ikke på 
treforedling» 


Pan foresight møte 120912 







Eksisterende bygningsmasse 


 







Treklyngen med tilliggende arealer 


 







På tide med et nytt eventyr i norsk skogsindustri! 








BRUGET / ØYA







Eiendomsgrenser







Reguleringsområdet







VISJON
Unike opplevelser
Feilfri leveranse


VERDIER
Modig


Engasjert
Lærevillig
Skikkelig


FORRETNINGSIDE
Vi bygger og drifter varige verdier, med 


effektive og fremdriftsrettede metoder, til 
glede og nytte for oss alle


LØFTER
Godt håndverk
Involvering


Arena for skaperglede
Helhetlig leveranse


POSISJON
Det naturlig valget







GRUNNLAGSDOKUMENTER


• Kommuneplan 2007 – 2019
• Kommunal planstrategi 2012‐2015
• Handels‐ og byutviklingsanalyse for Hønefoss 
fra 2012


• Fylkesdelplan for Handel, Service og 
senterstruktur







BRUKET / ØYA 


• Sentrumsområde ! 
• Hva skaper et attraktive sentrum ?
• Hva vil Hønefoss ha ?
• Må planlegge en bærekraftig utvikling 
• Verneinteresser 


• (Innbyggere / offentlig)


• Forankring i historien ?
• Ta elva i bruk ?


Hans Gude – Hønefossen 1893







BRUKET / ØYA – etter utbygging
• Sentrumsområde ! 
•
•
•
•








ØYA





















































































