
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 22 
Formannskapet 

 
Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 04.12.2012 Tid: KL. 12:00 – 19:00 

Orientering:  
Ringerike Boligstiftelse v/Arne Dølerud. 
Presentasjonen følger som vedlegg til protokollen. 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn          Forfall       Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Runar Johansen   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Liv Isabella Tangen FO  
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Nanna Kristoffersen FO  
Varamedlem Arnfinn Baksvær  Liv Isabella Tangen 
Varamedlem Karl-Petter Endrerud  Nanna Kristoffersen 
Varamedlem Arne Broberg   
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, 
Elisabeth Vennevold, Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen samt 
økonomisjef Torbjørn Hansen. 

 
Merknader: Dag E. Henaug erklærte seg inhabil i sakene 260 og 263.  Arne 

Broberg tok sete i disse sakene. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 245/12 
til og med sak  2874/12. 

 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 
satt. 
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Helge Stiksrud Kjell B. Hansen Dag G. Stenersen 
 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
245/12 12/24  
 REFERATSAKER  
 
246/12 12/5108  
 MÅNEDSRAPPORT  PER OKTOBER 2012  
 
247/12 12/4353  
 ÅRSBUDSJETT 2013   -  HANDLINGSPROGRAM 2013 - 2016  
 
248/12 12/4890  
 HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 / BUDSJETT 2013 - 

HØRINGSUTTALELSER  
 
249/12 12/5097  
 TREKKRETTIGHET FOR 2013  - KOMMUNENS 

LIKVIDITETSSITUASJON  
 
250/12 11/4780  
 HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE  
 
251/12 12/4733  
 FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030  
 
252/12 12/4377  
 OMSORGSLØNN - GJENNOMGANG AV PRAKSIS  
 
253/12 12/4493  
 HVORDAN KAN AREALER TIL HELDØGNS OMSORG UTNYTTES 

MER EFFEKTIVT ENN I DAG?  - RAPPORT FRA AGENDA 
OKTOBER 2012 

 
254/12 12/4494  
 HØNENGATA  26   - STATUS  
 
255/12 12/5025  
 INVESTERINGSKOSTNADER VED ISTANDSETTING AV HEGGEN 

BARNEHAGE  
 
256/12 12/789  
 OPSJONSAVTALE HOVSMARKA  
 
257/12 11/1266  
 HVERVENKASTET PENDLERPARKERING 2.GANGS 

BEHANDLING 
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258/12 12/4903  
 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG 

AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER 
 
259/12 11/2740  
 KOMMUNEDELPLAN FOR E16 EGGEMOEN-KLEGGERUD - 

2.GANGSBEHANDLING  
 
260/12 06/1314  
 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEDELPLAN 

KRAKSTADMARKA 
 
261/12 09/17403  
 VEDTAK AV REGULERINGSPLAN  297-1  
 
262/12 10/2836  
 0605_359 DETALJREGULERING FOR GAMLE FOLLUM SKOLE - 

2.GANGSBEHANDLING 
 
263/12 11/330  
 REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGLIA BOLIGOMRÅDE 1. 

GANGSBEHANDLING  
 
264/12 11/373  
 OMRÅDEREGULERING NR.605_366 "KUNNSKAPSPARK 

RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
 
265/12 11/4609  
 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN 

- FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  
 
266/12 12/4720  
 215 KIRKEMYRA FRIOMRÅDE - ENDRING AV 

REGULERINGSPLAN  
 
267/12 12/4762  
 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING TREKLYNGEN FOLLUM 

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
 
268/12 12/5053  
 STATUS FOR HEISER I RINGERIKE KOMMUNE  
 
269/12 12/4820  
 CHILLI SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. 

JUNI 2016. 
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270/12 12/4655  
 KOKKEN'S RESTAURANT. SERVERINGS- OG 

SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016. 
 
271/12 12/4376  
 GRAND CAFE HØNEFOSS. SERVERINGS- OG 

SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016 
 
272/12 12/5188  
 KOSTNADSNIVÅET I OMSORGSTJENESTEN - RAPPORT  
 
273/12 12/5151  
 HRA - RENOVASJONSGEBYR FOR 2013  
 
274/12 12/4722  
 STORGATEN 11/13 KJØP/LEIE 
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245/12  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN 
 Protokoll fra rådsmøtet 05.06.12. 
 
B MELDING OM FORHÅNDSHØRING FØR OPPSTART AV 

REGULERINGSPLAN FOR HENSMOEN GRUSTAK 
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246/12  
MÅNEDSRAPPORT  PER OKTOBER 2012  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapport pr oktober tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Månedsrapport pr oktober tas til orientering. 
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247/12  
ÅRSBUDSJETT 2013   -  HANDLINGSPROGRAM 2013 - 2016  
 
Vedtak: 
 

Inntekter   2013 2014 2015  2016    
Skatt på inntekt og formue  646 013 640 555 643 794  665 374    
Rammetilskudd  687 000 687 000 687 000  687 000    
Konsesjonskraft  3 000 3 000 3 000  3 000    
Forventet utbytte  15 000 15 000 15 000  15 000    
Eiendomsskatt  55 000 55 000 55 000  55 000    
Renteinntekter  9 301 10 743 15 824  18 959    
Avdrag lån  222 223 223  223    
Sum inntekter  1 415 536 1 411 521 1 419 841  1 444 556    
                 
Dekning av tidliger års merforbruk  30 484 23 700 11 700  0    
                 
Sum til drift  1 376 255 1 368 119 1 368 119  1 368 119    
                  
                 
   Grunnlag  Lønnskom  Rammend       
Folkevalgt og revisjon  6 277 22 137  6 436    
Rådmannens ledergruppe  12 295 531 3 036  15 862    
Støtteenheten  64 835 1 844 3 601  70 280  100
Oppvekst og kultur  410 667 12 858 22 466  445 991  300
Helse og omsorg  618 891 19 445 2 818  641 154  2 800
Tekninsk sektor  126 409 4 668 15 910  146 987  500
Avsetninger, overføringer  50 542 ‐176 2 779  53 145    
                 
Innstilling til drift           1 379 855  1 379 855
                 
                 
                    
Informasjon/velkomstpakke        100          
Læringssenter for voksne        300          
Ungdomskontakt        1 200          
SLT kontakt        600          
Grønn omsorg        500          
Vikenbygget        500          
Phykisk helse        500          
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Sum        3 700          
                    
 
 

1. Målene i Rådmannens plattform legges til grunn for arbeidet i 2013. 
 

2. Driftsbudsjettet for 2013 vedtas som vist i tabeller.  Tabellene viser rammene 
rådmannen har til disposisjon. Hvert rammeområde har fått kompensert for 
lønnsøkning og det er gitt en total rammeendring på 50 847 mill. En økning på i alt 
3,7 mill. i forhold til rådmannens saksfremlegg. Det er rådmannens ansvar å fordele 
disse midlene i henhold til tidligere fattet vedtak og føringer gitt i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. Endelig vedtatt budsjett fordelt på sektorene i bruttotall legges 
frem for FS/KS som orientering. 

 
• Læringssentret for voksne opprettholdes (300 000) 
• Ungdomskontakten opprettholdes. (1 200 000) 
• SLT koordinator opprettholdes. (600 000) 
• Avtalen om «Grønn omsorg» inn på tunet opprettholdes. (500 000) 
• Lavterskeltilbudet innen psykisk helse opprettholdes. (500 000) 
• «Vikenbygget» utgår. (500 000) 
• Informasjon/velkomstpakke (100 000) 

 
3. Gjenstående akkumulert driftsunderskudd søkes inndekket som følgende: 30,484 mill. 

dekkes i året 2013 og med 23,7 mill. i 2014 og 11,7 mill. i 2015. 
4. Det er rådmannens ansvar å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til KLP til de enkelte 

virksomheter når premien er endelig kjent. 
6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på i alt 109,245 mill. 

kroner, fordelt på 56,345 mill på ikke-rentable investeringer og 52,9 mill. på rentable 
investeringer for 2013. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt 
med planlagt finansering i henhold til tabell. Dette er en økning på 500 000  til 
kirkelig fellesråd. 

7. For finansering av investeringsbudsjettet 2013 vedtas følgende låneopptak under 
forutsetning av fylkesmannens godkjenning: 

a) Låneopptak investeringer inntil 98,853 mill., herav 52,9 mill. til rentable 
investeringer. 
b) Avdragstiden vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 
på lån, men ikke mindre en at kravet til minimumsavdrag oppfylles. 
c) Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 
lånevilkår. 

8. Låneopptak til videre utlån inntil 35,0 mill. 
 a) Långiver er Husbanken 
 b) Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige vilkår. 
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9. Samhandlingsreformen. Behovet for å øke kapasiteten på Austjord for 
utskrivningsklare pasienter er tilstede, men det må bygge på faglige synspunkter om 
det skal velges alt 1 eller 2. 

10.  Formannskapet forutsetter at forslaget om ytterligere effektiviseringstiltak av 
28.10.2012 ikke vedtas. 

11. Betalingsregulativet med de endringer som er foreslått for 2013 vedtas. 
12. Flertallspartiene tar sikte på og vil jobbe for at Eiendomsskatten skal trappes ned etter 

2015. 
13. Administrasjonen bes om å igangsette et prosjekt med siktemål å korordinere psykisk 

helsevern/lavterskeltilbud, slik at off, tilbud samt frivillige org.`s tilbud sammen kan 
dekke kommunens mål om et helhetlig godt tilbud. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp): 
 
Signal om prioriteringer i budsjett 2013  - Handlingsprogram 2013- 2016  
Frp anser at det er viktig å legge til rette for en befolkningsvekst på Ringerike.  Vi ønsker å 
fremstå som et attraktivt boområde for aktive mennesker som bidrar med skatteinntekter og 
engasjement i lokalsamfunnet.  Vårt mål er at Ringerike skal oppnå den samme  inntekt på 
sine innbyggere som gjenomsnittet for landet.  Dette vil øke de frie inntekter med ca. kr. 30 
millioner hvert år når dette oppnås.  
For å få til dette må Ringerike fremstå som en attraktiv kommune å bo i.    
For i sterkere grad å oppnå dette vil Fremskrittspartiet i sitt budsjettarbeide arbeide ut fra, og 
anbefale, disse prioriteringer:.  
Flere opptak i året til barnehagene  
Kartlegge ønskede utbyggingsområder ut fra forespørsel ut mot de med utbyggingsplaner –og 
rask behandling av ev. dispensasjon fra gjeldende plan. Tilrettelegge for boliger, også 
utleieboliger, for ungdom og studenter med og uten familie  
Bygge videre på kontakt mot etablerte virksomheter – klarlegge nødvendig tilrettelegging 
frakommunens side  
Kartlegge grunner for frafall i skolen i samarb. med fylket - og sammen med sykehusene søke 
å  klarlegge hvorfor det er stor økning av ungdom som trenger psykiatrisk hjelp.  Se hva 
kommunen kan iverksette av tiltak. eksempelvis ved styrking av helsesøstertjenester på 
skolene,  beholde ungdomskontaktene og samarbeide med frivillige.  
Tilrettelegge ”omsorgsbrukeres” hjem med oppsøkende ”hjembesøk” og bygge opp 
tilrettelegge hjem med tekniske løsninger ( gjøre kjent tilskuddordninger). I større grad 
vektlegge at eldre (enslige hjemmeboende) får riktig ernæring og aktivitetstilbud.  
Samarb.med frivillige org.  Strøing vinterstid. Bruke TT tjenesten for å opprettholde mulighet 
til å unngå ”isolasjon”. Økt bruk av brukerstyrte personlige assistenter. Se på mulighet for 
bygging av bofellesskap med samling av eldreboliger.  
Lage klare målsetninger og måling av måloppnåelse med kommunale ledere på alle ledernivå 
– og iverksette nødvendige tiltak og ansvarliggjøre ledere hvor resultat uteblir.  
Befolkningsvekst ved satsing på økning av kompetanse og nyskapning – og på sikt bedret 
økonomi.  Dette bør som nevnt også reflekteres i utbygging av boligtilbud. Etablere 
velkomstordning for nye innflyttere. Følge opp at de som bor på Ringerike har meldt flytting 
til Ringerike slik at vi får skatteinntekter fra de som reelt bor her.  
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Forsterke ordning med omsorgslønn for i større grad å utløse de ressurser som kan iverksettes 
av brukere og deres nettverk. Sørge for at det skapes trygghet for hjemmeboende og 
pårørende ved styrkning av hjemmesykepleien.  
De som har behov for hjelp skal gis en forståelig informasjon om hvilke tjenester de har krav 
på.  Siden ordningen med omsorgsombud er avviklet innføres et brukerutvalgg som gis rett  
til å følge opp uønsket utvikling ved at brukerutvalget gis rett til å fremme saker til 
politiskbehandling. Hjelpebehov avklares sammen med klient og pårørende  
Fredriciamodellen- mer oppsøkende hjelp i hjemmet, fysioterapi, trening, matlaging, hjelp 
tildagligdagse ting for å bidra til at eldre får bo hjemme lengst mulig, få en verdig alderdom 
og utsette event. overføring til institusjon. Disse tanker bør ligge til grunn for kommunens  
tilbud. 
Utvikle tilbud på skolen for de med praktiske ferdigheter og de med stor kunnskap være en 
pådriver for at de som er skoletrette etter fullført ungdomsskole skal kunne gis tilbud om 
arbeide eller et lærlingeløp.  
Fortsette samarbeidet med Høyskolen. Være en medspiller for å øke forskning. 
Tilrettelegging  for økt arbeidstrening for de med rusproblemer er viktig for rehabilitering av 
disse.  Her er det naturlig å samarbeide med lokale krefter med erfaring innen denne type 
rehabilitering.  
Fremlegge for politisk behandling en oversikt ( og kostnadsramme) for oppretting av 
dettotale etterslep av vedlikehold i kommunen. (bygningsmasse, infrastruktur, inneklima 
teknisk utstyr med mer.)  
Aktiv bruk av OPS ved investeringer.  Klar samlet prioritering som er sektorovergripende.  
Økt bruk av private aktører.  Vi ser at det ligger store muligheter for innsparing i økt 
samarbeide med private, slik det fremkommer i NHO rapporten.   
Satse sterkere på samarbeid. Med lag og foreninger .Benytte lokale lag og foreninger som 
høringsinstanser.  
Begynne en nedtrapping av eiendomsskatten.  
Styrke distriktene – ikke bare i ord, men også i handling. Prioritere et bedre kollektivtilbud, 
også på kveldstid mot distrikssentre utenfor Hønefoss.  
Fortsette arbeidet for å få til timesavganger med buss til fra Oslo Lufthavn Gardermoen  
I sammen med samarbeidspartnere fortsette arbeidet for å påskynde arbeidet medE16 og 
Ringeriksbanen.  
FrP er også av den mening at det kan være hensiktsmessig  å endre nedbetalingsprofilen av 
underskudd.  Vi er noe undrende over hensiktmessigheten ved å  gi våre innbyggere 
minimumsløsninger på alle områder dersom hensikten er å få råd til å  bygge opp igjen de 
tilbud som fjernes.  Dette skaper støy som i stor grad skader Ringerikes omdømme- særlig 
med tanke på innflytting som skaper vekst og gir en stabil god økonomi.  
Fremskrittspartiet er også svært bekymret for forfallet på bygninger, utstyr, kommunale veier 
og annen infrastruktur. VI ser at nødvendige utbedringer krever økte investeringsmidler og 
vil tilråde forsiktighet og ha en avventende holdning til eksempelvis utbygging av 
sentralskole og sentralt sykehjem med til sammen kr. 600 mill. i 2016. 
Prioriterte tiltak i 2013 vil være:  
Styrking barnehage for å forberede løpende barnehageopptak  kr.  1,5   mill                                    
Kartlegge grunner for frafall blant ungdom                                                      ”   0,5    ” 
Satse på økt valgfrihet ved valg i praktiske og videregående fag i skolen       ”    2.0    ”                           
sammen med kartlegging av mulighet for jobb/lærlingeplass etter ung-                                                         
domsskolen.                                                                                                                                                  
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Hjemmebesøk hos eldre/omsorgstrengende i samarb. med folkehelse        ”     1,0    ”                                   
for å klarlegge rettigheter og muliggjøre forlenget botid hjemme                                                                       
1 stilling øremerkes ”         ”                        
Økt arbeidstrening for rusmisbrukere spesielle behov       ”      1,0   ”                                   
Opprettholde Fontenehus, Regnbuen, Grønn omsorg og utekontakt          ”      2,0    ” 
”Velkommen til Ringerike” for de som flytter til Ringerike       ”      0,5  ” 
Distriktsssatsing: Beholde kommunale tjenester som bibliotek,               ”      2,0  ”                                 
samt etablere kollektivtilbud også kveldstid og helger                                                                                       
Delta i spleiselag for å få timesavganger med buss til Gardermoen  ”      0,5 ”                                    
Redusere eiendomsskatten med 10% i 2013.  Foreløpig kun lagt inn ”      5,5 ”                                         
for 2013 da økt nedtrapping vil bli foreslått i pakt med forventet                                                                       
bedring av kommunens drift og økonomi.                                                          
                                                                                                                     Kr. 16,5 mill 
 
Inndekkes ved: 
Effektivisering administrativt bl.a. ved reduksjon frikjøp tilitsvalgte         kr. 0,5 mill                                   
samt kritisk blikk på møtehyppighet      
Forventet innsparing ved merbruk av omsorgslønn    ”    2,5 ”                     
Pleietrengende som ikke opptar sykehjemsplass vil med omsorgslønn                                                        
på kr. 300.000.- medføre en innsparing p¨å ca. kr. 0,5 mill pr. stk                                                                       
Besparelse ved å benytte private tilbydere  Kfr. NHO`s analyse                  ”   5,0  ”                                         
Salg av reklameplass på kommunal eiendom    ”    1,5  ”                                         
Flytte andel av nedbetaling tidligere underskudd fra 2013 til 2015            ”    7.0 ”                 
                                                                       Kr. 16,5 mill                      
 
Karl-Petter Endrerud (Sol) tok opp rådmannens forslag: 
 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2013. 
 

DRIFTSBUDSJETT 2013 OG FORDELING AV DRIFTSRAMMEN 
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Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet
Regulert Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Regnskap budsjett forslag forslag forslag forslag
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skatt på formue og inntekt  ‐556,3 ‐593,7 ‐646,0 ‐640,6 ‐643,8 ‐665,4
Eiendomsskatt  ‐54,0 ‐54,5 ‐54,5 ‐54,5 ‐54,5 ‐54,5

Sum skatteinntekter ‐610,3 ‐648,2 ‐700,5 ‐695,1 ‐698,3 ‐719,9

Ordinært rammetilskudd ‐600,1 ‐641,0 ‐687,0 ‐687,0 ‐687,0 ‐687,0
Merverdiavgiftskompensasjon drift ‐36,1 ‐40,2 ‐44,1 ‐43,2 ‐43,1 ‐43,2
Merverdiavgiftskompensasjon kirken ‐0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Merverdiavgiftskompensasjon investeringer ‐6,4 ‐17,9 ‐15,2 ‐20,8 ‐23,1 ‐128,3

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. ‐643,2 ‐699,1 ‐746,3 ‐751,0 ‐753,2 ‐858,5

Sum generelle tilskudd og salgsinntekter ‐34,3 ‐31,4 ‐29,6 ‐29,6 ‐29,6 ‐29,6
= Sum frie disponible inntekter ‐1 287,7 ‐1 378,7 ‐1 476,4 ‐1 475,7 ‐1 481,1 ‐1 608,0

Renteinntekter og utbytte ‐7,5 ‐2,2 ‐5,5 ‐5,8 ‐9,2 ‐10,0
Utbytte fra Ringerikskraft AS ‐21,1 ‐21,0 ‐15,0 ‐15,0 ‐15,0 ‐15,0
Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) ‐0,1 0,0 ‐0,1 ‐0,1 ‐0,1 ‐0,1
Startlån ‐ mottatte renter ‐2,3 ‐4,1 ‐2,8 ‐3,9 ‐5,6 ‐7,9

Sum finansinntekter ‐31,1 ‐27,3 ‐23,4 ‐24,8 ‐29,9 ‐33,0

Renteutgifter, provisjon og lån 28,9 32,7 29,4 38,5 47,6 73,9
Startlån ‐ renteutgifter 3,3 5,2 4,2 5,5 7,4 10,1
Avdrag på lån 42,6 42,0 42,0 47,0 52,5 60,0

Sum finansutgifter 74,9 79,9 75,6 91,0 107,5 144,0
= Netto finansutgifter 43,8 52,6 52,2 66,2 77,6 111,0

Inndekning av tidligere års underskudd  13,5 28,2 35,1 20,0 11,7 0,0
Tilbakeført tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsetning bunde driftsfond (netto) ‐0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 13,4 28,2 35,1 20,0 11,7 0,0

Overført fra drift til investeringsregnskapet 3,3 11,2 12,6 21,3 23,6 128,8

Sum til fordeling drift ‐1 227,3 ‐1 286,7 ‐1 376,5 ‐1 368,2 ‐1 368,2 ‐1 368,2
Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 219,8 1 286,7 1 376,5 1 368,2 1 368,2 1 368,2
Regnskapsmessig mer‐/mindreforbruk ‐7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tall i millioner kroner

 
 

2. Driftsbudsjettet for 2013 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B med en netto 
totalramme på 1376 mill. kroner og et driftsoverskudd på 35,084 mill. kroner. 
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  Rammene gis 
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 
Regulert Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Regnskap budsjett forslag forslag forslag forslag
2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 Folkevalgte og revisjon 6,0 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4
1 Rådmann, strategiske tiltak 15,6 12,0 15,9 15,9 15,9 15,9
2 Fellestjenester, fellesutgifter m.v. 67,0 64,8 70,3 69,9 69,9 69,9
3 Oppvekst og kultur 409,5 415,8 445,7 445,5 445,5 445,5
4 Helse 604,0 614,4 638,4 634,5 634,5 634,5
5 Tekniske områder 120,6 128,0 146,5 142,7 142,7 142,7
7 Avsetninger, overføringer særbedrifter m.v ‐2,9 45,5 53,1 53,1 53,1 53,1
8 Skatt på formue og inntekt 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

Sum tjenesteproduksjon 1 219,8 1 286,7 1 376,5 1 368,2 1 368,2 1 368,2

Tall i millioner kroner

Regnskapsskjema 1b driftsregnskapet

 
 
 

3. Driftsoverskudd 2013 på 35,084 mill. kroner foreslås i sin helhet til dekning av 
akkumulert underskudd tidligere år.  Ved utgangen av 2013 vil det være 31,7 mill. kr. 
til rest av tidligere år akkumulert underskudd. Det foretas pliktig overføring av 80 % 
av merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jfr. forskriftsendring fra 1.1.2010), i 
grunnlagsdokumentet beregnet til 12,6 mill. kroner. 

 
4. Gjenstående akkumulert driftsunderskudd 31.12.2013 på 31,7 mill. kroner søkes 

inndekket etter følgende reviderte plan: 20,0 mill. kroner i 2014, 11,7 mill. kroner i 
2015.  
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5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  
 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 
 

7. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 108,745 mill. kroner, 
fordelt med 55,845 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 52,9 mill. kroner på 
rentable investeringer for 2013. Investeringsbudsjettet er bindende på 
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 
finansiering. 

 
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2013 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  
   

Låneopptak investeringer inntil 98,353 mill. kroner, herav kr. 52,9 mill. kroner til 
rentable investeringer. 
• Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  
• Serielån  
• Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 
• Låneopptak til videre utlån inntil 35,0 mill. kroner. 

• Långiver: Husbanken  
• Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

 
9. Betalingsregulativet for 2013 vedtas.  

 
10. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,6 %. 

 
11. Eiendomsskatt fastsettes som i 2012. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 

Forslaget bygger på rådmannens grunnlagsdokument for handlingsprogram 2013-2016 og 
årsbudsjett 2013, med de endringer som følger av dette dokumentet. 
 
Nye tiltak: 
 
Opprettholdelse av ungdomskontaktene    1,2 mill 
Opprettholdelse av SLT-koordinator     0,6 mill 
Opprettholdelse av Grønn-omsorg/Inn på tunet   0,5 mill 
Opprettholdelse av dagens tilbud ved Regnbuen og Fontenehuset 0,5 mill 
Tilbakeføring av delingsressursen innen skole   0,4 mill 
Opprettholdelse av bibliotekfilialer ved Nes og Sokna 
Avsetning til utvikling av lokalsamfunn    1,0 mill 
Styrking av ramme helse og omsorg     4,4 mill 
Styrkning av ramme oppvekst og kultur    4,4 mill   
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Inndekning: 
 
Dekning av tidligere års underskudd endres slik 
 

2013 2014 2015 2016 
22 22 22  

 
Forlaget bygger på at akkumulert underskudd vil være tilbakebetalt medio 2015. 
 
Prioriteringen innebærer en større inndekning av akkumulert underskudd i 2014 og 2015 enn 
rådmannens grunnlagsdokument. Dette skal dekkes inn gjennom at kommunen i større grad 
prioriterer sin kjernevirksomhet, mer effektiv arealutnyttelse knyttet til administrative 
ressurser, bygging av kompetanse i egen organisasjon og gjennom mer effektive 
innkjøpsordninger og langsiktige driftsavtaler. 
 
En konkret nedtrappingsplan for eiendomsskatten vil forsøkes gjennomført etter alternativt 
forlag til budsjett for 2012. dette vil man komme tilbake til ved budsjettbehandlingen i 
kommunestyret. 
 
Investeringer: 
 
Holdes på et minimum, inntil økonomisk handlefrihet er oppnådd. 
 
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 
 

Inntekter   2013 2014 2015  2016    
Skatt på inntekt og formue  646 013 640 555 643 794  665 374    
Rammetilskudd  687 000 687 000 687 000  687 000    
Konsesjonskraft  3 000 3 000 3 000  3 000    
Forventet utbytte  15 000 15 000 15 000  15 000    
Eiendomsskatt  55 000 55 000 55 000  55 000    
Renteinntekter  9 301 10 743 15 824  18 959    
Avdrag lån  222 223 223  223    
Sum inntekter  1 415 536 1 411 521 1 419 841  1 444 556    
                 
Dekning av tidliger års merforbruk  30 484 23 700 11 700  0    
                 
Sum til drift  1 376 255 1 368 119 1 368 119  1 368 119    
                  
                 
   Grunnlag  Lønnskom  Rammend       
Folkevalgt og revisjon  6 277 22 137  6 436    
Rådmannens ledergruppe  12 295 531 3 036  15 862    
Støtteenheten  64 835 1 844 3 601  70 280  100
Oppvekst og kultur  410 667 12 858 22 466  445 991  300
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Helse og omsorg  618 891 19 445 2 818  641 154  2 800
Tekninsk sektor  126 409 4 668 15 910  146 987  500
Avsetninger, overføringer  50 542 ‐176 2 779  53 145    
                 
Innstilling til drift           1 379 855  1 379 855
                 
                 
                    
Informasjon/velkomstpakke        100       
Læringssenter for voksne        300          
Ungdomskontakt        1 200          
SLT kontakt        600          
Grønn omsorg        500          
Vikenbygget        500          
Phykisk helse        500          
Sum        3 700          
                    
 
 

1. Målene i Rådmannens plattform legges til grunn for arbeidet i 2013. 
 

2. Driftsbudsjettet for 2013 vedtas som vist i tabeller.  Tabellene viser rammene 
rådmannen har til disposisjon. Hvert rammeområde har fått kompensert for 
lønnsøkning og det er gitt en total rammeendring på 50 847 mill. En økning på i alt 
3,7 mill. i forhold til rådmannens saksfremlegg. Det er rådmannens ansvar å fordele 
disse midlene i henhold til tidligere fattet vedtak og føringer gitt i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. Endelig vedtatt budsjett fordelt på sektorene i bruttotall legges 
frem for FS/KS som orientering. 
 
• Læringssentret for voksne opprettholdes (300 000) 
• Ungdomskontakten opprettholdes. (1 200 000) 
• SLT koordinator opprettholdes. (600 000) 
• Avtalen om «Grønn omsorg» inn på tunet opprettholdes. (500 000) 
• Lavterskeltilbudet innen psykisk helse opprettholdes. (500 000) 
• «Vikenbygget» utgår. (500 000) 
• Informasjon/velkomstpakke (100 000) 

 
3. Gjenstående akkumulert driftsunderskudd søkes inndekket som følgende: 30,484 mill. 

dekkes i året 2013 og med 23,7 mill. i 2014 og 11,7 mill. i 2015. 
4. Det er rådmannens ansvar å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til KLP til de enkelte 

virksomheter når premien er endelig kjent. 
6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på i alt 109,245 mill. 

kroner, fordelt på 56,345 mill på ikke-rentable investeringer og 52,9 mill. på rentable 
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investeringer for 2013. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt 
med planlagt finansering i henhold til tabell. Dette er en økning på 500 000  til 
kirkelig fellesråd. 

7. For finansering av investeringsbudsjettet 2013 vedtas følgende låneopptak under 
forutsetning av fylkesmannens godkjenning: 
a) Låneopptak investeringer inntil 98,853 mill., herav 52,9 mill. til rentable 
investeringer. 
b) Avdragstiden vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 
på lån, men ikke mindre en at kravet til minimumsavdrag oppfylles. 
c) Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 
lånevilkår. 

8. Låneopptak til videre utlån inntil 35,0 mill. 
 a) Långiver er Husbanken 
 b) Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige vilkår. 
9. Samhandlingsreformen. Behovet for å øke kapasiteten på Austjord for 

utskrivningsklare pasienter er tilstede, men det må bygge på faglige synspunkter om 
det skal velges alt 1 eller 2. 

10.  Formannskapet forutsetter at forslaget om ytterligere effektiviseringstiltak av 
28.10.2012 ikke vedtas. 

11. Betalingsregulativet med de endringer som er foreslått for 2013 vedtas. 
12. Flertallspartiene tar sikte på og vil jobbe for at Eiendomsskatten skal trappes ned etter 

2015. 
13. Administrasjonen bes om å igangsette et prosjekt med siktemål å korordinere psykisk 

helsevern/lavterskeltilbud, slik at off, tilbud samt frivillige org.`s tilbud sammen kan 
dekke kommunens mål om et helhetlig godt tilbud. 

 
Avstemming: 
 
Endreruds forslag fikk 1 stemme (Endrerud) og falt. 
Stenersens forslag fikk 1 stemme (Stenersen) og falt. 
Aasens forslag fikk 2 stemmer (Aasen, Sp og Stenersen, Frp) og falt. 
Meiers fellesforslag ble vedtatt mot 3 stemmer.  Mindretallet besto av Stenersen (Frp), Aasen 
(Sp) og Endrerud (Sol). 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2013. 
 

DRIFTSBUDSJETT 2013 OG FORDELING AV DRIFTSRAMMEN 
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Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet
Regulert Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Regnskap budsjett forslag forslag forslag forslag
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skatt på formue og inntekt  ‐556,3 ‐593,7 ‐646,0 ‐640,6 ‐643,8 ‐665,4
Eiendomsskatt  ‐54,0 ‐54,5 ‐54,5 ‐54,5 ‐54,5 ‐54,5

Sum skatteinntekter ‐610,3 ‐648,2 ‐700,5 ‐695,1 ‐698,3 ‐719,9

Ordinært rammetilskudd ‐600,1 ‐641,0 ‐687,0 ‐687,0 ‐687,0 ‐687,0
Merverdiavgiftskompensasjon drift ‐36,1 ‐40,2 ‐44,1 ‐43,2 ‐43,1 ‐43,2
Merverdiavgiftskompensasjon kirken ‐0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Merverdiavgiftskompensasjon investeringer ‐6,4 ‐17,9 ‐15,2 ‐20,8 ‐23,1 ‐128,3

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. ‐643,2 ‐699,1 ‐746,3 ‐751,0 ‐753,2 ‐858,5

Sum generelle tilskudd og salgsinntekter ‐34,3 ‐31,4 ‐29,6 ‐29,6 ‐29,6 ‐29,6
= Sum frie disponible inntekter ‐1 287,7 ‐1 378,7 ‐1 476,4 ‐1 475,7 ‐1 481,1 ‐1 608,0

Renteinntekter og utbytte ‐7,5 ‐2,2 ‐5,5 ‐5,8 ‐9,2 ‐10,0
Utbytte fra Ringerikskraft AS ‐21,1 ‐21,0 ‐15,0 ‐15,0 ‐15,0 ‐15,0
Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) ‐0,1 0,0 ‐0,1 ‐0,1 ‐0,1 ‐0,1
Startlån ‐ mottatte renter ‐2,3 ‐4,1 ‐2,8 ‐3,9 ‐5,6 ‐7,9

Sum finansinntekter ‐31,1 ‐27,3 ‐23,4 ‐24,8 ‐29,9 ‐33,0

Renteutgifter, provisjon og lån 28,9 32,7 29,4 38,5 47,6 73,9
Startlån ‐ renteutgifter 3,3 5,2 4,2 5,5 7,4 10,1
Avdrag på lån 42,6 42,0 42,0 47,0 52,5 60,0

Sum finansutgifter 74,9 79,9 75,6 91,0 107,5 144,0
= Netto finansutgifter 43,8 52,6 52,2 66,2 77,6 111,0

Inndekning av tidligere års underskudd  13,5 28,2 35,1 20,0 11,7 0,0
Tilbakeført tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsetning bunde driftsfond (netto) ‐0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 13,4 28,2 35,1 20,0 11,7 0,0

Overført fra drift til investeringsregnskapet 3,3 11,2 12,6 21,3 23,6 128,8

Sum til fordeling drift ‐1 227,3 ‐1 286,7 ‐1 376,5 ‐1 368,2 ‐1 368,2 ‐1 368,2
Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 219,8 1 286,7 1 376,5 1 368,2 1 368,2 1 368,2
Regnskapsmessig mer‐/mindreforbruk ‐7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tall i millioner kroner

 
 

2. Driftsbudsjettet for 2013 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B med en netto 
totalramme på 1376 mill. kroner og et driftsoverskudd på 35,084 mill. kroner. 
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  Rammene gis 
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 
Regulert Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Regnskap budsjett forslag forslag forslag forslag
2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 Folkevalgte og revisjon 6,0 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4
1 Rådmann, strategiske tiltak 15,6 12,0 15,9 15,9 15,9 15,9
2 Fellestjenester, fellesutgifter m.v. 67,0 64,8 70,3 69,9 69,9 69,9
3 Oppvekst og kultur 409,5 415,8 445,7 445,5 445,5 445,5
4 Helse 604,0 614,4 638,4 634,5 634,5 634,5
5 Tekniske områder 120,6 128,0 146,5 142,7 142,7 142,7
7 Avsetninger, overføringer særbedrifter m.v ‐2,9 45,5 53,1 53,1 53,1 53,1
8 Skatt på formue og inntekt 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

Sum tjenesteproduksjon 1 219,8 1 286,7 1 376,5 1 368,2 1 368,2 1 368,2

Tall i millioner kroner

Regnskapsskjema 1b driftsregnskapet

 
 
 

3. Driftsoverskudd 2013 på 35,084 mill. kroner foreslås i sin helhet til dekning av 
akkumulert underskudd tidligere år.  Ved utgangen av 2013 vil det være 31,7 mill. kr. 
til rest av tidligere år akkumulert underskudd. Det foretas pliktig overføring av 80 % 
av merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jfr. forskriftsendring fra 1.1.2010), i 
grunnlagsdokumentet beregnet til 12,6 mill. kroner. 

 
4. Gjenstående akkumulert driftsunderskudd 31.12.2013 på 31,7 mill. kroner søkes 

inndekket etter følgende reviderte plan: 20,0 mill. kroner i 2014, 11,7 mill. kroner i 
2015.  
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5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  
 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 
 

7. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 108,745 mill. kroner, 
fordelt med 55,845 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 52,9 mill. kroner på 
rentable investeringer for 2013. Investeringsbudsjettet er bindende på 
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 
finansiering. 

 
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2013 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  
   

Låneopptak investeringer inntil 98,353 mill. kroner, herav kr. 52,9 mill. kroner til 
rentable investeringer. 
• Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  
• Serielån  
• Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 
• Låneopptak til videre utlån inntil 35,0 mill. kroner. 

• Långiver: Husbanken  
• Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

 
9. Betalingsregulativet for 2013 vedtas.  

 
10. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,6 %. 

 
11. Eiendomsskatt fastsettes som i 2012. 
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248/12  
HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 / BUDSJETT 2013 - HØRINGSUTTALELSER  
 
Vedtak: 
 
Høringsuttalelser til Budsjett 2013 og Handlingsprogram 2013 – 2016 tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Høringsuttalelser til Budsjett 2013 og Handlingsprogram 2013 – 2016 tas til orientering. 
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249/12  
TREKKRETTIGHET FOR 2013  - KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON  
 
Vedtak: 
 

1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 
2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov 

i 2013. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 
3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 
2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov 

i  2013. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 
3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 
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250/12  
HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE  
 
Vedtak: 
 

1. Handels- og byutviklingsanalysen tas med som innspill til videre 
kommuneplanlegging, sammen med andre utredninger/analyser som er utført: 
- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 
- By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030  

 
2. Følgende prinsipper legges til grunn: 

 
a) Definisjoner av typer handel med mer i kapittel Definisjoner i dette saksframlegget 

legges til grunn.  Eksemplene på forretninger/firma skrevet i kursiv under 
«Definisjoner» side 85 i saksframlegget, tas ut, da en politisk beslutning i denne 
omgang ikke innebærer forhåndsgodkjenning av enkeltforetak. Viser til punkt 6 
nedenfor. 

b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- og 
transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel 
Hvervenmoen. Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 
randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig 
tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt 
sentrumsområdene.  

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og 
etableringene i hver enkelt sak.  

f) Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering av 
all handel. 

 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens innstilling: 
 

1. Handels- og byutviklingsanalysen tas med som innspill til videre 
kommuneplanlegging, sammen med andre utredninger/analyser som er utført: 
- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 
- By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030  

2. Definisjoner av typer handel med mer i kapittel Definisjoner i dette saksframlegget 
legges til grunn.  Eksemplene på forretninger/firma skrevet i kursiv under 
«Definisjoner» side 85 i saksframlegget, tas ut, da en politisk beslutning i denne 
omgang ikke innebærer forhåndsgodkjenning av enkeltforetak. Viser til punkt 6 
nedenfor. 
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3. Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- og 
transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel 
Hvervenmoen. Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

4. Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 
randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig 
tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

5. Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt 
sentrumsområdene.  

6. Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og 
etableringene i hver enkelt sak.  

7. Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering av 
all handel. 

 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
 
Punkt 1 som hovedkomiteens innstilling. 
 
Punkt 2  
Følgende prinsipper legges til grunn: 
 

a) Definisjoner av typer handel med mer i kapittel Definisjoner i dette saksframlegget 
legges til grunn.  Eksemplene på forretninger/firma skrevet i kursiv under 
«Definisjoner» side 85 i saksframlegget, tas ut, da en politisk beslutning i denne 
omgang ikke innebærer forhåndsgodkjenning av enkeltforetak. Viser til punkt 6 
nedenfor. 

b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- og 
transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel 
Hvervenmoen. Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 
randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig 
tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt 
sentrumsområdene.  

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og 
etableringene i hver enkelt sak.  

f) Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering av 
all handel. 

 
Avstemming: 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Handels- og byutviklingsanalysen tas med som innspill til videre 
kommuneplanlegging, sammen med andre utredninger/analyser som er utført: 
- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 
- By- og stedsutvikling Ringeriksregionen 2030  

2. Definisjoner av typer handel med mer i kapittel Definisjoner i dette saksframlegget 
legges til grunn.   
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3. Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune og hvitevarer med naturlig 
tilhørende småvarer, i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel 
Hvervenmoen.  

4. Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 
randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen.  

5. Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt 
sentrumsområdene.  

6. Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og 
etableringene i hver enkelt sak.  

7. Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering av 
all handel. 
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251/12  
FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030  
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes i påvente av temamøte. 
 
Behandling: 
 
Alf Meier (Ap) tok opp hovedkomiteens (HOV) innstilling: 
 
Saken utsettes. Hovedkomiteen (HOV) ønsker et temamøte om folkehelsemeldingen. 
 
Avstemming: 
 
Meiers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas. 
 

2. Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i 
handlingsprogram og styringssystemer. 
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252/12  
OMSORGSLØNN - GJENNOMGANG AV PRAKSIS  
 
Vedtak: 
 
Omsorgslønn fastsettes lik hjemmehjelpers (assistent) lønn, uten ansiennitetstillegg. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Karl-Petter Endrerud (Sol): 
 
”Uten ansiennitetstillegg” strykes. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOV) innstilling og Endreruds forslag, 
ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 3 stemmer.  Mindretallet besto av Sol, Sp og Frp. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Omsorgslønn fastsettes lik hjemmehjelpers (assistent) lønn, uten ansiennitetstillegg. 
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253/12  
HVORDAN KAN AREALER TIL HELDØGNS OMSORG UTNYTTES MER 
EFFEKTIVT ENN I DAG?  - RAPPORT FRA AGENDA OKTOBER 2012 
 
Vedtak: 
 
1. Agendas rapport ”HVORDAN KAN AREALER TIL HELDØGNS OMSORG 
 UTNYTTES MER EFFEKTIVT ENN I DAG?” tas til orientering. Anbefalingene 
 legges til grunn i det  videre arbeidet med effektiv arealdisponering i Ringerike 
 kommune. 
 
2.  Rapporten gir en god oversikt over arealene til heldøgns omsorg og et godt grunnlag 
 for det videre arbeidet. 
 
3. Rapporten konkluderer i forhold til bedriftsøkonomiske prinsipper. Politikken ligger i 
 lokaliseringsdebatten, og hovedkomiteen (HOV)  ber kommunestyret gi klare føringer 
 for  dette før realitetsdebatten tas. 
 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 
 
1. Agendas rapport ”HVORDAN KAN AREALER TIL HELDØGNS OMSORG 
 UTNYTTES MER EFFEKTIVT ENN I DAG?” tas til orientering. Anbefalingene 
 legges til grunn i det  videre arbeidet med effektiv arealdisponering i Ringerike 
 kommune. 
 
2.  Rapporten gir en god oversikt over arealene til heldøgns omsorg og et godt grunnlag 
 for det videre arbeidet. 
 
3. Rapporten konkluderer i forhold til bedriftsøkonomiske prinsipper. Politikken ligger i 
 lokaliseringsdebatten, og hovedkomiteen (HOV) ber kommunestyret gi klare føringer 
 for  dette før realitetsdebatten tas. 
 
Forslag fra Karl-Petter Endrerud (Sol) til endring i punkt 1: 
 
”Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag” tas til orientering. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOV) innstilling og Endreruds forslag, 
ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sol og Sp). 
 
Punkt 2 i hovedkomiteens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Sol og Sp). 
Punkt 3 i hovedkomiteens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Sol og Sp). 
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Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Agendas rapport ”HVORDAN KAN AREALER TIL HELDØGNS OMSORG UTNYTTES MER 
EFFEKTIVT ENN I DAG?” tas til orientering. Anbefalingene legges til grunn i det  videre 
arbeidet med effektiv arealdisponering i Ringerike kommune. 
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254/12  
HØNENGATA  26   - STATUS  
 
Vedtak: 
 
1. Statusbeskrivelse av Hønengata 26 tas til orientering. 
2. Hønengaten 26 anbefales solgt. 
 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling som ble enstemmig vedtatt: 
 
1. Statusbeskrivelse av Hønengata 26 tas til orientering. 
2. Hønengaten 26 anbefales solgt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Statusbeskrivelse av Hønengata 26 tas til orientering. 
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255/12  
INVESTERINGSKOSTNADER VED ISTANDSETTING AV HEGGEN 
BARNEHAGE  
 
Vedtak: 
 
Investering til nødvendig istandsetting av Heggen barnehage ( 023000.656000.221.0236),  
finansieres ved å omdisponere ikke brukte investeringsmidler fra følgende prosjekter slik: 
 
Utbygging Hallingby skole kto 656000.222.023000.0005 reduseres med kr 1 500 000,- 
Tilstandsrapport kommunale bygg kto 656000.190.023000.0116 reduseres med   kr    240 000,- 
Utskifting PCB-armatur kto 656000.190.023000.0130 reduseres med   kr    113 631,- 
Omsorgsboliger Slettåkerveien kto 656000.265.023000.0133 reduseres med  kr      51 252,- 
Utskifting heiser kto 656000.190.023000.0222 reduseres med     kr    500 000,- 
Ny skole Hønefoss syd kto 656000.222.027000.0169 reduseres med    kr    795 117,- 
Til sammen     
   kr 3 200 000,- 
 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Investering til nødvendig istandsetting av Heggen barnehage ( 023000.656000.221.0236),  
finansieres ved å omdisponere ikke brukte investeringsmidler fra følgende prosjekter slik: 
 
Utbygging Hallingby skole kto 656000.222.023000.0005 reduseres med   kr 1 500 
000,- 
Tilstandsrapport kommunale bygg kto 656000.190.023000.0116 reduseres med   kr    240 000,- 
Utskifting PCB-armatur kto 656000.190.023000.0130 reduseres med   kr    113 631,- 
Omsorgsboliger Slettåkerveien kto 656000.265.023000.0133 reduseres med  kr      51 252,- 
Utskifting heiser kto 656000.190.023000.0222 reduseres med     kr    500 000,- 
Ny skole Hønefoss syd kto 656000.222.027000.0169 reduseres med    kr    795 117,- 
Til sammen          kr 3 200 000,- 
 
 
 
 
 



  

Side 31 av 56 

 
 
 
  
256/12  
OPSJONSAVTALE HOVSMARKA  
 
Vedtak: 
 
Punkt 3 i formannskapets vedtak 50/12 i møte 6.mars 2012 endres til: Forutsetninger for 
formannskapets tilslutning er at opsjonsavtalen er inngått innen 30.06.2013. Opsjonen 
bortfaller dersom den ikke er benyttet innen 31.desember 2022. 
 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Punkt 3 i formannskapets vedtak 50/12 i møte 6.mars 2012 endres til: Forutsetninger for 
formannskapets tilslutning er at opsjonsavtalen er inngått innen 30.06.2013. Opsjonen 
bortfaller dersom den ikke er benyttet innen 31.desember 2022. 
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257/12  
HVERVENKASTET PENDLERPARKERING 2.GANGS BEHANDLING 
 
Vedtak: 
 

1. Detaljregulering nr. 0506_ 357 "Hvervenkastet Pendlerparkering", med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtas. 

2. Hovedkomiteen (HMA) forutsetter tilfredsstilende parkeringsforhold for pendlere i 
anleggsperioden.  

 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens innstilling: 
 

1. Detaljregulering nr. 0506_ 357 "Hvervenkastet Pendlerparkering", med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtas. 

2. Hovedkomiteen (HMA) forutsetter tilfredsstilende parkeringsforhold for pendlere i 
anleggsperioden.  

 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Detaljregulering nr. 0506_ 357 "Hvervenkastet Pendlerparkering", med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtas. 
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258/12  
AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 
OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER 
 
Vedtak: 
 

1. Prosjekt 0155 Flattum-Hov tilføres kr 3,4 mill. fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA 
Hønefoss: 
023000.651000.353.0155 debet kr 3 400 000,-. 
023000.651000.190.0199 kredit kr 3 400 000,-. 
 

2. Fra prosjekt 0173 Elvekryssing Tippen overføres kr 100 000 til prosjekt 0438 
 Pottemakerbakken: 

023000.651000.190.0438 debet kr 100 000,-. 
023000.651000.345.0173 kredit kr 100 000,-. 
Resterende av ubrukte midler for prosjekt 0173, kr 1 741 000, frigjøres 
 

3.   Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Krokenveien etappe 1 overføres til prosjekt 
            0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 

023000.651000.190.0199 debet kr 350 000,-. 
023000.651000.345.0184 kredit kr 350 000,-. 
 

4. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0495 Hønengata avløp overføres til prosjekt 0155 
 Flattum-Hov: 

023000.651000.353.0155 debet kr 590 000,-. 
023000.651000.353.0186 kredit kr 590 000,-. 
 

     5. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Hønengata vann overføres til prosjekt 0155  
             Flattum-Hov: 

023000.651000.345.0155 debet kr 670 000,-. 
023000.651000.345.0495 kredit kr 670 000,- 

 
     6. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0193 Ramsrud/Kjeldbergsvingene vann, kr 
 108 788, frigjøres. 
 
     7. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0400 Ramsrud/Kjeldbergsvingene avløp, kr 
 83 638, frigjøres. 
 
      8. Prosjekt 0233 Øvre Hønengata tilføres kr 100 000 fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter 
 VA Hønefoss: 

023000.651000.345.0233 debet kr 50 000,-. 
023000.651000.353.0233 debet kr 50 000,-. 
023000.651000.190.0199 kredit kr 100 000,-. 
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Behandling: 
 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling som er i samsvar med rådmannens endrede forslag: 
 

1. Prosjekt 0155 Flattum-Hov tilføres kr 3,4 mill. fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA 
Hønefoss: 
023000.651000.353.0155 debet kr 3 400 000,-. 
023000.651000.190.0199 kredit kr 3 400 000,-. 
 

2. Fra prosjekt 0173 Elvekryssing Tippen overføres kr 100 000 til prosjekt 0438 
 Pottemakerbakken: 

023000.651000.190.0438 debet kr 100 000,-. 
023000.651000.345.0173 kredit kr 100 000,-. 
Resterende av ubrukte midler for prosjekt 0173, kr 1 741 000, frigjøres 
 

3.   Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Krokenveien etappe 1 overføres til prosjekt 
            0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 

023000.651000.190.0199 debet kr 350 000,-. 
023000.651000.345.0184 kredit kr 350 000,-. 
 

4. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0495 Hønengata avløp overføres til prosjekt 0155 
 Flattum-Hov: 

023000.651000.353.0155 debet kr 590 000,-. 
023000.651000.353.0186 kredit kr 590 000,-. 
 

     5. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Hønengata vann overføres til prosjekt 0155  
             Flattum-Hov: 

023000.651000.345.0155 debet kr 670 000,-. 
023000.651000.345.0495 kredit kr 670 000,- 

 
     6. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0193 Ramsrud/Kjeldbergsvingene vann, kr 
 108 788, frigjøres. 
 
     7. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0400 Ramsrud/Kjeldbergsvingene avløp, kr 
 83 638, frigjøres. 
 
      8. Prosjekt 0233 Øvre Hønengata tilføres kr 100 000 fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter 
 VA Hønefoss: 

023000.651000.345.0233 debet kr 50 000,-. 
023000.651000.353.0233 debet kr 50 000,-. 
023000.651000.190.0199 kredit kr 100 000,-. 

 
 
 
 
Avstemming: 
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Hovedkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Prosjekt 0155 Flattum-Hov tilføres kr 1,8 mill. fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA 
Hønefoss: 
023000.651000.353.0155 debet kr 1 800 000,-. 
023000.651000.190.0199 kredit kr 1 800 000,-. 
 

2. Fra prosjekt 0173 Elvekryssing Tippen overføres kr 100 000 til prosjekt 0438 
Pottemakerbakken: 
023000.651000.190.0438 debet kr 100 000,-. 
023000.651000.345.0173 kredit kr 100 000,-. 
Resterende av ubrukte midler for prosjekt 0173, kr 1 741 000, frigjøres. 
 

3. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Krokenveien etappe 1 overføres til prosjekt 
0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 
023000.651000.190.0199 debet kr 350 000,-. 
023000.651000.345.0184 kredit kr 350 000,-. 
 

4. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0495 Hønengata avløp overføres til prosjekt 0155 
Flattum-Hov: 
023000.651000.353.0155 debet kr 590 000,-. 
023000.651000.353.0186 kredit kr 590 000,-. 
 

5. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Hønengata vann overføres til prosjekt 0155 
Flattum-Hov: 
023000.651000.345.0155 debet kr 670 000,-. 
023000.651000.345.0495 kredit kr 670 000,-. 

 
6. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0193 Ramsrud/Kjeldbergsvingene vann, kr 

108 788, frigjøres. 
 
7. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0400 Ramsrud/Kjeldbergsvingene avløp, kr 

83 638, frigjøres. 
 

8. Prosjekt 0233 Øvre Hønengata tilføres kr 100 000 fra prosjekt 0199 Fellesprosjekter 
VA Hønefoss: 
023000.651000.345.0233 debet kr 50 000,-. 
023000.651000.353.0233 debet kr 50 000,-. 
023000.651000.190.0199 kredit kr 100 000,-. 
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259/12  
KOMMUNEDELPLAN FOR E16 EGGEMOEN-KLEGGERUD - 
2.GANGSBEHANDLING  
 
Vedtak: 
 
Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud alternativ 2, med tilhørende bestemmelser 
vedtas.  
 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud alternativ 2, med tilhørende bestemmelser 
vedtas.  
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260/12  
1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA 
 
Vedtak: 
 
1. Forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle suppleringer og justeringer. 
3. Rådmannen foreslår endringer i formål og planavgrensning fra arealer angitt i gjeldende 

kommuneplan og tidligere vedtatt planprogram. Dette gjelder i hovedsak områdefelt 
LNFR_5, GN_F_1,GTD_F_4, AB_F_6, AB_F_8, AB_F_10, samt noen mindre endringer 
jfr. forslag til plankart. Tidligere angitt boligformål reduseres og foreslås regulert til 
formål LNFR.  

4. Fra tidligere vedtatt planprogram foreslås det å ta inn ytterligere tre mindre og et større 
område med dyrka mark med en total størrelse på 44 dekar til boligformål. 
Interesseavveininger i forhold til jordvern må særlig belyses og høres.  

5. Hensyn til hydrologi og geotekniske forhold må ivaretas i planen. Det stilles krav til 
sikring av arealer jfr. planbestemmelser. 

6. Bygg og anlegg i den sørlige delen av planområdet (AB_F_1-4) kan ikke gis 
brukstillatelse før vei ned Arnegårdsveien til rundkjøring er opparbeidet. Bygg og anlegg 
i den nordlige delen av planområdet (AB_F_5-12) kan ikke gis brukstillatelse før vei og 
bruforbindelse til Ringeriksgata er bygget og vei over Støalandet er oppgradert. Samlevei 
og hovedanlegg for vann og avløp til og med utbyggingsområde må være opparbeidet før 
det gis brukstillatelse for bygg og anlegg. 

7. Område avsatt til offentlig tjenesteyting (AOF_F_1) kan før sluttbehandling, bli avsatt til 
boligformål eller kombinert bebyggelse (BAK_F) og anleggsformål, med mulighet for 
forretning. 
 

Protokolltilførsel fra Alf Meier (Ap) følger saken: 
 

Arbeiderpartiet slutter seg til rådmannens forslag til vedtak, men vil presisere 
den forutsetning at risiko i forhold til grunnforholdene må ivaretas og konklusjoner  
må  kvalitetssikres av adekvat offentlig overordnet innsats før prosjektet realiseres.  
Det forutsettes at man fra kommunen sin side gjør helhetlig og samlet vurdering gjeldende 
hele Kragstad/Tanbergmoområdet i forhold til de topografiske og belastningsmessige 
virkninger en utbygging vil kunne medfører i dette antatt sårbare rasutsatte området. 
Arbeiderpartiet vil henvise til flere hendelser i rasutsatte og risikofylte områder og det er 
svært viktig at Ringerike kommune har et mest mulig avklart og helhetlig bilde om risiko og 
fare i dette aktuelle området før prosjekter gis aksept for gjennomføring. 
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Behandling: 
 
Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Arne Broberg (H) tok sete. 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp Gravermoens (Sp) forslag fremmet i hovedkomiteen 
(HMA): 
 
Saken sendes ut på høring med følgende tillegg: 
 
Nedbygging av dyrket mark tas ut av planene. Dyrket mark opprettholdes for matproduksjon. 
 
Alf Meier (Ap) tok opp Steinar  Larsens (Ap) protokolltilførsel fremmet i 
hovedkomiteen (HMA): 
 
Arbeiderpartiet slutter seg til rådmannens forslag til vedtak, men vil presisere 
den forutsetning at risiko i forhold til grunnforholdene må ivaretas og konklusjoner  
må  kvalitetssikres av adekvat offentlig overordnet innsats før prosjektet realiseres.  
Det forutsettes at man fra kommunen sin side gjør helhetlig og samlet vurdering gjeldende 
hele Kragstad/Tanbergmoområdet i forhold til de topografiske og belastningsmessige 
virkninger en utbygging vil kunne medfører i dette antatt sårbare rasutsatte området. 
Arbeiderpartiet vil henvise til flere hendelser i rasutsatte og risikofylte områder og det er 
svært viktig at Ringerike kommune har et mest mulig avklart og helhetlig bilde om risiko og 
fare i dette aktuelle området før prosjekter gis aksept for gjennomføring. 
 
Punktvis avstemming: 
 

1. Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens innstilling og Aasens forslag, ble 
hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 1 stemme (Aasen, Sp). 

2. Hovedkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
3. Hovedkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
4. Hovedkomiteens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (Aasen, Sp). 
5. Hovedkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
6. Hovedkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
7. Hovedkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Meiers protokolltilførsel følger saken. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til kommunedelplan for Krakstadmarka sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle suppleringer og justeringer. 
 

3. Rådmannen foreslår endringer i formål og planavgrensning fra arealer angitt i 
gjeldende kommuneplan og tidligere vedtatt planprogram. Dette gjelder i hovedsak 
områdefelt LNFR_5, GN_F_1,GTD_F_4, AB_F_6, AB_F_8, AB_F_10, samt noen 
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mindre endringer jfr. forslag til plankart. Tidligere angitt boligformål reduseres og 
foreslås regulert til formål LNFR.  

 
4. Fra tidligere vedtatt planprogram foreslås det å ta inn ytterligere tre mindre og et 

større område med dyrka mark med en total størrelse på 44 dekar til boligformål. 
Interesseavveininger i forhold til jordvern må særlig belyses og høres.  
 

5. Hensyn til hydrologi og geotekniske forhold må ivaretas i planen. Det stilles krav til 
sikring av arealer jfr. planbestemmelser. 
 

6. Bygg og anlegg i den sørlige delen av planområdet (AB_F_1-4) kan ikke gis 
brukstillatelse før vei ned Arnegårdsveien til rundkjøring er opparbeidet. Bygg og 
anlegg i den nordlige delen av planområdet (AB_F_5-12) kan ikke gis brukstillatelse 
før vei og bruforbindelse til Ringeriksgata er bygget og vei over Støalandet er 
oppgradert. Samlevei og hovedanlegg for vann og avløp til og med utbyggingsområde 
må være opparbeidet før det gis brukstillatelse for bygg og anlegg. 
 

7. Område avsatt til offentlig tjenesteyting (AOF_F_1) kan før sluttbehandling, bli avsatt 
til boligformål eller kombinert bebyggelse (BAK_F) og anleggsformål, med mulighet 
for forretning. 
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261/12  
VEDTAK AV REGULERINGSPLAN  297-1  
 
Vedtak: 
 

1. 0605_297-01 detaljregulering for Idrettsanlegg Haugsbygd med tilhørende 
reguleringsbestemmelser utvides og endres. 
 

2. Deler av detaljregulering nr. 56-03 Haugsbygd Felt A_B, vedtatt 30.08.72, som blir 
berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 

 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 0605_297-01 detaljregulering for Idrettsanlegg Haugsbygd med tilhørende 
reguleringsbestemmelser utvides og endres. 

 
2. Deler av detaljregulering nr. 56-03 Haugsbygd Felt A_B, vedtatt 30.08.72, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 
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262/12  
0605_359 DETALJREGULERING FOR GAMLE FOLLUM SKOLE - 
2.GANGSBEHANDLING 
 
Vedtak: 
 

1. 0605_359 Detaljregulering for Gamle Follum skole med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. De deler av gjeldende reguleringsplan 103 Begnamoen C-E som overlappes av ny 

plan oppheves.  
 

3. Det legges hensynssone bevaring over skolebygget, med tilhørende bestemmelser.  
 

4. Det legges opp til en høy utnyttelse av planområdet.   
 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 0605_359 Detaljregulering for Gamle Follum skole med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. De deler av gjeldende reguleringsplan 103 Begnamoen C-E som overlappes av ny 

plan oppheves.  
 

3. Det legges hensynssone bevaring over skolebygget, med tilhørende bestemmelser.  
 

4. Det legges opp til en høy utnyttelse av planområdet.  
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263/12  
REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGLIA BOLIGOMRÅDE 1. 
GANGSBEHANDLING  
 
Vedtak: 
 
 

1. Forslag til detaljregulering for ”Tanberglia boligområde” med planavgrensning som 
vist på kartutsnitt vedlegg 1, datert 12.11.2012, sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Planbeskrivelse for kommunedelplan Krakstadmarka datert 20.11.2012 skal legges til 
grunn for planarbeidet. 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og endringer. 

4. Det må legges opp til at kollektivtrafikken tilpasses til området. 
5. Arnegårdslia som rekreasjonsområde må beholdes (sommer og vinter)  

og  adkomsten er sikret for almenheten.  
 
Behandling: 
 
Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Arne Broberg (H) tok sete. 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Forslag til detaljregulering for ”Tanberglia boligområde” med planavgrensning som 
vist på kartutsnitt vedlegg 1, datert 12.11.2012, sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Planbeskrivelse for kommunedelplan Krakstadmarka datert 20.11.2012 skal legges til 
grunn for planarbeidet. 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og endringer. 

4. Det må legges opp til at kollektivtrafikken tilpasses til området. 
5. Arnegårdslia som rekreasjonsområde må beholdes (sommer og vinter)  

og  adkomsten er sikret for almenheten.  
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 



  

Side 43 av 56 

1. Forslag til detaljregulering for ”Tanberglia boligområde” med planavgrensning som 
vist på kartutsnitt vedlegg 1, datert 12.11.2012, sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 

2. Planbeskrivelse for kommunedelplan Krakstadmarka datert 20.11.2012 skal legges til 
grunn for planarbeidet. 
 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og endringer. 
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264/12  
OMRÅDEREGULERING NR.605_366 "KUNNSKAPSPARK  RINGERIKE" 
FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
 
Vedtak: 
 
Planprogram for 0605_366 områderegulering «Kunnskapspark Ringerike», datert 
16.11.2012, fastsettes. 
 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Planprogram for 0605_366 områderegulering «Kunnskapspark Ringerike», datert 
16.12.2012, fastsettes. 
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265/12  
OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - 
FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  
 
Vedtak: 
 
Planprogram for 0605_375 «Områderegulering for næring/industri på Eggemoen», datert 
15.11.12, fastsettes. 
 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Planprogram for 0605_375 «Områderegulering for næring/industri på Eggemoen», datert 
15.11.12, fastsettes. 
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266/12  
215 KIRKEMYRA FRIOMRÅDE - ENDRING AV REGULERINGSPLAN  
 
Vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av endring av 0605_215 detaljregulering for Kirkemyra 
friområde. 

2. Det tas sikte på å endre deler av gjeldende plan fra formål "Friområde - rekreasjon" til 
"Boligbebyggelse". Ny planid. blir 0605_215 – 01.  

3. Det tas sikte på å selge arealet som boligtomt.  
 
Behandling: 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp Gravermoens (Sp) forslag fremmet i hovedkomiteen 
(HMA): 
 

• La grunneier på gnr.274/85 og 274/184 få kjøpe gnr.274/105 som ligger mellom 
gnr.274/184 og Gamle Ådalsvei. 

• La tomtekjøper rydde. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling og Aasens forslag, 
ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 1 stemme (Aasen Sp). 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av endring av 0605_215 detaljregulering for Kirkemyra 
friområde. 

2. Det tas sikte på å endre deler av gjeldende plan fra formål "Friområde - rekreasjon" til 
"Boligbebyggelse". Ny planid. blir 0605_215 – 01.  

3. Det tas sikte på å selge arealet som boligtomt.  
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267/12  
OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING TREKLYNGEN FOLLUM FORSLAG 
TIL PLANPROGRAM 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. 
 

2. Kommunen vedtar å legge planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen ut 
på høring og offentlig ettersyn. 

 
3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende planer 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, samt de 

deler av gjeldende reguleringsplan 259-2 Hovsmarka næringsområde vedtatt 01.11.01 
og 353 Follum områdeplan vedtatt 31.03.11, som overlappes av ny plan, ved vedtak 
av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. Kommunen vedtar å legge 
planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen ut på høring og offentlig 
ettersyn. 

 
4. Ved 1. gangs behandling av områdereguleringen skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2 og 
Forskrift om konsekvensutredning § 2. 

 
5. Det skal foreligge en fremdriftsplan ved fastsettelse av planprogram. 

 
6. I planprogrammet skal det tas inn et krav om at det skal gjøres en generell geologisk 

undersøkelse, og en spesielt opp mot skredfare. 
 

7. Det skal utredes ulike utbyggingsstrategier med påfølgende konsekvenser. 
 

8. Interessekonflikter om arealbruk for de to private grunneierne skal særlig belyses og 
høres. 

 

Alf Meiers protokolltilførsel som følger saken: 

Arbeiderparti støtter utviklingsplanene i Follum området, som nå er under utarbeidelse og 
som også omfatter foreliggende områderegulering.  Det er viktig å understreke at utvidelsen 
av industriområdet mot Hovsmarka innebærer en betydelig inngripen og begrensning av et 
viktig idretts- og friluftsområde.  Dersom de allmene interessene viker plass for 
industriutvikling må dette forutsette at Viken Skog/Treklyngen Follum konkretiserer sine 
forretningsplaner herunder også tidsplaner for realisering av prosjektene som skal føre til 
industriell fornyelse, vekst og arbeidsplasser i området.  Det legges til grunn at slik 
konkretisering foreligger før eiendomsoverdragelse av deler av kommunens eiendom gnr. 87 
bnr. 1, jfr. Formannskapets vedtak om samme sak, gjennomføres. 
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Behandling: 
 
Alf Meier (Ap) tok opp Steinar  Larsens (Ap) protokolltilførsel fremmet i 
hovedkomiteen (HMA): 
 
Arbeiderparti støtter utviklingsplanene i Follum området, som nå er under utarbeidelse og 
som også omfatter foreliggende områderegulering.  Det er viktig å understreke at utvidelsen 
av industriområdet mot Hovsmarka innebærer en betydelig inngripen og begrensning av et 
viktig idretts- og friluftsområde.  Dersom de allmene interessene viker plass for 
industriutvikling må dette forutsette at Viken Skog/Treklyngen Follum konkretiserer sine 
forretningsplaner herunder også tidsplaner for realisering av prosjektene som skal føre til 
industriell fornyelse, vekst og arbeidsplasser i området.  Det legges til grunn at slik 
konkretisering foreligger før eiendomsoverdragelse av deler av kommunens eiendom gnr. 87 
bnr. 1, jfr. Formannskapets vedtak om samme sak, gjennomføres. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Meiers protokolltilførsel følger saken. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. 
 

2. Kommunen vedtar å legge planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen ut 
på høring og offentlig ettersyn. 

 
3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende planer 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, samt de 

deler av gjeldende reguleringsplan 259-2 Hovsmarka næringsområde vedtatt 01.11.01 
og 353 Follum områdeplan vedtatt 31.03.11, som overlappes av ny plan, ved vedtak 
av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. Kommunen vedtar å legge 
planprogram, datert 09.11.2012, for områdereguleringen ut på høring og offentlig 
ettersyn. 

 
4. Ved 1. gangs behandling av områdereguleringen skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2 og 
Forskrift om konsekvensutredning § 2. 

 
5. Det skal foreligge en fremdriftsplan ved fastsettelse av planprogram. 

 
6. I planprogrammet skal det tas inn et krav om at det skal gjøres en generell geologisk 

undersøkelse, og en spesielt opp mot skredfare. 
 

7. Det skal utredes ulike utbyggingsstrategier med påfølgende konsekvenser. 
 

8. Interessekonflikter om arealbruk for de to private grunneierne skal særlig belyses og 
høres. 
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268/12  
STATUS FOR HEISER I RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
Status for utbedrings- og utskiftingsplan for heiser i Ringerike kommune tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Status for utbedrings- og utskiftingsplan for heiser i Ringerike kommune tas til orientering. 
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269/12  
CHILLI SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016. 
 
Vedtak: 
 

1. Fariborz Minaie org.nr 993 353 655 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 
gruppe 1, 2 og 3 for Chili, Arnemannsveien 5, Hønefoss.. 

 

2. Fariborz Minaie f. 26.4.1962 godkjennes som styrer for bevillingen og 
Cecilie Gleditsch f. 3.1.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 
– 2016. 

d) Det må innen utgangen av februar søkes godkjent ny styrer for bevillingen. 
 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Holten, Krf). 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Fariborz Minaie org.nr 993 353 655 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 
gruppe 1, 2 og 3 for Chili, Arnemannsveien 5, Hønefoss.. 

 

2. Fariborz Minaie f. 26.4.1962 godkjennes som styrer for bevillingen og 
Cecilie Gleditsch f. 3.1.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 
– 2016. 

d) Det må innen utgangen av februar søkes godkjent ny styrer for bevillingen. 
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270/12  
KOKKEN'S RESTAURANT. SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 
30. JUNI 2016. 
 
Vedtak: 
 

1. Kokkens restaurant AS org.nr 997 876 172 gis alminnelig skjenkebevilling for 
alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Kokken’s Restaurant, Hønengaten 71, Hønefoss. 

 

2. Tora Magamadov f. 15.4.1959 godkjennes som styrer for bevillingen og Louise 
Magamadova f. 2.7.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 
– 2016. 

 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kokkens restaurant AS org.nr 997 876 172 gis alminnelig skjenkebevilling for 
alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Kokken’s Restaurant, Hønengaten 71, Hønefoss. 

 

2. Tora Magamadov f. 15.4.1959 godkjennes som styrer for bevillingen og 
Louise Magamadova f. 2.7.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av 
bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 
– 2016. 
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271/12  
GRAND CAFE HØNEFOSS. SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 
30. JUNI 2016 
 
Vedtak: 
 

1. Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis alminnelig skjenkebevilling for 
alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Grand Cafe, Stabellsgaten 8, Hønefoss. 

 

2. Kari Arvo Kalevi Heino f. 15.1.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og 
Karl Arne Bert Berglund f. 21.3.1952 godkjennes som stedfortreder for styrer av 
bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingen gis for de arealer søknaden beskriver. 
c) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
d) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 
– 2016. 

 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis alminnelig skjenkebevilling for 
alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Grand Cafe, Stabellsgaten 8, Hønefoss. 

 

2. Kari Arvo Kalevi Heino f. 15.1.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Karl 
Arne Bert Berglund f. 21.3.1952 godkjennes som stedfortreder for styrer av 
bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingen gis for de arealer søknaden beskriver. 
c) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
d) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
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politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 
– 2016. 
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272/12  
KOSTNADSNIVÅET I OMSORGSTJENESTEN - RAPPORT  
 
Vedtak: 
 
Formannskapet tar rapporten ”Kostnadsnivået i omsorgstjenesten” - kostnadsdrivere og 
mulige strategiske valg, til orientering. 
 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar rapporten ”Kostnadsnivået i omsorgstjenesten” - kostnadsdrivere og 
mulige strategiske valg, til orientering. 
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273/12  
HRA - RENOVASJONSGEBYR FOR 2013  
 
Vedtak: 
 
Formannskapet vedtar HRAs renovasjonsgebyr for 2013: 
 

• Renovasjon for husholdninger kr 2.330,- 
• Hytterenovasjon   kr    910,- 

 
Prisene er eksklusive medverdiavgift. 
 
Behandling: 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet vedtar HRAs renovasjonsgebyr for 2013: 
 

• Renovasjon for husholdninger kr 2.330,- 
• Hytterenovasjon   kr    910,- 

 
Prisene er eksklusive medverdiavgift. 
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274/12  
STORGATEN 11/13 KJØP/LEIE 
 
Vedtak: 
 
Ringerike kommune forlenger leieforholdet i Storgaten 11-13 med 5 år i tråd med 
fremforhandlet tilleggsavtale datert 21.november 2012. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til nytt punkt 4: 
 
Administrasjonen gis i oppdrag å benytte seg av muligheten gitt i leiekontraktens pkt. 2 i 
tilleggsavtalen av 21.11.12, slik at forventningene gitt i rådmannens grunnlagsdokument for 
budsjett 2013 oppfylles. 
 
Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 
 
Pkt. 2 og 3 strykes. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 fikk 3 stemmer (Sol, Sp og Frp) og falt. 
Punkt 3 fikk 3 stemmer (Sol, Sp og Frp) og falt. 
Aasens forslag til nytt punkt 4 fikk 3 stemmer (Sol, Sp og Frp) og falt.   
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune forlenger leieforholdet i Storgaten 11-13 med 5 år i tråd med 
fremforhandlet tilleggsavtale datert 21.november 2012. 

2. Ringerike kommune inngår opsjonsavtale med Oddvar Røysi som gir kommunen rett 
til å kjøpe aksjene i Storgaten 11/13 AS i tråd med fremforhandlet opsjonsavtale 
datert 21.november 2012. 

3. Eventuelt kjøp av aksjene i Storgaten 11/13 AS behandles politisk og bygges på 
vurderingene fra punkt 1, 2 og 3 i Formannskapets vedtak i sak 244/12 den 
06.11.2012. 

 
 
  


