
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 7 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 09.04.2013 Tid: KL. 15:00 – 17:45 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall       Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen FO  
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   
Varamedlem Anne Katrine Korneliussen  Kjell Børre Hansen 
Varamedlem Steinar Larsen  Liv Isabella Tangen 
Dessuten var nestleder i hovedkomiteen (HOV) Dag Haakon Henriksen tilstede. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Fung. rådmann Knut E. Helland, økonomisjef Torbjørn Hansen og 
kommunalsjef Magnar Ågotnes. 

 
Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 
Behandlede saker:  Fra og med sak 40/13 til og med sak  49/13 
Orienteringer:  Ringeriks-Kraft AS v/styreleder Per Stamnes og  

viseadm.dir. Kjell Baug.  Presentasjonen følger protokollen. 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende merknad fra Marit Bolstad (H): Sakspapirene til dagens møte kom for sent på iPad. 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
Helge Stiksrud Runar Johansen Dag G. Stenersen 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien



  

Side 2 av 17 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
40/13 13/90  
 REFERATSAKER  
 
41/13 13/993  
 MÅNEDSRAPPORT PER FEBRUAR 2013  
 
42/13 13/1062  
 ÅRSREGNSKAP, ÅRSRAPPORT OG GENERALFORSAMLING - 

RINGERIKS-KRAFT AS  
 
43/13 13/1027  
 GENERALFORSAMLING I RINGERIKE OG HADELAND 

AVFALLSSELSKAP AS  
 
44/13 13/1043  
 RINGERIKES KORNSILO A/L - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP   

2012  
 
45/13 13/944  
 SAMARBEID MED FRIVILLIGE  
 
46/13 13/672  
 OPPDRAGSBESKRIVELSE;  BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE 

KOMMUNE  
 
47/13 11/4618  
 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - 

ULLERÅLSGATE 9  
 
48/13 13/705  
 UTTALELSE TIL STATNETTS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-

OSLO"  
 
49/13 13/850  
 STIFTELSEN  GLATVED BRYGGE. SERVERINGS- OG 

SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016. 
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40/13  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A KLIMA- OG ENERGI PROSJEKT – OPPFØLGING 
 Notat fra rådmannen, datert 11.03.13. 
 
B BARNEHAGEOPPTAKET 2013 
 Notat fra rådmannen, datert 02.04.13. 
 
C BARNEHAGEOPPTAKET 2013 
 Notat fra rådmannen 28.03.13. 
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41/13  
MÅNEDSRAPPORT PER FEBRUAR 2013  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapport per februar tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport per februar tas til orientering. 
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42/13  
ÅRSREGNSKAP, ÅRSRAPPORT OG GENERALFORSAMLING - RING ERIKS-
KRAFT AS  
 
Vedtak: 
 

1. Årsberetning 2012 for Ringeriks-Kraft AS godkjennes. 
 

2. Regnskap 2012 for Ringeriks-Kraft AS godkjennes. 
 

3. Som styremedlemmer i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2015 foreslås valgt:  
Per Stamnes   (1 år) 
Hedda Obstfelder (2 år) 

 
Som styrets varamedlemmer i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås 
valgt: 
Ole Johan Andersen (1 år) 
Karsten Lien  (1 år) 

 
4. Som styreleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 

Per Stamnes 
Som styrets nestleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 
Per Christian Gomnæs 

 
5. Som styremedlemmer i Ringeriks-Kraft Net AS for perioden 2013-2015 foreslås 

valgt: 
Runar Krokvik  (2 år) 
Kari Homme  (2 år) 
 
Som styreleder i Ringeriks-Kraft NET AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 
Runar Krokvik 
Som styrets nestleder i Ringeriks-Kraft Net AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 
Kari Homme 
 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til supplering om noen av de valgte sier fra seg valget. 
 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp) som følger saken: 
 
På bakgrunn av flertallspartienes stemmegivning i valgkomiteen for selskaper med 
kommunalt eierskap, finner Senterpartiet ikke grunnlag for å fremme alternative forslag på 
kandidater til styret ved behandlingen av saken i formannskapet. 
 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp) som følger saken: 
 
Det bes om at ordfører i første ordinære formannskapsmøte gir en redegjørelse for valgkomite 
for selskap hvor kommunen er involvert: 
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• arbeidsform 
• hvordan/hvilke prosesser der arbeider etter  
• hvordan utvelgelse av aktuelle styremedlemmer velges, med dokumentasjon av 

kompetanse osv. 
Det bes også om at ordfører redegjør for komiteens kompetanse etter delegasjonsreglementet. 
 
Behandling: 
 
Anne Katrine Korneliussen (Ap) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a. valgkomiteen for selskaper der kommunen har 
eierinteresser: 
 
Forslag til styremedlemmer i Ringeriks-Kraft AS punkt 3 og 4: 
 

3. Som styremedlemmer i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2015 foreslås valgt:  
Per Stamnes   (1 år) 
Hedda Obstfelder (2 år) 

 
Som styrets varamedlemmer i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås 
valgt: 
Ole Johan Andersen (1 år) 
Karsten Lien  (1 år) 

 
4. Som styreleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 

Per Stamnes 
Som styret nestleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 
Per Christian Gomnæs 

 
Forslag til styremedlemmer Ringeriks-Kraft Net AS nytt punkt 5: 
 

5. Som styremedlemmer i Ringeriks-Kraft NET AS for perioden 2013-2015 foreslås 
valgt: 
Runar Krokvik  (2 år) 
Kari Homme  (2 år) 
 
Som styreleder i Ringeriks-Kraft Net AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 
Runar Krokvik 
Som styrets nestleder i Ringeriks-Kraft NET AS for perioden 2013-2014 foreslås 
valgt: 
Kari Homme 

 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 
På bakgrunn av flertallspartienes stemmegivning i valgkomiteen for selskaper med 
kommunalt eierskap, finner Senterpartiet ikke grunnlag for å fremme alternative forslag på 
kandidater til styret ved behandlingen av saken i formannskapet. 
 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
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Det bes om at ordfører i første ordinære formannskapsmøte gir en redegjørelse for valgkomite 
for selskap hvor kommunen er involvert: 

• arbeidsform 
• hvordan/hvilke prosesser der arbeider etter  
• hvordan utvelgelse av aktuelle styremedlemmer velges, med dokumentasjon av 

kompetanse osv. 
Det bes også om at ordfører redegjør for komiteens kompetanse etter delegasjonsreglementet. 
 
Avstemming: 
 
Punkt 1 og 2 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fremmet av Johansen i punkt 3,4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
Aasens 2 protokolltilførsler følger saken. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Årsberetning 2012 for Ringeriks-Kraft AS godkjennes 
2. Regnskap 2012 for Ringeriks-Kraft AS godkjennes 
3. Som styremedlemmer i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2015 foreslås valgt:  

…………………………….. (1 år) 
…………………………….. (2 år) 
……………………………..  
…………………………….. 
Som styrets varamedlemmer i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås 
valgt: 
…………………………….. (1 år) 
…………………………….. (1 år) 

4. Som styreleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 
…………………………….. 
Som styret nestleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 
…………………………….. 
 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til supplering om noen av de valgte sier fra seg valget. 
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43/13  
GENERALFORSAMLING I RINGERIKE OG HADELAND AVFALLSSE LSKAP AS  
 
Vedtak: 
 

1. Formannskapet tar Årsberetning 2012 fra HRA AS til orientering. 
2. Formannskapet tar Årsregnskap 2012 fra HRA AS til orientering. 

 
Behandling: 
 
Anne Katrine Korneliussen (Ap) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet tar Årsberetning 2012 fra HRA AS til orientering. 
2. Formannskapet tar Årsregnskap 2012 fra HRA AS til orientering. 
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44/13  
RINGERIKES KORNSILO A/L - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP  2012  
 
Vedtak: 
 
Formannskapet tar årsberetnings og regnskap 2012 for Ringerikes Kornsilo AS til orientering. 
 
Behandling: 
 
Anne Katrine Korneliussen (Ap) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar årsberetnings og regnskap 2012 for Ringerikes Kornsilo AS til orientering. 
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45/13  
SAMARBEID MED FRIVILLIGE  
 
Vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
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46/13  
OPPDRAGSBESKRIVELSE;  BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE KOM MUNE  
 
Vedtak: 
 
 
Arbeidet med barnehageplan som det framgår av vedlagte oppdragsbeskrivelse vedtas. 
Arne Broberg (H) velges til nestleder i referansegruppe i «Oppdragsbeskrivelse 
barnehageplan». 

 
Oppdragsbeskrivelse: 
 

A) Organisering 
Oppdrag: 
Prosjektgruppe 
Administrativ styringsgruppe 

 
Referansegruppe 
Leder:  Arnfinn Baksvær 
Nestleder: Arne Broberg 
 

Nyetablering og utvidelse av barnehager skal legges i de områder hvor behovet er størst eller i 
utbyggingsområder. 
 
Det innarbeides i planen at det skal være et prioritert mål å legge til rette for løpende opptak i 
barnehagene når behov for barnehageplass er tilstede.  Dette antas også å øke attraktivitet for 
tilflytting til Ringerike. 
 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 
Arbeidet med barnehageplan som det framgår av vedlagte oppdragsbeskrivelse vedtas. 
Arne Broberg (H) velges til nestleder i referansegruppe i «Oppdragsbeskrivelse 
barnehageplan». 
 
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 
 
Oppdragsbeskrivelse: 
 

A) Organisering 
Oppdrag: 
Prosjektgruppe 
Administrativ styringsgruppe 
 
Referansegruppe 
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Leder:  Arnfinn Baksvær 
 Nestleder: Arne Broberg 
 
Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf:  
 
Nyetablering og utvidelse av barnehager skal legges i de områder hvor behovet er størst eller i 
utbyggingsområder. 
 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp): 
 
Det innarbeides i planen at det skal være et prioritert mål å legge til rette for løpende opptak i 
barnehagene når behov for barnehageplass er tilstede.  Dette antas også å øke attraktivitet for 
tilflytting til Ringerike. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som punkt 1. 
Meiers forslag ble enstemmig vedtatt. 
Bolstads forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Aasen (Sp). 
Stenersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Arbeidet med barnehageplan som det framgår av vedlagte oppdragsbeskrivelse vedtas. 
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47/13  
2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGA TE 9  
 
Vedtak: 
 

1. 0605_368 detaljregulering for Ullerålsgate 9 med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 

 
2. Deler av reguleringsplan nr. 7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956, som blir berørt av 

ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 
 

3. Nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser: 
Det skal etableres en sti langs elven som skal være tilgjengelig for allmenheten, før 
boligene er innflytningsklare. 

 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. 0605_368 detaljregulering for Ullerålsgate 9 med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 

 
2. Deler av reguleringsplan nr. 7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956, som blir berørt av 

ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 
 

Nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser: 
Det skal etableres en sti langs elven som skal være tilgjengelig for allmenheten, før boligene 
er innflytningsklare. 
 
Avstemming: 
 
Tilleggspunktet i hovedkomiteens innstilling blir nytt punkt 3. 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret.   
 
Forslag til vedtak: 
 
1. 0605_368 detaljregulering for Ullerålsgate 9 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 
 
2. Deler av reguleringsplan nr. 7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956, som blir berørt av ny 

regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 
oppheves. 
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48/13  
UTTALELSE TIL STATNETTS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSL O"  
 
Vedtak: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees på 
en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 
 

5. Formannskapet ber om at linjenettet framføres mest mulig skånsomt i forhold til 
boligområder. 

 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees på 
en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 
 

5. HMA ber om at linjenettet framføres mest mulig skånsomt i forhold til boligområder. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees på 
en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
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4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 

finne en passende trase. 
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49/13  
STIFTELSEN  GLATVED BRYGGE. SERVERINGS- OG SKJENKEB EVILLING 
FREM TIL 30. JUNI 2016. 
 
Vedtak: 
 

1. Stiftelsen Glatved brygge org.nr 988 598 690 gis alminnelig skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 for Glatved Brygge, MS Dronning Tyra og MS 
Slepa. 
 

2. Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer for bevillingen og Nils Haavard 
Tronrud f. 22.4.1951 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: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Stiftelsen Glatved brygge org.nr 988 598 690 gis alminnelig skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 for Glatved Brygge, MS Dronning Tyra og MS 
Slepa. 
 

2. Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer for bevillingen og Nils Haavard 
Tronrud f. 22.4.1951 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. 

 
 
 


