
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 8 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 14.05.2013 Tid: KL. 15:00 – 19:00 

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

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, 
Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen og Kirsten Orebråten, 
økonomisjef Torbjørn Hansen. 

 
Orienteringer: Prosjektet Flerbrukshallen v/styreleder Terje Dalen.  Presentasjonen 

vedlegges protokollen. 
Valgkomite for selskaper der kommunen har eierinteresser 
v/ordfører. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 50/13 
til og med sak  66/13 

 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende merknader: 
Til sakslisten: Sakene 52 og 53 behandles etter sak 66. 
Til dagsorden:  Rådmannen orienterte om formannskapets strategikonferanse 3. og 4. juni.  
Konferansen holdes på Tyrifjord hotell; 3. juni er strategidagen og 4. juni ordinært 
formannskapsmøte. Programmet blir sendt ut så snart det er klart.  
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Helge Stiksrud (sett) Kjell B. Hansen Dag G. Stenersen 
 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien  
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
50/13 13/90  
 REFERATSAKER  
 
51/13 13/1431  
 MÅNEDSRAPPORT PER MARS 2013  
 
52/13 13/1427  
 REKRUTTERING AV NY RÅDMANN - PROSESS OG FREMDRIFT  
 
53/13 13/1540  
 RÅDMANN I RINGERIKE KOMMUNE - KONSTITUERING  
 
54/13 13/1376  
 RINGERIKSBADET  AS - GENERALFORSAMLING 2013  
 
55/13 13/1169  
 RINGERIKSBADET  -  UTVIDELSER OG FRAMTIDIG 

SAMARBEID  
 
56/13 11/455  
 TEMAUTREDNING: LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN-INNSPILL 

TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANEN  
 
57/13 13/1295  
 KISTEFOS-MUSEET - DRIFTSSTØTTE TIL FORMIDLING OG 

UTSTILLING AV HISTORIEN ETTER NORSKE SKOG FOLLUM 
 
58/13 13/646  
 UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELS E  
 
59/13 13/938  
 BARNEHAGEOPPTAKET 2013 BEHOV FOR 

BARNEHAGEPLASSER 
 
60/13 12/2498  
 ORIENTERING OM ETABLERING AV SOS BARNEBYER  
 
61/13 12/3201  
 HENSMOEN GRUSUTTAK - POLITISK OPPSTART  
 
62/13 11/3476  
 FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN 

FOR STEINSFJORDEN  
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63/13 13/324  
 BRUK AV HELTRE I KOMMUNALE BYGG  
 
64/13 13/1485  
 OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2012 TIL  201 3  
 
65/13 10/1248  
 KLAGEBEHANDLING RV7 SOKNA- ØRGENVIKA 

REGULERINGSPLAN 315-1 
 
66/13 13/162  
 LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING.  
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50/13  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A INFORMASJON OM UTBYGGING AV NØDNETT 
 Brev fra Direktoratet for nødkommunikasjon, dat. 24.04.13. 
 
B DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN – OLUM 
 Notat fra rådmannen, dat. 30.04.13. 
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51/13  
MÅNEDSRAPPORT PER MARS 2013  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapport per mars tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport per mars tas til orientering. 
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52/13  
REKRUTTERING AV NY RÅDMANN - PROSESS OG FREMDRIFT  
 
Vedtak: 
 

1. Det opprettes et ansettelsesutvalg ledet av ordfører. 
 

2. Utvalget består av en representant fra alle de ulike politiske partiene og to 
hovedtillitsvalgte- Fagforbundet og UNIO. 
Ansettelsesutvalg (politisk valgte): 
Ordfører Kjell B. Hansen, Dag E. Henaug (H), Hans-Petter Aasen (Sp), Dag Stenersen 
(Frp), Nanna Kristoffersen (Sol), Helge Stiksrud (V), Arnfinn Holten (Krf) og Alf 
Meier (Ap). 
Ansvarlig for gjennomføring av intervjuer/arbeidsutvalg:  
Ordfører Kjell B. Hansen, Dag Henaug (H) og Hans-Petter Aasen (Sp) samt to utnevnt 
av organisasjonene. 
 

3. De kriterier for utvelgelse kommunestyret kommer frem til, legges til grunn for 
rekrutteringsarbeidet. 

 
Behandling: 
 
Følgende forslag fremkom på medlemmer i ansettelsesutvalg og ansvarlig for gjennomføring 
av intervjuer/arbeidsutvalg:  
 
Ansettelsesutvalg: 
Ordfører Kjell B. Hansen, Dag E. Henaug (H), Hans-Petter Aasen (Sp), Dag Stenersen (Frp), 
Nanna Kristoffersen (Sol), Helge Stiksrud (V), Arnfinn Holten (Krf) og Alf Meier (Ap). 
Ansvarlig for gjennomføring av intervjuer/arbeidsutvalg:  
Ordfører Kjell B. Hansen, Dag Henaug (H) og Hans-Petter Aasen (Sp) samt to utnevnt av 
organisasjonene. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ordførers forslag med navneforslagene ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling 
til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det opprettes et ansettelsesutvalg ledet av ordfører 
2. Utvalget består av en representant fra alle de ulike politiske partiene og to 

hovedtillitsvalgte- Fagforbundet og UNIO 
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3. De kriterier for utvelgelse  kommunestyret kommer frem til, legges til grunn for 
rekrutteringsarbeidet. 
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53/13  
RÅDMANN I RINGERIKE KOMMUNE - KONSTITUERING  
 
Vedtak: 
 
Knut Edvard Helland konstitueres som rådmann i Ringerike kommune i perioden fra 1.9.2013 
fram til ny rådmann formelt tiltrer stillingen. 
 
Stillingens arbeidsforhold og nåværende lønn, kr. 1.025.000,-/år videreføres i perioden. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Knut Edvard Helland konstitueres som rådmann i Ringerike kommune i perioden fra 1.9.2013 
fram til ny rådmann formelt tiltrer stillingen. 
 
Stillingens arbeidsforhold og nåværende lønn, kr. 1.025.000,-/år videreføres i perioden. 
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54/13  
RINGERIKSBADET  AS - GENERALFORSAMLING 2013  
 
Vedtak: 
 
1. Årsregnskap for 2012 for Ringeriksbadet AS tas til orientering.  
 
2. Årsberetning for 2012 for Ringeriksbadet AS tas til orientering. 
 
3. Som styremedlem i Ringeriksbadet AS for perioden …… foreslås valgt:  

1. Ole Magnus Strande (H) 
2. Arnfinn Baksvær (Ap) 

 
4. Som varamedlem til styret i Ringeriksbadet AS for perioden …… foreslås valgt:  

1. Arne Broberg (H) 
2. Alf Meier (Ap) 

 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp), Dag Stenersen (Frp) og Nanna 
Kristoffersen (Sol): 
 
I det flertallspartiene synes å ha endret praksis knyttet til styresammensetning ved å ta alle 
plassene i styret, forutsetter opposisjonen at referater og andre strategisk viktige saker 
bekjentgjøres for politiske organer i kommunen. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Henaug (H) i pkt. 3 og 4: 
 
3. Som styremedlem i Ringeriksbadet AS for perioden …… foreslås valgt:  

1. Ole Magnus Strande (H) 
2. Arnfinn Baksvær (Ap) 

 
4. Som varamedlem til styret i Ringeriksbadet AS for perioden …… foreslås valgt:  

1. Arne Broberg (H) 
2. Alf Meier (Ap) 

 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp), Dag Stenersen (Frp) og Nanna 
Kristoffersen (Sol): 
 
I det flertallspartiene synes å ha endret praksis knyttet til styresammensetning ved å ta alle 
plassene i styret, forutsetter opposisjonen at referater og andre strategisk viktige saker 
bekjentgjøres for politiske organer i kommunen. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med Henaugs forslag i pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
Protokolltilførselen følger saken. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Årsregnskap for 2012 for Ringeriksbadet AS tas til orientering.  
 
2. Årsberetning for 2012 for Ringeriksbadet AS tas til orientering. 
 
3. Som styremedlem i Ringeriksbadet AS for perioden …… foreslås valgt:  

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

4. Som varamedlem til styret i Ringeriksbadet AS for perioden …… foreslås valgt:  
1. …………………………………………. 

                  ……………………………………. 



  

Side 12 av 26 

 
 
 
  
55/13  
RINGERIKSBADET  -  UTVIDELSER OG FRAMTIDIG SAMARBEI D  
 
Vedtak: 
 

• Det bevilges kr. 100 000,- som kommunens andel av kostnader til et forprosjekt for å 
etablere et tilfredsstillende terapibasseng m/tilhørende garderobefasiliteter ved 
Ringeriksbadet. 

• Beløpet bevilges av formannskapet disposisjonskonto, konto 149000712000180, som 
da settes til kr. 260 000,-. 

• Vi har en vedtatt regional strategi for idrettsanlegg, og det er en forutsetning at alle 3 
kommunene støtter opp om denne strategien gjennom økonomisk støtte. 
 

Behandling: 
 
Forslag fra ordfører til nytt kulepunkt:  
 
Vi har en vedtatt regional strategi for idrettsanlegg, og det er en forutsetning at alle 3 
kommunene støtter opp om denne strategien gjennom økonomisk støtte. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med ordførers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets 
innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

• Det bevilges kr. 100 000,- som kommunens andel av kostnader til et forprosjekt for å 
etablere et tilfredsstillende terapibasseng m/tilhørende garderobefasiliteter ved 
Ringeriksbadet. 

 
• Beløpet bevilges av formannskapet disposisjonskonto, konto 149000712000180, som 

da settes til kr. 260 000,-. 
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56/13  
TEMAUTREDNING: LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN-INNSPILL T IL 
REVISJON AV KOMMUNEPLANEN  
 
Vedtak: 
 

1. Følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike kommune: 
Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og 
Ask/Tyristrand.  

2. Det bør bygges opp et gjensidig godt samspill mellom byen Hønefoss og de ulike 
tettstedene og lokalsamfunna.  

3. Hovedprioriteringen må likevel ikke virke til hinder for gode ideer til utvikling av 
næringsvirksomhet og boliger i andre deler av kommunen. 

4. Det må sikres offentlig kommunikasjon på dag og kveldstid mellom byen Hønefoss og 
de ulike tettstedene og lokalsamfunna. 

5. Det forutsettes at alle innspill fremlegges for politisk behandling. 
6. Føringene tas inn i planprogrammet for revisjon av kommuneplanen. 

 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike kommune: 
Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og 
Ask/Tyristrand.  

2. Det bør bygges opp et gjensidig godt samspill mellom byen Hønefoss og de ulike 
tettstedene og lokalsamfunna.  

3. Hovedprioriteringen må likevel ikke virke til hinder for gode ideer til utvikling av 
næringsvirksomhet og boliger i andre deler av kommunen. 

4. Føringene tas inn i planprogrammet for revisjon av kommuneplanen. 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til nytt punkt 5: 
 
«Det forutsettes at alle innspill fremlegges for politisk behandling.» 
 
Forslag fra Alf Meier (Ap) til nytt punkt 3: 
 
«Det må taes høyde for at også andre området enn de prioriterte kan utvikles som bo-områder 
i fremtiden. 
4. som innstillingens pkt. 3.» 
 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp) til nytt punkt 4: 
 
«Det må sikres offentlig kommunikasjon på dag og kveldstid mellom byen Hønefoss og de 
ulike tettstedene og lokalsamfunna.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
Meier trakk sitt forslag. 
 
Punkt 1: Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4: Stenersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5: Aasens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Broberg (H)). 
Punkt 6: Hovedkomiteens (HMA) innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike kommune: 
Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og 
Tyristrand.  

2. Det bør bygges opp et gjensidig godt samspill mellom byen Hønefoss og de ulike 
tettstedene og lokalsamfunna.  

3. Føringene tas inn i planprogrammet for revisjon av kommuneplanen. 
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57/13  
KISTEFOS-MUSEET - DRIFTSSTØTTE TIL FORMIDLING OG UT STILLING AV 
HISTORIEN ETTER NORSKE SKOG FOLLUM 
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommune bevilger 40.000 kr i driftsstøtte til Kistefos-Museets arbeid med 
bevaring, utstilling og formidling av historien etter Norske Skog Follum. 

2. Beløpet dekkes fra formannskapets disposisjonskonto. 

3. Videre støtte fra 2014 vurderes i budsjettbehandlingen høsten 2013. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune bevilger 40.000 kr i driftsstøtte til Kistefos-Museets arbeid med 
bevaring, utstilling og formidling av historien etter Norske Skog Follum. 

2. Beløpet dekkes fra formannskapets disposisjonskonto. 

3. Videre støtte fra 2014 vurderes i budsjettbehandlingen høsten 2013. 
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58/13  
UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE   
 
Vedtak: 
 
Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas som Ringerike kommunes høringsuttalelse på 
«Utviklingsplan, - Vestre Viken HF». 
 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 
Det er svært viktig at Buskerud beholder 3 sykehus.  Dagens lokalsykehus må ha 
akuttkirurgisk beredskap og fullverdige fødeavdelinger for å sikre befolkningen i hele fylket 
nærhet til gode spesialisthelsetjenester. 
 
Behandling: 
 
Dag Stenersen (Frp) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 
«Det er svært viktig at Buskerud beholder 3 sykehus.  Dagens lokalsykehus må ha 
akuttkirurgisk beredskap og fullverdige fødeavdelinger for å sikre befolkningen i hele fylket 
nærhet til gode spesialisthelsetjenester.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HOV)  innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
Aasens protokolltilførsel følger saken. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas som Ringerike kommunes høringsuttalelse på 
«Utviklingsplan, - Vestre Viken HF». 
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59/13  
BARNEHAGEOPPTAKET 2013 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER 
 
Vedtak: 
 
 

1. Informasjon og status; barnehageopptaket tas til orientering. 
2. Det investeres i balansert ventilasjonsanlegg i Heggen barnehage. 
3. Planlegging og organisering av utvidelse av Heggen barnehage igangsettes 
4. Kostnader som følge av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2013 
5. Prosess med sikte på å opprette ny barnehage i sentrumsområdet iverksette snarest i 

tråd med kommunens handlingsplan 2013-16. Dette i sammenheng med at Heggen er 
vedtatt som et treårig prosjekt (kommunestyrevedtak fra 2012). 

6. Ny barnehage står klar høsten 2015, til barnehagestart i august.  
 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 
 

1. Informasjon og status; barnehageopptaket tas til orientering. 
2. Det investeres i balansert ventilasjonsanlegg i Heggen barnehage. 
3. Planlegging og organisering av utvidelse av Heggen barnehage igangsettes 
4. Kostnader som følge av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2013 
5. Prosess med sikte på å opprette ny barnehage i sentrumsområdet iverksette snarest i 

tråd med kommunens handlingsplan 2013-16. Dette i sammenheng med at Heggen er 
vedtatt som et treårig prosjekt (kommunestyrevedtak fra 2012). 

6. Ny barnehage står klar høsten 2015, til barnehagestart i august.  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Informasjon og status; barnehageopptaket tas til orientering. 
2. Det investeres i balansert ventilasjonsanlegg i Heggen barnehage 
3. Planlegging og organisering av utvidelse av Heggen barnehage igangsettes 
4. Kostnader som følge av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2013 
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60/13  
ORIENTERING OM ETABLERING AV SOS BARNEBYER  
 
Vedtak: 
 
Formannskapet tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen tar saken til orientering. 
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61/13  
HENSMOEN GRUSUTTAK - POLITISK OPPSTART  
 
Vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak og 
legger planprogrammet datert 26. februar 2013 på høring. 

 
2. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

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

3. En buffersone på 80 m mot industriområdet opprettholdes. Det tas nødvendige hensyn 
til boligområder, og uttaksfelter rehabiliteres/omdisponeres, beplantes etappevis etter 
endt uttak.  

 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak og 
legger planprogrammet datert 26. februar 2013 på høring. 

 
2. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

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

3. En buffersone på 80 m mot industriområdet opprettholdes. Det tas nødvendige hensyn 
til boligområder, og uttaksfelter rehabiliteres/omdisponeres, beplantes etappevis etter 
endt uttak.  

 
Før realitetsbehandling ba ordfører rådmannen om følgende: 
Med henvisning til opplysning om manglende formelle grunnlagsdokumentasjoner i saken vil 
ordfører ha svar på følgende: 
Er saken juridisk klar for behandling i dagens møte? 
Rådmannen redegjorde og henviste til at arealet har vært inne de i siste kommuneplanene som 
har vært vedtatt og bekreftet ut fra dette at saken er juridisk avklart for behandling i dagens 
møte.   
Med bakgrunn i rådmannens svar ble saken behandlet i h.t. saksframlegget. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
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Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak og 
legger planprogrammet datert 26. februar 2013 på høring. 

 
2. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2. 
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62/13  
FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 
STEINSFJORDEN  
 
Vedtak: 
 
Planprogram for «Steinsfjorden og Kroksund», datert januar 2013, fastsettes. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Planprogram for «Steinsfjorden og Kroksund», datert januar 2013, fastsettes. 
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63/13  
BRUK AV HELTRE I KOMMUNALE BYGG  
 
Vedtak: 
 

1. Ved planlegging og gjennomføring av alle nye kommunale bygg skal det som en del 
av utredningen vurderes mest mulig bruk av heltre. 

2. Hvis økonomi, bygg og branntekniske løsninger, klimaregnskap og livstidskostnader 
er like gode som andre alternativ, skal bruk av heltre prioriteres. 

 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ved planlegging og gjennomføring av alle nye kommunale bygg skal det som en del 
av utredningen vurderes mest mulig bruk av heltre. 

2. Hvis økonomi, bygg og branntekniske løsninger, klimaregnskap og livstidskostnader 
er like gode som andre alternativ, skal bruk av heltre prioriteres. 
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64/13  
OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2012 TIL  2013   
 
Vedtak: 
 

1. Ubenyttede investeringsmidler på prosjekter som hadde mindreforbruk i 2012 overføres til 
2013, til sammen kr 111 398 723,- (fordelt jf. tabell 1). 

2. Merforbruket på prosjekter i 2012 overføres til 2013, til sammen kr 7 873 908,- (fordelt jf. 
tabell 2). Merforbruket på prosjekter som har fått ny bevilgning i 2013 dekkes av den nye 
bevilgningen.  Det vil bli fremmet ny sak om inndekning av resterende merforbruk. 

 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ubenyttede investeringsmidler på prosjekter som hadde mindreforbruk i 2012 overføres til 
2013, til sammen kr 111 398 723,- (fordelt jf. tabell 1). 

2. Merforbruket på prosjekter i 2012 overføres til 2013, til sammen kr 7 873 908,- (fordelt jf. 
tabell 2). Merforbruket på prosjekter som har fått ny bevilgning i 2013 dekkes av den nye 
bevilgningen.  Det vil bli fremmet ny sak om inndekning av resterende merforbruk. 
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65/13  
KLAGEBEHANDLING RV7 SOKNA- ØRGENVIKA REGULERINGSPLA N 315-1 
 
Vedtak: 
 
1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klage fra Aslaug Skogen til følge og slutter 

seg til rådmannens vurdering, slik det fremgår av saksframlegget.  
 
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 
 vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 
 etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning slutter seg til rådmannens vurdering, 
 slik den fremgår av dette saksframlegget. 
 
3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på klagerens 
 eiendom (forvaltningslovens § 42). Bakgrunn for dette er at ulempene ved utsettelse 
 anses større enn ulempe som følge av eventuell tilbakeføring dersom klagen tas til 
 følge av Fylkesmannen.  
 
4. Hovedkomiteen vil imidlertid henvise til rådmannens kommentarer vedrørende 
 aktuelle avbøtende tiltak: 
 

• skjerming mot innsyn/lys for trafikk på ny vei 
• arrondering av tomt for bedring av landskapsvirkning og overflatehåndtering 
• eventuell inngjerding etter eiers ønske og 
• opparbeidelse av egnet adkomst, og anmoder Statens Vegvesen om å følge opp 

dette i det videre arbeid. 
 
5. Tiltakshaver bærer selv risikoen for eventuelle kostnader ved igangsetting før klagen 
 er endelig avgjort. Tiltakshaver må i samråd med klageren iverksette tiltak som 
 avbøter ulempene som påføres klagers eiendom.  
 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke grunn til å ta klage fra 
 Aslaug Skogen til følge og slutter seg til rådmannens vurdering, slik det fremgår av 
 saksframlegget.  
 
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 
 vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 
 etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
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 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning slutter seg til rådmannens vurdering, 
 slik den fremgår av dette saksframlegget. 
 
3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på klagerens 
 eiendom (forvaltningslovens § 42). Bakgrunn for dette er at ulempene ved utsettelse 
 anses større enn ulempe som følge av eventuell tilbakeføring dersom klagen tas til 
 følge av Fylkesmannen.  
 
4. Hovedkomiteen vil imidlertid henvise til rådmannens kommentarer vedrørende 
 aktuelle avbøtende tiltak: 
 

• skjerming mot innsyn/lys for trafikk på ny vei 
• arrondering av tomt for bedring av landskapsvirkning og overflatehåndtering 
• eventuell inngjerding etter eiers ønske og 
• opparbeidelse av egnet adkomst, og anmoder Statens Vegvesen om å følge opp 

dette i det videre arbeid. 
 
5. Tiltakshaver bærer selv risikoen for eventuelle kostnader ved igangsetting før klagen 
 er endelig avgjort. Tiltakshaver må i samråd med klageren iverksette tiltak som 
 avbøter ulempene som påføres klagers eiendom.  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Aslaug Skogen til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 
vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 
denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 
saksframlegget. 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på klagerens 
eiendom (forvaltningslovens § 42). Bakgrunn for dette er at ulempene ved utsettelse anses 
større enn ulempe som følge av eventuell tilbakeføring dersom klagen tas til følge av 
Fylkesmannen.  

4. Tiltakshaver bærer selv risikoen for eventuelle kostnader ved igangsetting før klagen er 
endelig avgjort. Tiltakshaver må i samråd med klageren iverksette tiltak som avbøter 
ulempene som påføres klagers eiendom.  
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66/13  
LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING.  
 
Vedtak: 
 
I medhold av alkohollovens § 1-8 inndras bevillingen ved Lloyds Pub i ti (10) dager for brudd 
på forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk §§ 4-1, 4-2. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 5 stemmer (Høyre).   
 
Forslag til vedtak: 
 
I medhold av alkohollovens § 1-8 inndras bevillingen ved Lloyds Pub i ti (10) dager for brudd 
på forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk §§ 4-1, 4-2. 
 
 
  


