
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 10 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 11.06.2013 Tid: KL. 15:00 – 19:00 

Temamøte: 

Treklyngens næringsstrategi og utvikling på Follum  

v/Treklyngen. 

Forprosjekt Bruget/Øya v/Tronrud Eiendom og 

Snøhetta. 

Presentasjonene vedlegges protokollen. 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall      Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO  

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Liv Isabella E. Tangen FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Marit Elisabeth Bolstad   

Medlem Arnfinn J. Holten FO  

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Marit Hollerud FO  

Medlem Dag Gunnar Stenersen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Varamedlem Ståle Skjønhaug  Kjell Børre Hansen 

Varamedlem Arnfinn Baksvær  Liv Isabella E. Tangen 

Varamedlem Anne Katrine Korneliussen  Arnfinn J. Holten 

Varamedlem Arne Broberg  Marit Hollerud 

Varamedlem Steinar Larsen   

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, 

Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen, økonomisjef Torbjørn 

Hansen. 

 

Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 

Sak 95 ble behandlet unntatt offentlighet. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 78/13 

til og med sak  95/13 
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

 

Helge Stiksrud Runar Johansen Dag G. Stenersen 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

78/13 13/90  

 REFERATSAK  

 

79/13 13/1965  

 FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2013  

 

80/13 13/1927  

 NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE STATUS OG  

TENTATIV FREMDRIFT 

 

81/13 13/1774  

 DEMENSPLAN 2013 - 2020 - RINGERIKE KOMMUNE  

 

82/13 13/1918  

 STILLINGSSTØRRELSER I  HELSE OG OMSORG  

 

83/13 13/1434  

 FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  

 

84/13 13/1400  

 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2015  

 

85/13 11/3633  

 REVISJON AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR RINGERIKE 

KOMMUNE - VEDTAK  

 

86/13 12/4035  

 REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - 

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  

 

87/13 12/4762  

 TREKLYNGEN -FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  

 

88/13 13/1182  

 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 

BUSKERUD 2014-2017 HØRINGSUTTALELSE RINGERIKE 

 

89/13 13/1736  

 TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA  

 

90/13 13/1952  

 NY REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"  

 

 



  

Side 4 av 28 

 

91/13 13/1789  

 MINERALSKE RÅSTOFFER - TEMAUTREDNING  

 

92/13 13/1957  

 KULTURMINNER - TEMAUTREDNING  

 

93/13 13/1726  

 SØKNAD OM ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN  

 

94/13 11/4105  

 WEBVISNING AV KOMMUNESTYREMØTER  

 

95/13 13/718  

 NO LIMIT HØNEFOSS AS, NORDRE TORV 1  -  SERVERINGS- OG 

SKJENKEBEVILLING 
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78/13  

REFERATSAK  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 

 

A STAMVEGUTVALGET 

 Innspill til Stortingsbehandlingen av NTP 2014-23. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 



  

Side 6 av 28 

 

 

 

  

79/13  

FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2013  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Finansrapport per 1. tertial 2013 tas til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 
Finansrapport per 1. tertial 2013 tas til orientering. 
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80/13  

NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE STATUS OG  TENTATIV 

FREMDRIFT 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Status i arbeidet med etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune tas til 

orientering. 

2. Rådmannen fortsetter arbeidet med etablering av nye sykehjemsplasser for å møte 

framtidig befolkningsutvikling i tråd med foreslåtte fremdriftsplan. 

 

3. Påregnelig fremdrift må vurderes ved behandling av handlingsprogrammet. 
 

Stensersens forslag som følger saken: 
 

Ved planlegging av nytt sykehjem/omsorgsleiligheter skal det legges til rette for 

samlokalisering med ev. bygging av eldreleiligheter/eldretun for «godt voksne» som ønsker å 

kjøpe egen leilighet.  Disse kan eksempelvis organiseres som eget boligbyggelag og bygges 

av private utbyggere. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Steinar Larsen (Ap) tok hans 

plass. 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 

 

1. Status i arbeidet med etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune tas til 

orientering. 

2. Rådmannen kommer tilbake til HOV med oppdragsbeskrivelse på prosjektering av 

 nytt sykehjem og eventuelle nye omsorgsboliger i HOVs augustmøte 2013. 

 

Forslag fra Dag Stenersen (Frp): 

 

Ved planlegging av nytt sykehjem/omsorgsleiligheter skal det legges til rette for 

samlokalisering med ev. bygging av eldreleiligheter/eldretun for «godt voksne» som ønsker å 

kjøpe egen leilighet.  Disse kan eksempelvis organiseres som eget boligbyggelag og bygges 

av private utbyggere. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til nytt pkt. 3: 
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Påregnelig fremdrift må vurderes ved behandling av handlingsprogrammet. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Punkt 1 i hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 i hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Stenersens forslag følger saken. 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Status i arbeidet med etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune tas til 

orientering. 

2. Rådmannen fortsetter arbeidet med etablering av nye sykehjemsplasser for å møte 

framtidig befolkningsutvikling i tråd med foreslåtte fremdriftsplan. 
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81/13  

DEMENSPLAN 2013 - 2020 - RINGERIKE KOMMUNE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1.        Vedlagte planforslag vedtas som Ringerike kommunes ”Demensplan 2013 – 2020”. 

2.   Demens er et økende problem innen eldreomsorgen i Ringerike kommune.  

 Foreslåtte tiltak i planen bør derfor prioriteres. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 

 

1.        Vedlagte planforslag vedtas som Ringerike kommunes ”Demensplan 2013 – 2020”. 

2.   Demens er et økende problem innen eldreomsorgen i Ringerike kommune.  

 Foreslåtte tiltak i planen bør derfor prioriteres i budsjettene i planperioden. 

 

Forslag fra Ståle Skjønhaug (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

1.        Vedlagte planforslag vedtas som Ringerike kommunes ”Demensplan 2013 – 2020”. 

2.   Demens er et økende problem innen eldreomsorgen i Ringerike kommune.  

 Foreslåtte tiltak i planen bør derfor prioriteres. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Punkt 1 i hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 i hovedkomiteens (HOV) innstilling med Skjønhaugs endringsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte planforslag vedtas som Ringerike kommunes ”Demensplan 2013 – 2020” 
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82/13  

STILLINGSSTØRRELSER I HELSE OG OMSORG  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Vedlagte retningslinjer for bruk av deltid innen helse og omsorgstjenesten, - ”Helse og 

omsorg i Ringerike kommune tar heltidsvalget”, tas til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

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. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte retningslinjer for bruk av deltid innen helse og omsorgstjenesten, - ”Helse og 

omsorg i Ringerike kommune tar heltidsvalget”, tas til orientering. 



  

Side 11 av 28 

 

 

 

  

83/13  

FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Steinar Larsen (Ap) tok hans 

plass. 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling:  

 

1. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen, Benterud, gårds- og bruksnr. 39/11, 

for bruk som tomt til ny barneskole i Hønefoss syd. Forhandlingsresultatet legges 

frem for politisk godkjenning. 

2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014 

3. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 

skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole på Benterud står klar. 

4. Alternativ ” Kragstadmarka” opprettholdes som tomt for fremtidig oppvekstsenter, for 

å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

5. Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 

elever. Når utbyggingen er gjennomført, vurderes Hønefoss skole nedlagt som 

barneskole, skolens opptaksområde justeres geografisk mellom opptaksområdene for 

Ullerål, Veien og ”Benterud” skole. 

6. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte skoleeiendommer, 

parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

7. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om- og 

utbygging ved eksisterende ungdomsskoler. 

8. Hovedrapport ”Fremtidig skolestruktur i Hønefoss” med endret forslag til vedtak, 

legges ut på åpen høring, med høringsfrist 18. august 2013. Det legges fram en plan 

for informasjonsmøter før endelig politisk vedtak fattes. 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling:  

 

1. Tandberglia, deler av gårds- og bruksnummer 38/1, velges som tomt for ny barneskole 

i Hønefoss syd. 

Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles raskest mulig. 

2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og  nødvendig infrastruktur  

i forslag til budsjett og handlingsprogram 2014 
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3. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram 

for politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 

4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 

skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i Tandberglia står klar. 

5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut 

på åpen høring med høringsfrist 18. august 2013.               

6. Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i 

løpet av 2014. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

1. Eventuell bygging og plassering av ny skole Hønefoss syd avgjøres som en del av 

kommuneplanarbeidet.  Dette for å kartlegge hvilke skoler det er naturlig å innlemme, 

hvilke områder det legges opp til vekst i og fremtidig elevgrunnlag.  Arbeidet må 

baseres på langsiktig tenkning. 

2. Det pekes særlig på den økonomiske krevende situasjonen kommunen er, noe som 

gjør at en eventuell bygging ikke er realistisk de nærmeste årene.  Påregnelig fremdrift 

i prosjektet må således vurderes gjennom behandling av handlingsprogrammet. 

3. En eventuell bygging må ikke gå på bekostning av nødvendig vedlikehold ved andre 

skoler. 

 

Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. H og V til endring i pkt. 1 og 3 i rådmannens 

forslag: 

 

Punkt 1: Benterud, gårds- og bruksnummer 39/11 og Tanberglia, gårds- og bruksnummer 

38/1, velges som alternativ for  tomt for ny barneskole i Hønefoss syd. 

Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles innen skolestart i august 

2017. 

Punkt 3: Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommene. Forhandlingsresultatet legges 

fram for politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Aasens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp og Sol. 

Rådmannens forslag med Bolstads endringsforslag fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto 

av Johansen, Bolstad, Broberg (H), Stiksrud (V) og Larsen (Ap). 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Skjønhaug, 

Meier, Baksvær, Rannekleiv og Korneliussen (Ap). 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling fikk 3 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Broberg og 

Bolstad (H) og Larsen (Ap). 

 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 
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1. Benterud, gårds- og bruksnummer 39/11, velges som tomt for ny barneskole i Hønefoss 

syd. 

Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles innen skolestart i august 

2017. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014. 

3.   Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 

politisk godkjenning. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, 

Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole på Benterud står klar. 

5.   Hovedrapport, framtidig skoleløsning i Hønefoss, legges ut på åpen høring med 

høringsfrist 3. juli.  

6. Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet 

av 2014.  
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84/13  

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2015  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Formannskapet tilrår at Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 vedtas. 

 

Det gis tilbakemelding på kommunens mulighet til å ha mer praktisk undervisning i skolen 

for elever der dette er et godt alternativ til teoretisk undervisning.  Det fremlegges en konkret 

plan for å forhindre frafall og oppfølging av de som likevel faller fra.  Tilbakemelding gis 

innen kommunestyrets oktobermøte. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Dag Stenersen (Frp): 

 

Det gis tilbakemelding på kommunens mulighet til å ha mer praktisk undervisning i skolen 

for elever der dette er et godt alternativ til teoretisk undervisning.  Det fremlegges en konkret 

plan for å forhindre frafall og oppfølging av de som likevel faller fra.  Tilbakemelding gis 

innen kommunestyrets oktobermøte. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt. 

Stenersens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 

vedtas. 
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85/13  

REVISJON AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR RINGERIKE KOMMUNE - 

VEDTAK  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Revidert kommunal planstrategi for Ringerike kommune, datert 28.05.13 vedtas, iht. plan- og 

bygningsloven § 10-11. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Revidert kommunal planstrategi for Ringerike kommune, datert 28.05.13 vedtas, iht. plan- og 

bygningsloven § 10-11. 
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86/13  

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - 

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13 

fastsettes, iht. plan- og bygningsloven § 11-13. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13 

fastsettes, iht. plan- og bygningsloven § 11-13. 
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87/13  

TREKLYNGEN -FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012, for områderegulering, med disse 

tilføyelser: 

a. Nytt utredningstema for Vassdrag 

b. Forurensningsloven tas med under overordnede føringer 

c. Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3 

d. Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under punkt 6.2.6 

e. Folkehelsemeldingen 2012-2030 føres opp under overordnede føringer for 

planarbeidet med bakgrunnen i hensyn til idrett/grønne lunger og 

skolenes/barnehagenes aktiviteter i nærområdet. 

2. Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med planprogrammet 

senest 31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i den til enhver 

tids gjeldende kommuneplan. 

 

3. Innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra 

grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen 

parallelt med Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med 

konsekvensutredninger vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på 

Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke gjør bruk av området. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012, for områderegulering, med disse 

tilføyelser: 

a. Nytt utredningstema for Vassdrag 

b. Forurensningsloven tas med under overordnede føringer 

c. Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3 

d. Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under punkt 6.2.6 

e. Folkehelsemeldingen 2012-2030 føres opp under overordnede føringer for 

planarbeidet med bakgrunnen i hensyn til idrett/grønne lunger og 

skolenes/barnehagenes aktiviteter i nærområdet. 
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2. Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med planprogrammet senest 

31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i den til enhver tids gjeldende 

kommuneplan. 

 

3. Innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra grovsilingen 

og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen parallelt med 

Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med konsekvensutredninger 

vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke 

gjør bruk av området. 
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012, for områderegulering, med disse 

tilføyelser: 

a. Nytt utredningstema for Vassdrag 

b. Forurensningsloven tas med under overordnede føringer 

c. Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3 

d. Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under punkt 6.2.6 

2. Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med planprogrammet senest 

31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i den til enhver tids gjeldende 

kommuneplan. 

 

3. Innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra grovsilingen 

og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen parallelt med 

Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med konsekvensutredninger 

vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke 

gjør bruk av området. 
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HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT BUSKERUD 2014-2017 

HØRINGSUTTALELSE RINGERIKE 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Høringsuttalelse til Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017 vedtas slik som 

skrevet i saksopplysningene. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelse til Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017 vedtas slik som 

skrevet i saksopplysningene. 
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89/13  

TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

 

1. Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 

Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 

2. Rådmannens bes i dialog med Statens Vegvesen å se på mulighetene for sikring av 

bussholdeplassene med ledegjerder mot kjøreveien. 

3. Rådmannens gis i oppdrag, ved dialog med berørte beboere, å søke og finne en 

akspetabel og trygg løsning for elever og foreldre, i påvente av eventuelle tiltak etter 

behandling av Hovedplan 2014. Resultatet av drøftingene legges fram for 

hovedkomiteen (HOK) innen skolestart 2013.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 

 

1. Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 

 Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 

2. Rådmannens gis i oppdrag, ved dialog med berørte beboere, å søke og finne en 

 akspetabel og trygg løsning for elever og foreldre, i påvente av eventuelle tiltak etter 

 behandling av Hovedplan 2014. Resultatet av drøftingene legges fram for 

 hovedkomiteen (HOK) innen skolestart 2013.  

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 

 Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 

2. Rådmannens bes i dialog med Statens Vegvesen å se på mulighetene for sikring av 

 bussholdeplassene med ledegjerder mot kjøreveien. 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Punkt 2 i hovedkomiteens (HOK) innstilling blir punkt 3 i hovedkomiteens (HMA) 

innstilling: 

 

1. Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 

Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 

2. Rådmannens bes i dialog med Statens Vegvesen å se på mulighetene for sikring av 

bussholdeplassene med ledegjerder mot kjøreveien. 
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3. Rådmannens gis i oppdrag, ved dialog med berørte beboere, å søke og finne en 

akspetabel og trygg løsning for elever og foreldre, i påvente av eventuelle tiltak etter 

behandling av Hovedplan 2014. Resultatet av drøftingene legges fram for 

hovedkomiteen (HOK) innen skolestart 2013.  

 

Dette som formannskapets vedtak. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling med Brobergs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 

Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 
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90/13  

NY REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Kommunen vedtar ny oppstart av 0605_303 detaljregulering for Hvalsmoen nedre leir.  

2. Planen kan endres til områderegulering før 1.gangsbehandling, hvis det viser seg at 

dette er en mer hensiktsmessig planform. 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 0605_331 

Hvalsmoen øvre leir, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_303 

detaljregulering/ områderegulering for Hvalsmoen nedre leir.  

4. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse for planen 

foreligge, jf. Plan og bygningsloven § 4-2. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Kommunen vedtar ny oppstart av 0605_303 detaljregulering for Hvalsmoen nedre leir.  

2. Planen kan endres til områderegulering før 1.gangsbehandling, hvis det viser seg at 

dette er en mer hensiktsmessig planform. 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 0605_331 

Hvalsmoen øvre leir, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_303 

detaljregulering/ områderegulering for Hvalsmoen nedre leir.  

4. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse for planen 

foreligge, jf. Plan og bygningsloven § 4-2. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saken tas som innspill til kommuneplan og vil gjennomgå prosessen med grovsiling 

og finsiling.  
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MINERALSKE RÅSTOFFER - TEMAUTREDNING  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer. 

2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 

 

Forslag fra Dag Stenersen (Frp) som oversendes rådmannen: 

 

Forekomst av grunnvann medtas i temautredningen. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Dag Stenersen (Frp): 

 

Forekomst av grunnvann medtas i temautredningen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt. 

Stenersens forslag oversendes rådmannen. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer. 

2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 
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KULTURMINNER - TEMAUTREDNING  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredning om kulturminner. 

2. Utredninga begrenses til å gjelde Hønefoss og nyere tids kulturminner. 

3. Resultatet av utredninga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredning om kulturminner. 

2. Utredninga begrenses til å gjelde Hønefoss og nyere tids kulturminner. 

3. Resultatet av utredninga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 
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SØKNAD OM ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

 Kommunen kan tilby fastrente ved tildeling av startlån. 

 Kommunen kan tilby 30.års nedbetalingstid av startlån. 

 Kommunen kan tilby avdragsfrihet. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

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. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunen kan tilby fastrente ved tildeling av startlån. 

 Kommunen kan tilby 30.års nedbetalingstid av startlån. 

 Kommunen kan tilby avdragsfrihet. 
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WEBVISNING AV KOMMUNESTYREMØTER  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Det installeres mulighet i kommunestyresalen for direktesending av lyd og bilder på 

internett inklusive integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og arkivsystem. 

2. Totalkostnaden over 4 år, kr 330 000,-, finansieres innenfor drifts- og 

investeringsrammene for IKT. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det installeres mulighet i kommunestyresalen for direktesending av lyd og bilder på 

internett inklusive integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og arkivsystem. 

2. Totalkostnaden over 4 år, kr 330 000,-, finansieres innenfor drifts- og 

investeringsrammene for IKT. 
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NO LIMIT HØNEFOSS AS, NORDRE TORV 1  - SERVERINGS- OG 

SKJENKEBEVILLING 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. No Limit Hønefoss AS org.nr. 811 586 862 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for No Limit Nightclub, Nordre Torv 1, 3513 Hønefoss. 

 

2. Marius Leikvold f. 13.02.1985 godkjennes som styrer for bevillingen og Ahmed 

Hassan Ali  f.20.01.1993 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. Bevillingen gjelder for de arealer som søknaden beskriver. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, ofl § 13. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. No Limit Hønefoss AS org.nr. 811 586 862 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for No Limit Nightclub, Nordre Torv 1, 3513 Hønefoss. 

 

2. Marius Leikvold f. 13.02.1985 godkjennes som styrer for bevillingen og Ahmed 

Hassan Ali  f.20.01.1993 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
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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. Bevillingen gjelder for de arealer som søknaden beskriver. 
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