
 
RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 21 
Formannskapet 

 
Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 12.11.2013 Tid: KL. 15:00 – 17:00 
 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall     Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Runar Johansen   
Medlem Alf Henry Meier FO  
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad FD  
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Nanna Kristoffersen FO  
Medlem Arnfinn Baksvær   
Varamedlem Arne Broberg  Alf Henry Meier 
Varamedlem Karl-Petter Endrerud  Nanna Kristoffersen 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Kst. rådmann Knut E. Helland, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 
Marianne Mortensen, Elisabeth Djønne og økonomisjef Torbjørn 
Hansen. 

 
Merknader: Marit Bolstad (H) fikk innvilget permisjon og forlot møtet etter 

behandling av sak 151/13. 
Behandlede saker:  Fra og med sak 146/13 

til og med sak  157/13 
 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende spørsmål fra ordfører: 
Kan sak 157/13 behandles i dagens møte selv om dokumentene ikke var sendt ut på forhånd?  
Formannskapet godkjente at saken behandles. 
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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 

 
146/13 13/90  
 REFERATSAKER  
 
147/13 13/1328  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
148/13 13/3642  
 MÅNEDSRAPPORT SEPTEMBER 2013  
 
149/13 13/1328  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

UTVIKLINGSPROSJEKTET  
 
150/13 12/4762  
 TREKLYNGEN - KLAGE  
 
151/13 13/3997  
 HØNEFOSS KIRKE - KONTORLOKALER  
 
152/13 13/3810  
 BARNS PSYKOSOSIALE MILJØ I BARNEHAGENE  
 
153/13 13/2744  
 PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS 

NEDBØRSFELT  
 
154/13 13/3214  
 FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 

HØRINGSUTTALELSE  
 
155/13 13/3363  
 ØKT TILLATT TOTALVEKT FOR TRANSPORT AV TØMMER MM 
 
156/13 12/1240  
 CAFÈ OG RESTAURANT RUMI AS. (RUMI  GALLERI & CAFE)    -  

SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 
 
157/13 13/3552  
 TONY'S MATGLEDE  - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 

FREM TIL 30. JUNI 2016. 
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146/13  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2014. 
 Brev fra Stjernegruppen, dat. 20.09.13. 
 
B SPØRSMÅL FRA REPRESENTANTEN DAG STENERSEN (FRP) 
 Notat fra rådmannen, dat. 24.10.13. 
 
C MASSEOVERSKUDD OG DEPONI 
 Notat fra rådmannen, dat. 14.10.13. 
 
D FYLKESVEGSTRATEGI OG HANDLINGSPROGRAM 
 Notat fra rådmannen, dat. 14.10.13. 
 
E STATUS OG VIDERE OPPFØLGING – PER OKTOBER 2013 –  

FYLLPLASS PÅ ROGNERUD GÅRD 
Notat fra rådmannen, dat. 04.11.13. 
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147/13  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens opplyste at statusrapporten ikke er klar før onsdag 13.11. og ettersendes til 
formannskapet torsdag 14.11. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens opplyste at statusrapporten ikke er klar før onsdag 13.11. og ettersendes til 
formannskapet torsdag 14.11. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus tas til orientering. 
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148/13  
MÅNEDSRAPPORT SEPTEMBER 2013  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapport september 2013 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 september 2013 tas til orientering. 
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149/13  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM UTVIKLINGSPROSJEKTET  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon om utviklingsprosjektet tas til orientering. 
Presentasjonen vedlegges protokollen. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon om utviklingsprosjektet tas til orientering. 
Presentasjonen vedlegges protokollen. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om utviklingsprosjektet tas til orientering. 
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150/13  
TREKLYNGEN - KLAGE  
 
Vedtak: 
 

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Borlaug Alme og Gamkinn til 
følge. 

2. Klagesaken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Borlaug Alme og Gamkinn til 
følge. 

2. Klagesaken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 
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151/13  
HØNEFOSS KIRKE - KONTORLOKALER  
 
Vedtak: 
 
Det kan etableres kontorlokaler for prostens og kirkevergens stab i nye Hønefoss kirke under 
forutsetning av at Ringerike kommunes andel for etablering ikke overstiger dagens kostnader 
for prostens og kirkevergens stab til kontorer i Storgata 11. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Helge Stiksrud (V): 
 
Det kan etableres kontorlokaler for prostens og kirkevergens stab i nye Hønefoss kirke under 
forutsetning av at Ringerike kommunes andel for etablering ikke overstiger dagens kostnader 
for prostens og kirkevergens stab til kontorer i Storgata 11. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Stiksrud og rådmannen, ble Stiksruds 
forslag enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det kan etableres kontorlokaler for Prostens og Kirkevergens stab i nye Hønefoss kirke under 
forutsetning av at Ringerike kommunes andel for etableringen ikke overstiger en 
investeringskostnad på 6,2 millioner kr. 
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152/13  
BARNS PSYKOSOSIALE MILJØ I BARNEHAGENE  
 
Vedtak: 
 

1. Rapporten, ”Barnas psykososiale miljø i barnehagen”, tas til etterretning. 
2. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur har temaet på sin agenda årlig. 
3. Funnene fra tilsynet innarbeides i barnehagenes års- og handlingsplaner. 

 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 
 

1. Rapporten, ”Barnas psykososiale miljø i barnehagen”, tas til etterretning. 
2. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur har temaet på sin agenda årlig. 
3. Funnene fra tilsynet innarbeides i barnehagenes års- og handlingsplaner. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rapporten, ”Barnas psykososiale miljø i barnehagen”, tas til orientering. 
2. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur har temaet på sin agenda årlig. 
3. Funnene fra tilsynet innarbeides i barnehagenes års- og handlingsplaner. 
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153/13  
PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT  
 
Vedtak: 
 

1. Det vedtas å etablere kommunal overføringsledning i Åsa og tilknytte dette til 
Monserud renseanlegg.  

2. Det vedtas å avvikle de eksisterende KUR-anleggene og koble disse til den planlagte 
overføringsledningen. 

3. Eiendommer tilknyttet kommunal KUR kobles til overføringsledning uten at det 
ilegges tilknyttingsavgift. 

4. Rapport «Opprydning i avløp i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig 
avløpsløsning for Steinsfjordens nedbørsfelt» skal legges til grunn for prosjektering. 

5. Samtidig vil det også etableres kommunal vannledning i samme område. 
6. I tillegg til boliger, vil også fritidseiendommer som ønsker innlagt vann bli pålagt 

tilkobling til kommunalt avløpsledning hvis disse ligger i rimelig nærhet til 
hovedledningen. 

7. Det tas sikte på anleggsstart i 2015. 
8. Det vedtas å omdisponere kr 1.500.000 fra Hovedplan avløp prosjekt 0364 til 

forprosjekt i  2014.   
9. Steinsfjordutvalget har hatt saken til behandling på møte 12.09.2013 med følgende 

vedtak: 
 

• Steinsfjordutvalget anbefaler konklusjonen i rapporten (se oppe) om å 
erstatte KUR- anleggene med tilknytning til ordinært vann og avløps nett 
med overføring til henholdsvis Hole og Monserud renseanlegg. 

• Tiltakene er så viktig at gjennomføring bør skje så raskt som mulig med 
forprosjekt i 2014 og gjennomføring i 2015. 

 
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. 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Det vedtas å etablere kommunal overføringsledning i Åsa og tilknytte dette til 
Monserud renseanlegg.  
 

2. Det vedtas å avvikle de eksisterende KUR-anleggene og koble disse til den planlagte 
overføringsledningen. 
 

3. Eiendommer tilknyttet kommunal KUR kobles til overføringsledning uten at det 
ilegges tilknyttingsavgift. 
 

4. Rapport «Opprydning i avløp i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig 
avløpsløsning for Steinsfjordens nedbørsfelt» skal legges til grunn for prosjektering. 
 

5. Samtidig vil det også etableres kommunal vannledning i samme område. 
 

6. I tillegg til boliger, vil også fritidseiendommer som ønsker innlagt vann bli pålagt 
tilkobling til kommunalt avløpsledning hvis disse ligger i rimelig nærhet til 
hovedledningen. 
 

7. Det tas sikte på anleggsstart i 2015. 
 

8. Det vedtas å omdisponere kr 1.500.000 fra Hovedplan avløp prosjekt 0364 til 
forprosjekt i  2014.   
 

9. Steinsfjordutvalget har hatt saken til behandling på møte 12.09.2013 med følgende 
vedtak: 
 

• Steinsfjordutvalget anbefaler konklusjonen i rapporten (se oppe) om å 
erstatte KUR- anleggene med tilknytning til ordinært vann og avløps nett 
med overføring til henholdsvis Hole og Monserud renseanlegg. 

• Tiltakene er så viktig at gjennomføring bør skje så raskt som mulig med 
forprosjekt i 2014 og gjennomføring i 2015. 
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154/13  
FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 
HØRINGSUTTALELSE  
 
Vedtak: 
 

1. Brev fra Miljøverndepartementet om forslag til endringer i plan- og bygningsloven tas 
til orientering.  

2. Ringerike kommune er positive til endringene som foreslås.  
3. Rådmannens forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune vedtas, og sendes til 

Miljøverndepartementet innen fristen 09.12.13. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Brev fra Miljøverndepartementet om forslag til endringer i plan- og bygningsloven tas 
til orientering.  

2. Ringerike kommune er positive til endringene som foreslås.  
3. Rådmannens forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune vedtas, og sendes til 

Miljøverndepartementet innen fristen 09.12.13. 
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155/13  
ØKT TILLATT TOTALVEKT FOR TRANSPORT AV TØMMER MM  
 
Vedtak: 
 
Ringerike kommune stiller seg positiv til å gå inn i et samarbeid med Statens vegvesen og 
Treindustrien for å identifisere kommunale vegstrekninger av betydning for tømmertransport 
og ferdigvaretransport fra lokal treindustri. 
 
Ringerike kommune vil også på bakgrunn av konkrete tilstandsvurderinger klasse opp 
kommunale veger som er aktuelle i denne sammenheng, når eventuelle tiltak ligger innefor 
det ordinære driftsbudsjettet, for å imøtekomme næringens behov for kostnadseffektiv 
transport. 
 
Ringerike kommune vil også vurdere vinteraksellast på aktuelle strekninger som ikke har 
dette i dag. 
 
Stenersens forslag som følger saken: 
 
Ved oppjustering av kommunal vei som «tilsluttes» fylkesvei må det forutsettes et 
samarbeide mellom veieiere slik at det ikke oppstår «flaskehalser» etter utbedring. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp): 
 
Ved oppjustering av kommunal vei som «tilsluttes» fylkesvei må det forutsettes et 
samarbeide mellom veieiere slik at det ikke oppstår «flaskehalser» etter utbedring. 
 
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. 
 
Stenersens forslag følger saken. 
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Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune stiller seg positiv til å gå inn i et samarbeid med Statens vegvesen og 
Treindustrien for å identifisere kommunale vegstrekninger av betydning for tømmertransport 
og ferdigvaretransport fra lokal treindustri. 
 
Ringerike kommune vil også på bakgrunn av konkrete tilstandsvurderinger klasse opp 
kommunale veger som er aktuelle i denne sammenheng, når eventuelle tiltak ligger innefor 
det ordinære driftsbudsjettet, for å imøtekomme næringens behov for kostnadseffektiv 
transport. 
 
Ringerike kommune vil også vurdere vinteraksellast på aktuelle strekninger som ikke har 
dette i dag. 
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156/13  
CAFÈ OG RESTAURANT RUMI AS. (RUMI  GALLERI & CAFE)    -  
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 
 
Vedtak: 
 

1. Café og Restaurant Rumi AS org.nr 999 653 014 gis serverings- og skjenkebevilling 
frem til 30. juni 2016. 

2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vi og brennevin og gjelder for de arealer som er 
beskrevet i søknaden. 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 
kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 
Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 

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

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

1. Café og Restaurant Rumi AS org.nr 999 653 014 gis serverings- og skjenkebevilling 
frem til 30. juni 2016. 

2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vi og brennevin og gjelder for de arealer som er 
beskrevet i søknaden. 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 
kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 
Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 

4. Fariborz Minaie f. 26.4.1962 godkjennes som styrer for bevillingen. Cecilie Gleditsch 
f. 3.1.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
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157/13  
TONY'S MATGLEDE  - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. 
JUNI 2016. 
 
Vedtak: 
 

1. Tony’s Matglede AS org.nr 912 520 374 gis serverings- og skjenkebevilling frem til 
30. juni 2016. 

2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vi og brennevin og gjelder for de arealer som er 
beskrevet i søknaden. 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 
kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 
Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 

4. Antonie Georges Maatouk f. 15.2.1982 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Christian Buen f. 18.8.1986 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

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

1. Tony’s Matglede AS org.nr 912 520 374 gis serverings- og skjenkebevilling frem til 
30. juni 2016. 

2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vi og brennevin og gjelder for de arealer som er 
beskrevet i søknaden. 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 
kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 
Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 

4. Antonie Georges Maatouk f. 15.2.1982 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Christian Buen f. 18.8.1986 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 
 
  


