
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 3 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 15:00 – 17:00 

Temamøte 17.00-18.50: 

 «Status omstillingsprosjektet» v/rådmann Tore 
Isaksen, kommunalsjef Knut E. Helland og Roger 
Mathiesen, budsjett og analyse. 

Presentasjonen følger protokollen. 

 
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   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  
Medlem Hans-Petter Aasen FO  
Medlem Nanna Kristoffersen FO (ingen vara) 
Medlem Arnfinn Baksvær   
Varamedlem Arne Broberg  Alf Henry Meier 
Varamedlem Christine Kristiansen Hovland  Dag Gunnar Stenersen 
Varamedlem Nena Bjerke  Hans-Petter Aasen 
Dessuten var nestleder i hovedkomiteen (HOV) Dag Haakon Henriksen til stede. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar 
Ågotnes, Marianne Mortensen, Kirsten Orebråten og Elisabeth 
Djønne, økonomisjef Torbjørn Hansen, Roger Mathiesen fra budsjett 
og analyse samt utviklingssjef Lars Olsen. 

 
Merknader: Av 13 representanter var 12 til stede. 

 
Behandlede saker:  Fra og med sak 18/14 

til og med sak  30/14 
 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 
satt. 
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
 
Helge Stiksrud Kjell B. Hansen Dag G. Stenersen (sett) 
 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
18/14 14/42  
 REFERATSAKER  
 
19/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
20/14 14/372  
 ØKONOMIRAPPORTER 2014  
 
21/14 14/321  
 BRUK AV FRIVILLIGE VIRKEMIDLER I FORHOLD TIL 

OMSTILLING OG NEDBEMANNING  
 
22/14 13/3641  
 FREMTIDIG HÅNDTERING AV PREMIEAVVIK I 

PENSJONSORDNINGEN  
 
23/14 13/4031  
 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 

2014  
 
24/14 13/4594  
 ØKONOMISK SOSIALHJELP 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT DESEMBER 2013 
 
25/14 11/727  
 RINGERIKE SKYTESENTER - KJØPEKONTRAKT OG AVTALER  
 
26/14 13/705  
 UTTALELSE TIL STATSNETTS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-

OSLO" KONSEPTVALGSUTREDNING 
 
27/14 14/116  
 FORSKRIFT TIL FORURENSNINGSLOVEN STØY OG 

LUFTFORURENSNING FRA KOMMUNALT VEGNETT 
 
28/14 13/2668  
 FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN 

387 ØYA  
 
29/14 14/359  
 UNDERGANG HALLINGBY - E16  
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30/14 11/3476  
 NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 

STEINSFJORDEN  
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18/14  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering med tillegg i punkt A: 
 
A REVISJON AV KOMMUNEPLAN –  

ORIENTERING OM FRAMDRIFT OG SAMORDNING 
Notat fra rådmannen, dat. 27.01.14. 

 
1. Formannskapet tar det fremlagte notatet til orientering, men ønsker mer politisk 

styring i det videre arbeidet med ny kommuneplan. 
 

2. Som planutvalg ønsker formannskapet å innta rollen som styringsutvalg i 
planprosessen.  Dette innebærer et tettere samarbeid mellom formannskap og 
administrasjonen i planarbeidet. 

 
3. Rådmannen anmodes, på neste formannskapsmøte, om å fremme forslag om hvordan 

planprosessen skal videreføres og om hvordan formannskapets rolle som 
styringsutvalg skal ivaretas i praksis. 

 
B ÅRSRAPPORT FOR SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE 
 OMDØMMEPROSJEKTET «TÆL I RINGERIKE KOMMUNE» 
 Notat fra rådmannen, dat. 28.01.14. 
 
C FASTLEGERS RESERVASJONSRETT 
 Notat fra rådmannen, dat. 29.01.14. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Henaug (H) vedr. punkt A: 
 

1. Formannskapet tar det fremlagte notatet til orientering, men ønsker mer politisk 
styring i det videre arbeidet med ny kommuneplan. 

 
2. Som planutvalg ønsker formannskapet å innta rollen som styringsutvalg i 

planprosessen.  Dette innebærer et tettere samarbeid mellom formannskap og 
administrasjonen i planarbeidet. 

 
3. Rådmannen anmodes, på neste formannskapsmøte, om å fremme forslag om hvordan 

planprosessen skal videreføres og om hvordan formannskapets rolle som 
styringsutvalg skal ivaretas i praksis. 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Punktene A, B og C ble enstemmig tatt til orientering.  Henaugs forslag i punkt A ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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19/14  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering og formannskapet 
slutter seg til rådmannens refleksjoner. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering og formannskapet 
slutter seg til rådmannens refleksjoner. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
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20/14  
ØKONOMIRAPPORTER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Plan for økonomirapportering 2014 tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo 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: 
 
Plan for økonomirapportering 2014 tas til orientering. 
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21/14  
BRUK AV FRIVILLIGE VIRKEMIDLER I FORHOLD TIL OMSTIL LING OG 
NEDBEMANNING  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Formannskapet tar saken til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar saken til orientering. 



  

Side 10 av 20 

 
 
 
  
22/14  
FREMTIDIG HÅNDTERING AV PREMIEAVVIK I PENSJONSORDNI NGEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune opprettholder 10 og 15 års amortisering av akkumulert premieavvik i 
regnskapsføring av pensjonskostnader. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo 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: 
 
Ringerike kommune opprettholder 10 og 15 års amortisering av akkumulert premieavvik i 
regnskapsføring av pensjonskostnader. 
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23/14  
NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 20 14  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune skal fortsatt ha en pensjonsordning for folkevalgte.  
2. Ringerike kommunes folkevalgte skal innlemmes i den ordinære 

tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  
3. Ordningen skal ikke omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse. 
4. De folkevalgte skal ikke ha rett til AFP fra 62-65 år. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
Ordfører forslo 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: 
 

1. Ringerike kommune skal fortsatt ha en pensjonsordning for folkevalgte.  
2. Ringerike kommunes folkevalgte skal innlemmes i den ordinære 

tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  
3. Ordningen skal ikke omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse. 
4. De folkevalgte skal ikke ha rett til AFP fra 62-65 år. 
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24/14  
ØKONOMISK SOSIALHJELP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 
DESEMBER 2013 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Formannskapet tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 11.12.13, om 
Økonomisk sosialhjelp til etterretning og ber rådmannen innrette seg etter de 
anbefalinger som fremgår av denne.    

2. Formannskapet er særlig bekymret for den negative utviklingen  
blant unge og nye brukere, og ber om at rådmannen prioriterer dette området. 

3. Formannskapet ber om at rådmannen gir tilbakemelding til kontrollutvalget om 
iverksatte tiltak innen 1. oktober 2014.  

4. Etter at kontrollutvalget har mottatt og behandlet tilbakemeldingen om iverksatte 
tiltak, bes saken igjen legges fram for hovedkomiteen (HOV). 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 
 

1. Hovedkomiteen (HOV) tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 
11.12.13, om Økonomisk sosialhjelp til etterretning og ber rådmannen innrette seg 
etter de anbefalinger som fremgår av denne.    

2. Hovedkomiteen (HOV) er særlig bekymret for den negative utviklingen  
blant unge og nye brukere, og ber om at rådmannen prioriterer dette området. 

3. Hovedkomiteen (HOV) ber om at rådmannen gir tilbakemelding til kontrollutvalget 
om iverksatte tiltak innen 1. oktober 2014.  

4. Etter at kontrollutvalget har mottatt og behandlet tilbakemeldingen om iverksatte 
tiltak, bes saken igjen legges fram for hovedkomiteen (HOV). 
 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 11.12.13, om 
Økonomisk sosialhjelp til etterretning og ber rådmannen innrette seg etter de anbefalinger 
som fremgår av denne.    

 
Kommunestyret ber om at rådmannen gir tilbakemelding til kontrollutvalget om iverksatte 
tiltak innen 1. oktober 2014.  
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25/14  
RINGERIKE SKYTESENTER - KJØPEKONTRAKT OG AVTALER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt mellom Miljødirektoratet og 
Ringerike kommune (13.12.2013). 

2. Ringerike kommunestyre godkjenner avtalene mellom Ringerike kommune og de tre 
brukerorganisasjonene Randsfjord skytterlag, Buttentjern jaktskytesenter SA og 
Ringerike pistolklubb (27. januar 2014).  
I punkt §3 annet kulepunkt sløyfes ordet nordlig. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre redaksjonelle korrigeringer i avtalene i 
forbindelse med signeringen, herunder dato og nye organisasjonsnummer for 
organisasjonene. 

4. Rådmannen signerer kontrakten og avtalene. 
5. Kommunestyret godkjenner at kjøpet finansieres ved midler fra Hjemfallsfondet 

dekker kjøpesum og omkostninger. 
6. Ved eventuelt senere salg av eiendommen tilbakeføres midlene til fondet. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Arne Broberg (H): 
 
Nytt avsnitt i pkt. 2: 
I punkt §3 annet kulepunkt sløyfes ordet nordlig. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med Brobergs endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt mellom Miljødirektoratet og 
Ringerike kommune (13.12.2013). 

2. Ringerike kommunestyre godkjenner avtalene mellom Ringerike kommune og de tre 
brukerorganisasjonene Randsfjord skytterlag, Buttentjern jaktskytesenter SA og 
Ringerike pistolklubb (27. januar 2014). 
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3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre redaksjonelle korrigeringer i avtalene i 
forbindelse med signeringen, herunder dato og nye organisasjonsnummer for 
organisasjonene. 

4. Rådmannen signerer kontrakten og avtalene. 

5. Kommunestyret godkjenner at kjøpet finansieres ved midler fra Hjemfallsfondet 
dekker kjøpesum og omkostninger. 

6. Ved eventuelt senere salg av eiendommen tilbakeføres midlene til fondet. 
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26/14  
UTTALELSE TIL STATSNETTS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OS LO" 
KONSEPTVALGSUTREDNING 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune gir tilslutning til alternativ 3 som innebærer færre linjer med 
høyere spenning gjennom kommunen. 

2. For senere valg av trasé vises det til tidligere vedtatt uttalelse i saken. 
3. Ved endelig plassering/ endring av trasé ønsker Ringerike kommune å delta i 

vurderingen. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo 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. Ringerike kommune gir tilslutning til alternativ 3 som innebærer færre linjer med 
høyere spenning gjennom kommunen. 

2. For senere valg av trasé vises det til tidligere vedtatt uttalelse i saken. 
3. Ved endelig plassering/ endring av trasé ønsker Ringerike kommune å delta i 

vurderingen. 
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27/14  
FORSKRIFT TIL FORURENSNINGSLOVEN STØY OG LUFTFORURE NSNING 
FRA KOMMUNALT VEGNETT 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
 
1. Formannskapet anser kartlegging- og tiltaksutredningsplikt etter Forskrift om begrensning 

av forurensning (forurensningsforskriften) av 1. juni 2004 som oppfylt.  
2. Saken oversendes Hovedkomitéen for miljø og arealforvaltning, Hovedkomitéen for helse 

omsorg og velferd, Hovedkomitéen for oppvekst og kultur og Kommunestyret til 
orientering. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet anser kartlegging- og tiltaksutredningsplikt etter Forskrift om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1. juni 2004 som oppfylt.  

2. Saken oversendes Hovedkomitéen for miljø og arealforvaltning, Hovedkomitéen 
fohelse omsorg og velferd, Hovedkomitéen for oppvekst og kultur og Kommunestyret 
til orientering. 
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28/14  
FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN 387 ØYA  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Planprogram for 0605_387 detaljregulering for ØYA, datert 22.11.13, fastsettes. 
 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av 
ny plan, ved godkjenning av reguleringsplan nr. 387 Øya. Dette gjelder 
reguleringsplanene 64-02 og 64-11. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo 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. Planprogram for 0605_387 detaljregulering for ØYA, datert 22.11.13, fastsettes. 
 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av 
ny plan, ved godkjenning av reguleringsplan nr. 387 Øya. Dette gjelder 
reguleringsplanene 64-02 og 64-11. 
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29/14  
UNDERGANG HALLINGBY - E16  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune avstår vederlagsfritt andel av kommunal grunn, gnr 274, bnr 20 og gnr 
274 bnr 167 til Statens vegvesen i forbindelse med etableringen av undergang og busslommer 
på Hallingby. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune avstår vederlagsfritt andel av kommunal grunn, gnr 274, bnr 20 og gnr 
274 bnr 167 til Statens vegvesen i forbindelse med etableringen av undergang og busslommer 
på Hallingby. 
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30/14  
NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR STEINSFJORD EN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Kommunen vedtar å legge nytt planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden, datert 
05.11.2013, ut på høring og offentlig ettersyn. 
 
Steinar Larsens forslag, fremmet i hovedkomiteen (HMA), som følger saken: 
«Ber rådmann undersøke om saker som går inn under jakt/fiske blir lagt under miljø/areal i 
fremtiden.» 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) 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 vedtar å legge nytt planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden, datert 
05.11.2013, ut på høring og offentlig ettersyn. 
 
 
  


