
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 5 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 11.03.2014 Tid: kl. 15:00 – 19:00 

Temamøte: 
Ringerike vannverk v/Jostein Nybråten, teknisk 
tjeneste og  Mari Vestland,  Asplan Viak AS. 

Skolestruktur Hønefoss v/rådmannen. 

Presentasjonene vedlegges protokollen.       

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Runar Johansen   
Medlem Alf Henry Meier   
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   
Medlem Nanna Kristoffersen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Varamedlem Christine Kristiansen Hovland  Dag Gunnar Stenersen 
Dessuten var komiteleder Arne Broberg til stede. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar 
Ågotnes, Marianne Mortensen, Kirsten Orebråten og Elisabeth 
Djønne, Roger Mathiesen, budsjett og analyse og 
kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren 

 
Merknader: 
 

 

Behandlede saker:  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 og 51/14. 
Sakene 40, 41, 42 og 43 utsettes til neste formannskapsmøte. 
 

Ordfører  tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende merknad til dagsorden: 
Møtet deles i 3 deler; temamøte, ordinær saksliste del 1 og 2 og saksliste unntatt offentlighet. 
Ordfører  foreslo at sakene 40, 41, 42 og 43 utsettes til neste møte p.g.a. stor saksmengde til 
dagens møte.  Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Arnfinn Holten (Krf)  stilte spørsmål i f.b.m. at kommunen har leid lokaler til åpen 
barnehage på Nordre Torg.  Rådmannen ga svar. 
 
 
 
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 

 
32/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
33/14 13/3641  
 ENDRING AV BUDSJETTRAMMER 2014  
 
34/14 14/85  
 STATUS OG VEIEN VIDERE UTVIKLINGSPROSJEKTET 

"RINGERIKE 2020"  
 
35/14 14/737  
 BARNEHAGESATSER 2014  
 
36/14 13/2555  
 NYTT RENSEANLEGG - RINGMOEN KJØP AV GRUNN TIL 

RENSEANLEGG 
 
37/14 13/4632  
 SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNET 2014  
 
38/14 13/2956  
 BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE KOMMUNE  
 
39/14 13/1542  
 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014 - 2016  
 
40/14 13/667  
 ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV ENERGI- OG 

KLIMAPLANEN PROSJEKT OPPFØLGING 
 
41/14 14/230  
 STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER 2014  
 
42/14 14/251  
 OVERGANGSRUTINER -BARNEHAGE/SKOLE  
 
43/14 12/4035  
 REVISJON AV KOMMUNEPLAN - VIDERE FRAMDRIFT OG 

ORGANISERING  
 
44/14 10/960  
 354 RINGERIKE VANNVERK - POLITISK OPPSTART  
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45/14 13/3446  
 GJENNBRUK AV KUNSTGRESSDEKKET I HØNEFOSS 

IDRETTSPARK  
 
46/14 12/1157  
 0605_ 392 DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK 

OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
 
47/14 12/5491  
 384 HELGERUD VEST (TIDLIGERE GBNR 57/7) - 2. 

GANGSBEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK AV PLAN  
 
48/14 13/4596  
 SALT OG PEPPER - ENDRING AV SKJENKEAREAL.  
 
49/14 14/173  
 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK FREM TIL 30 . 

JUNI 2016. KIWI AVDELING 575 SOKNA. 
 
50/14 14/355  
 BAR LATINO - SØKNAD OM SERVERINGS- OG 

SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016. 
 
51/14 14/42  
 REFERATSAK  
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32/14  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
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33/14  
ENDRING AV BUDSJETTRAMMER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Budsjettrammer 2014 endres på følgende områder som følge av endret prinsipp for 
budsjettering av lønnsvekst: 

a. Område 1, rådmann og strategiske tiltak, reduseres med 354.190 kroner 
b. Område 2, støtteenheter, reduseres med 1.235.928 kroner 
c. Område 3, oppvekst og kultur, reduseres med 8.667.326 kroner 
d. Område 4, helse og omsorg, reduseres med 12.686.120 kroner 
e. Område 5, tekniske områder, reduseres med 3.336.724 kroner 
f. Område 7, avsetninger og overforinger, økes med 26.280.288 kroner 

2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til  lønnsvekst ut på det enkelte 
driftsområde når resultatet av lønnsforhandlingene er kjent. 

3. I forbindelse med organisatorisk flytting av ett årsverk flyttes lønnsmidler tilsvarende 
590.000 kr fra område 2, støtteenheter, til område 4, helse og omsorg.  

 
&&& 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: 
 

1. Budsjettrammer 2014 endres på følgende områder som følge av endret prinsipp for 
budsjettering av lønnsvekst: 

a. Område 1, rådmann og strategiske tiltak, reduseres med 354.190 kroner 
b. Område 2, støtteenheter, reduseres med 1.235.928 kroner 
c. Område 3, oppvekst og kultur, reduseres med 8.667.326 kroner 
d. Område 4, helse og omsorg, reduseres med 12.686.120 kroner 
e. Område 5, tekniske områder, reduseres med 3.336.724 kroner 
f. Område 7, avsetninger og overforinger, økes med 26.280.288 kroner 

2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til  lønnsvekst ut på det enkelte 
driftsområde når resultatet av lønnsforhandlingene er kjent. 

3. I forbindelse med organisatorisk flytting av ett årsverk flyttes lønnsmidler tilsvarende 
590.000 kr fra område 2, støtteenheter, til område 4, helse og omsorg.  
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34/14  
STATUS OG VEIEN VIDERE UTVIKLINGSPROSJEKTET "RINGER IKE 2020"  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Kommunestyret tar orientering om status og veien videre knyttet til ”Ringerike2020” til 
etterretning. 
&&& 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: 
 
Kommunestyret tar orientering om status og veien videre knyttet til ”Ringerike2020” til 
etterretning. 
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35/14  
BARNEHAGESATSER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Betaling for hel plass i barnehage i Ringerike kommune, settes til kr 2.405,- pr måned 
tilsvarende gjeldende nasjonal maksimalpris for 2014. 

2. Redusert plass i barnehage prises tilsvarende, og med et påslag på 10% 
3. Søskenmoderasjon settes til 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. 
4. Betaling for kost settes til kr 200,- for 100 % plass, i tillegg til ordinær betaling for 

plass 
5. Det gis ikke redusert betaling for foreldre med svak betalingsevne. Kapittel 5, § 5.3 i 

Vedtekter for kommunale barnehager endres med dette. 
 

Pkt 1-4 gjøres gjeldende fra og med 01.02.2014, pkt 5 gjøres gjeldende fra 01.04.2014. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Punktene 1, 2, 3 og 4 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5 ble vedtatt mot 3 stemmer (Frp, Sp og Sol). 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Betaling for hel plass i barnehage i Ringerike kommune, settes til kr 2.405,- pr måned 
tilsvarende gjeldende nasjonal maksimalpris for 2014. 

2. Redusert plass i barnehage prises tilsvarende, og med et påslag på 10% 
3. Søskenmoderasjon settes til 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. 
4. Betaling for kost settes til kr 200,- for 100 % plass, i tillegg til ordinær betaling for 

plass 
5. Det gis ikke redusert betaling for foreldre med svak betalingsevne. Kapittel 5, § 5.3 i 

Vedtekter for kommunale barnehager endres med dette. 
 

Pkt 1-4 gjøres gjeldende fra og med 01.02.2014, pkt 5 gjøres gjeldende fra 01.04.2014. 
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36/14  
NYTT RENSEANLEGG - RINGMOEN KJØP AV GRUNN TIL RENSE ANLEGG 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 105 m2 for kjøp av tomt til nytt renseanlegg på 
Ringmoen 

2. Kr 17.850,-, kroner Syttentusenåttehundreogfemti, pluss omkostninger i forbindelse 
med fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt 
tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 0156. 

&&& 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 som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 105 m2 for kjøp av tomt til nytt renseanlegg på 
Ringmoen 

2. Kr 17.850,-, kroner Syttentusenåttehundreogfemti, pluss omkostninger i forbindelse 
med fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt 
tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 0156. 
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37/14  
SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNET 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune søker om kr. 1.300.000 for å styrke barnevernet i tråd med de 
retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter. 
&&& 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: 
 
Ringerike kommune søker om kr. 1.300.000 for å styrke barnevernet i tråd med de 
retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter. 
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38/14  
BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 – 2030 tas til orientering. 
2. Heggen barnehage opprettholdes som midlertidig barnehage for en   

periode på inntil 3 år, gjeldende fra august 2015. 
3. Følgende tomtealternativer foreslås innarbeidet som aktuelle sentrumsnære 

barnehagetomter i kommuneplanen.  
• Nederst i Vesternbakken, friområde øst for Ole Thorkildsens vei.  
• Høgskolen i Buskerud og Vestfold – avdeling Hønefoss. 
• Kirkeskolen gnr/bnr 40/9 og 39/160.  
• Eikli skole gnr/bnr 38/37, Bråtaveien 6. 
• Kongshaugen/Hønen gård gnr/bnr 86/251, 86/521 og 86/798. 

• Tandberglia gnr/bnr 38/69. 
• Hønefoss skole gnr/bnr 317/156 og 317/296, Hønengata 9. 
• Benterud, gnr/bnr 39/11 – utstillingsplassen. 

        4.   Prosess med sikte på å opprette ny barnehage i sentrumsrådet iverksettes snarest i  
               tråd med kommunens handlingsplan 2014-2017.  
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 
 

1. Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 – 2030 tas til etterretning. 
2. Heggen barnehage opprettholdes som midlertidig barnehage for en   

periode på inntil 3 år, gjeldende fra august 2015. 
3. Følgende tomtealternativer innarbeides som aktuelle sentrumsnære barnehagetomter i 

kommuneplanen.  
• Nederst i Vesternbakken, friområde øst for Ole Thorkildsens vei.  
• Høgskolen i Buskerud og Vestfold – avdeling Hønefoss. 
• Kirkeskolen gnr/bnr 40/9 og 39/160.  
• Eikli skole gnr/bnr 38/37, Bråtaveien 6. 
• Kongshaugen/Hønen gård gnr/bnr 86/251, 86/521 og 86/798. 

• Tandberglia gnr/bnr 38/69. 
• Hønefoss skole gnr/bnr 317/156 og 317/296, Hønengata 9. 
• Benterud, gnr/bnr 39/11 – utstillingsplassen. 

        4.   Prosess med sikte på å opprette ny barnehage i sentrumsrådet i verksettes snarest i  
               tråd med kommunens handlingsplan 2014-2017.  
 
Frps forslag v/Magnus Herstad og Christine Hovland følger saken: 
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Nye barnehager i Ringerike kommune bygges og driftes, fortrinnsvis, i privat regi.  
Kommunal bygging og drift utelukkes ikke. 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp rådmannens forslag. 
 
Christine Hovland (Frp) tok opp Frps forslag fremmet i hovedkomiteen (HMA) nytt 
pkt. 5: 
Nye barnehager i Ringerike kommune bygges og driftes, fortrinnsvis, i privat regi.  
Kommunal bygging og drift utelukkes ikke. 
 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 
I pkt. 1 i hovedkomiteens forslag endres «etterretning» med «orientering» som i rådmannens 
forslag. 
 
Forslag fra Runar Johansen (H): 
Settes inn i punkt 3. Foreslås innarbeidet. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Forslagene fra Holten og Johansen ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag fikk 2 stemmer (Sp og Sol) og falt. 
Hovlands forslag til nytt punkt 5 fikk 2 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Hovland (Frp) 
og Johansen (H). 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOK) innstilling med endringer og 
rådmannens forslag, ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sol). 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 – 2030 tas til orientering.. 
 

2. Heggen barnehage endrer status fra midlertidig til permanent barnehage.  
 

3. Første nye barnehage i Ringerike bygges og driftes i kommunal regi. 
 

4. Følgende tomtealternativer innarbeides som aktuelle barnehagetomter i 
kommuneplanen.  

 
a. Nederst i Vesternbakken, friområde øst for Ole Thorkildsens vei.  
b. Høgskolen i Buskerud og Vestfold – avdeling Hønefoss 
c. Kirkeskolen gnr/bnr 40/9 og 39/160  
d. Eikli skole gnr/bnr 38/37, Bråtaveien 6; 
e. Kongshaugen/Hønen gård gnr/bnr 86/251, 86/521 og 86/798 
f. Tandberglia gnr/bnr 38/69 
g. Hønefoss skole gnr/bnr 317/156 og 317/296, Hønengata 9. 
h. Benterud, gnr/bnr 39/11 – utstillingsplassen. 
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39/14  
BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014 - 2016  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med IMDI om mottak av 45 flyktninger for 
2014, 40 flyktninger for 2015 og 40 flyktninger for 2016. 
Antallet er å forstå eksklusive familiegjenforeninger. 
I tillegg kan det tas inn 5 mindreårige flyktninger pr. år. 

2. Handlingsprogram for økt bosetting, herunder helhetlig strategi for bosetting av 
flyktninger skal foreligge til politisk behandling i september 2014. 

3. Rådmannen må avklare behovet for boliger for vanskeligstilte, og bestille boliger fra 
boligstiftelsen. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 
 
Hovedkomiteen (HOV) er positive til økt bosetting av flyktninger, men det kan først være 
aktuelt når et nytt handlingsprogram for økt bosetting er klart, herunder helhetlig strategi for 
bosetting av flyktninger, jfr. tidligere politiske vedtak. 
 
Finansieringsgrunnlaget må være utredet og klargjort. 
 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V og  Krf:  
 

1. Som rådmannens forslag. 
2. Handlingsprogram for økt bosetting, herunder helhetlig strategi for bosetting av 

flyktninger skal foreligge til politisk behandling i september 2014. 
3. Rådmannen må avklare behovet for boliger for vanskeligstilte, og bestille boliger fra 

boligstiftelsen. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom Holtens forslag og hovedkomiteens innstilling, ble 
Holtens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med IMDI om mottak av 45 flyktninger for 2014, 
40 flyktninger for 2015 og 40 flyktninger for 2016. 

Antallet er å forstå eksklusive familiegjenforeninger. 

I tillegg kan det tas inn 5 mindreårige flyktninger pr. år. 
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40/14  
ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV ENERGI- OG KLIMAPLA NEN 
PROSJEKT OPPFØLGING 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av energi- og klimaplanen tas til orientering.  
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41/14  
STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler tas til orientering. 
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42/14  
OVERGANGSRUTINER -BARNEHAGE/SKOLE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Overgangsrutinene tas til orientering 
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43/14  
REVISJON AV KOMMUNEPLAN - VIDERE FRAMDRIFT OG ORGAN ISERING  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til opplegg for involvering av formannskapet i kommuneplanprosessen vedtas.  
2. Formannskapet holdes orientert gjennom muntlige orienteringer basert på 

statusnotater underveis i planprosessen. Det åpnes for spørsmål og dialog i forbindelse 
med orienteringene. Når det er behov for at formannskapet fatter vedtak, forbereder 
rådmannen saksframlegg med forslag til vedtak. 
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44/14  
354 RINGERIKE VANNVERK - POLITISK OPPSTART  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_354 områderegulering for Ringerike vannverk. 
2. Forholdet til grusuttaket på gnr/bnr 52/1 skal avklares i planprosessen. Driver av 

grusuttaket skal innkalles til et møte i høringsperioden, etter oppstart, angående 
reguleringsplanens forhold til grusuttaket. 

3. Kommunen sender forhåndsvarsel til grunneier om midlertidig forbud mot tiltak som 
omfatter drift av grusuttaket på gbnr 52/1.    

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag til nytt punkt 3 fremmet i notat fra rådmannen, dat. 10.03.14: 
 

3. Kommunen sender forhåndsvarsel til grunneier om midlertidig forbud mot tiltak som 
omfatter drift av grusuttaket på gbnr 52/1.    

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_354 områderegulering for Ringerike vannverk. 
2. Forholdet til grusuttaket på gnr/bnr 52/1 skal avklares i planprosessen. Driver av 

grusuttaket skal innkalles til et møte i høringsperioden, etter oppstart, angående 
reguleringsplanens forhold til grusuttaket. 
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GJENNBRUK AV KUNSTGRESSDEKKET I HØNEFOSS IDRETTSPAR K  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ådal IL får gjenbruke kunstgressdekket som skal byttes ut i Hønefoss idrettspark våren 2014. 
 
&&& 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 (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ådal IL får gjenbruke kunstgressdekket som skal byttes ut i Hønefoss idrettspark våren 2014. 
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0605_ 392 DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK OPPST ART OG 
FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_392 detaljregulering for Somma pukkverk. 
2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig 

med varsel om oppstart av planarbeidet.  
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning 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.       Hovedkomiteen (HMA) Kommunen anbefaler at oppstart av planarbeidet utsettes til 

    temautredningen om mineralske råstoffer foreligger.  
2.       Rådmannen bes komme tilbake med en ny politisk oppstartsak når temautredningen       

    foreligger. Saksframlegget skal da gjøre rede for forholdet til utredningen.  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling og rådmannens 
forslag, ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_392 detaljregulering for Somma pukkverk. 
2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig 

med varsel om oppstart av planarbeidet.  
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2. 
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384 HELGERUD VEST (TIDLIGERE GBNR 57/7) - 2. GANGSBEHANDLING OG 
ENDELIG VEDTAK AV PLAN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes. Omregulering jfr. Jordloven. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp Lise Kihle Gravermoens (Sp) forslag fremmet i 
hovedkomiteen (HMA): 
 
Saken utsettes. Omregulering jfr. Jordloven. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Aasens utsettelsesforslag ble vedtatt mot 6 stemmer.  Mindretallet besto av Henaug, Hollerud, 
Bolstad og Johansen (H), Holten (Krf) og Hovland (Frp). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gbnr 57/7») med 
tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
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SALT OG PEPPER - ENDRING AV SKJENKEAREAL.  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Det gis serverings- og skjenkebevilling for det utvidede arealet ved restaurant Salt & Pepper. 
Bevillingen gis for alkoholholdig drikk i klasse 1, 2 og 3.  
Bevillingen gjelder frem til 30. juni 2016. 
&&& 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: 
 
Det gis serverings- og skjenkebevilling for det utvidede arealet ved restaurant Salt & Pepper. 
Bevillingen gis for alkoholholdig drikk i klasse 1, 2 og 3.  
Bevillingen gjelder frem til 30. juni 2016. 
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SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK FREM TIL 30.  JUNI 2016. 
KIWI AVDELING 575 SOKNA. 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig 
drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol. 

 
2. Bevillingen gis frem til 30. juni 2016 og gjelder for Kiwi 575 Hallingdalsveien 30, 

Sokna med de arealer søknaden beskriver. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bestemmelser gitt i lov, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt Ringerike kommune sin alkoholpolitiske handlingsplan til enhver 
tid blir fulgt. 

 
4. Steinar Grønvold f. 14.12.1985 godkjennes som styrer for bevillingen og Christian 

Ødegård f. 30.04.1977 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
&&& 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: 
 

1. NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig 
drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol. 

 
2. Bevillingen gis frem til 30. juni 2016 og gjelder for Kiwi 575 Hallingdalsveien 30, 

Sokna med de arealer søknaden beskriver. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at bestemmelser gitt i lov, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt Ringerike kommune sin alkoholpolitiske handlingsplan til enhver 
tid blir fulgt. 

 
4. Steinar Grønvold f. 14.12.1985 godkjennes som styrer for bevillingen og Christian 

Ødegård f. 30.04.1977 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
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BAR LATINO - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILL ING FREM 
TIL 30. JUNI 2016. 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Maria Gabriela Vasquez Pachas org.nr 913 047 044 gis serverings- og 
skjenkebevilling for Bar Latino 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. Maria Gabriela Vasquez Pachas f. 3.5.1989 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Tori Husås Hovde f. 1.3.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

&&& 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: 
 

1. Maria Gabriela Vasquez Pachas org.nr 913 047 044 gis serverings- og 
skjenkebevilling for Bar Latino 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. Maria Gabriela Vasquez Pachas f. 3.5.1989 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Tori Husås Hovde f. 1.3.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
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51/14  
REFERATSAK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A LOVLIGHETSKONTOROLL – BUDSJETT 2014 – ØKONOMIPLAN 2014-2017 
 Brev fra fylkesmannen i Buskerud, dat. 27.02.14. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
 
 
 
  


