
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 8 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 22.04.2014 Tid: kl. 09:00 – 16:30 

09.00-14.00: Temamøte kommuneplanen. 

                      Presentasjonene vedlegges protokollen. 

15.00-16:30:  Ordinært møte. 

 
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 FD  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Nanna Kristoffersen   
Varamedlem Nena Bjerke  Dag Gunnar Stenersen 
Varamedlem Elsa Lill P. Strande   (09.00-12.45)  Arnfinn Holten 
Varamedlem Arne Broberg  (sak 83/14)  Dag Henaug  
Dessuten var komitelederne Ståle Skjønhaug (HOV) og Arne Broberg (HMA) til stede. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, 
Marianne Mortensen og Kirsten Orebråten, informasjonsrådgiver 
Mats Øieren,  

 
Merknader:  
Behandlede saker:  Fra og med sak 74/14 

til og med sak  86/14 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 
satt. 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Helge Stiksrud Kjell B. Hansen Dag G. Stenersen (sett) 
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Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
74/14 14/42  
 TEMAMØTE - KOMMUNEPLANEN  
 
75/14 14/1161  
 ÅRSRAPPORT 2013  FOR FINANSOMRÅDET  
 
76/14 08/1950  
 ØKONOMISK STØTTE HOVSENGAS VENNER  
 
77/14 14/48  
 OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - UTVIKLINGSANALYSE  

OG OMSTILLINGSSTYRE 
 
78/14 12/4035  
 REVISJON AV KOMMUNEPLAN - VIDERE FRAMDRIFT OG 

ORGANISERING  
 
79/14 13/667  
 ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV ENERGI- OG 

KLIMAPLANEN PROSJEKT OPPFØLGING 
 
80/14 08/1950  
 BRYGGEVEILEDER - ENDELIG VEDTAK  
 
81/14 13/550  
 JUSTERING AV BOMAVGIFTER - RÅDALSVEIEN-VEINR. 0605 -

151.1  
 
82/14 14/1061  
 FOLKEHELSEPROFIL 2014 - RINGERIKE KOMMUNE  
 
83/14 13/1434  
 FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
84/14 14/984  
 BRUKERUNDERSØKELSE KOMMUNALE BARNEHAGER 2014  
 
85/14 14/251  
 OVERGANGSRUTINER -BARNEHAGE/SKOLE  
 
86/14 14/230  
 STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER 2014  
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74/14  
TEMAMØTE - KOMMUNEPLANEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Det vises til det gjennomførte temamøtet og det notat som blir utarbeidet. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V og  Krf som ble enstemmig vedtatt: 
 
Det vises til det gjennomførte temamøtet og det notat som blir utarbeidet. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet utsatte sak 43/2014 i møte 11.mars 2014 for å kunne ha et eget temamøte om 
saken.  
 
Foreløpig program for temamøtet 22.april 2014 kl 1300 – 1600 er: 
 

- Kommuneplanens samfunnsdel 
- Kommuneplanens arealdel herunder mulige konsekvenser samferdselsløsninger, 

plassering av stasjon for Ringeriksbane mm 
- Formannskapets delaktighet i det videre kommuneplanarbeidet 

 
Programmet kan bli justert når det detaljeres frem til møtet. 
Lunch i kantina fra kl. 12.00. 
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75/14  
ÅRSRAPPORT 2013 FOR FINANSOMRÅDET  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Årsrapport 2013 for finansområdet 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: 
 
Årsrapport 2013 for finansområdet tas til orientering. 
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76/14  
ØKONOMISK STØTTE HOVSENGAS VENNER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Det vises til søknad om økonomisk støtte fra Hovsengas venner datert 03.09.2013 

2. Ringerike kommune støtter arbeidet med å sette opp innsynsgjerde med kr. 60.000,- 

3. Støtten finansieres ved bruk av midler fra næringsfondet (hjemfallsfond), 
kontonummer 2550801200 i balansen. 

&&& 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. Det vises til søknad om økonomisk støtte fra Hovsengas venner datert 03.09.2013 

2. Ringerike kommune støtter arbeidet med å sette opp innsynsgjerde med kr. 60.000,- 

3. Støtten finansieres ved bruk av midler fra næringsfondet (hjemfallsfond), 
kontonummer 2550801200 i balansen. 
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77/14  
OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - UTVIKLINGSANALYSE OG 
OMSTILLINGSSTYRE 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommunestyre tar til orientering den framlagte rapporten 
«Ringeriksvirkninger – Strategisk utviklingsanalyse» datert 12.01.14 utarbeidet av 
Agenda Kaupang. 

2. Konklusjonene fra denne analysen legges til grunn for det videre omstillingsarbeidet. 

3. Ringerike kommunestyre tar til etterretning at Rådet for Ringeriksregionen har 
oppnevnt omstillingsstyre som vil ha ansvaret for gjennomføringen på vegne av 
kommunen, og engasjere leder av omstillings- og innovasjonsprogrammet. 
 

&&& 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. Ringerike kommunestyre tar til orientering den framlagte rapporten 
«Ringeriksvirkninger – Strategisk utviklingsanalyse» datert 12.01.14 utarbeidet av 
Agenda Kaupang. 

2. Konklusjonene fra denne analysen legges til grunn for det videre omstillingsarbeidet. 

3. Ringerike kommunestyre tar til etterretning at Rådet for Ringeriksregionen har 
oppnevnt omstillingsstyre som vil ha ansvaret for gjennomføringen på vegne av 
kommunen, og engasjere leder av omstillings- og innovasjonsprogrammet. 
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78/14  
REVISJON AV KOMMUNEPLAN - VIDERE FRAMDRIFT OG ORGAN ISERING  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

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. 

&&& 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. 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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79/14  
ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV ENERGI- OG KLIMAPLA NEN 
PROSJEKT OPPFØLGING 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av energi- og klimaplanen tas til orientering.  
2. Kommunestyret ber om at energi- og klimaplanen blir gjort klarere med hensyn til 

konkrete mål med milepæler for når målene skal være innfridd. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Helge Stiksrud (V) til nytt punkt 2: 
 
Kommunestyret ber om at energi- og klimaplanen blir gjort klarere med hensyn til konkrete 
mål med milepæler for når målene skal være innfridd. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 1. 
Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& 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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80/14  
BRYGGEVEILEDER - ENDELIG VEDTAK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
 
1. Bryggeveilederen vedtas som retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker 

som involverer elvekantene i Hønefoss.  
2. Areal som ligger innafor sone 2 og 3 i bryggeveilederen settes av i kommuneplankartet 

med eget arealformål og tilhørende bestemmelser. 
3. Bryggeveilederen innarbeider ansvar for vedlikehold og avhending av brygger. 
4. Rådmannen gis i oppgave å utrede Larsens innspill i 2 punkter fra HMA og komme 

tilbake med eget saksframlegg. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 
1. Bryggeveilederen vedtas som retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker 

som involverer elvekantene i Hønefoss.  
2. Areal som ligger innafor sone 2 og 3 i bryggeveilederen settes av i kommuneplankartet 

med eget arealformål og tilhørende bestemmelser. 
3. Bryggeveilederen innarbeider ansvar for vedlikehold og avhending av brygger. 

 
Innspill fra Steinar Larsen (Ap) som følger saken: 
”1. Området ved Kvernbergbrua nedenfor Haugli gjøres om til blått felt, og det tas sikte 
 på en fast brygge (slik som Glatvedt brygge er). 
2. Kommunen eier en liten ballplass ved Eikli. Dette område gjøres om til blått felt, og 
 kan bli et område for folk i rullestol, og med mulighet for fiske”. 

 
Ordfører fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 
 
Rådmannen gis i oppgave å utrede Larsens innspill i 2 punkter fra HMA og komme tilbake 
med eget saksframlegg. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
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Hovedkomiteens (HMA) innstilling med ordførers forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
1. Bryggeveilederen vedtas som retningsgivende og veiledende i byggesaker og plansaker 

som involverer elvekantene i Hønefoss.  
 

2. Areal som ligger innafor sone 2 og 3 i bryggeveilederen settes av i kommuneplankartet 
med eget arealformål og tilhørende bestemmelser. 
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81/14  
JUSTERING AV BOMAVGIFTER - RÅDALSVEIEN-VEINR. 0605- 151.1  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Veglaget Rådalsveien gis adgang til følgende justering av satser for bomavgift; 
 

Avgiftstype Nye satser 
Personbil 40.- 
Årskort 700.- 
Gebyr manglende betaling 800.- 
 

2. Bomavgift på motoriserte tohjulinger settes til maksimalt halvparten  av avgiften på  
personbil. 
  

Det gis adgang til justering av bomavgifter etter Statistisk sentralbyrå sin indeks 
«Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. Melding sendes Ringerike kommune ved 
regulering av bomavgiften. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Veglaget Rådalsveien gis adgang til følgende justering av satser for bomavgift; 
 

Avgiftstype Nye satser 
Personbil 40.- 
Årskort 700.- 
Gebyr manglende betaling 800.- 
 

2. Bomavgift på motoriserte tohjulinger settes til maksimalt halvparten  av avgiften på  
personbil. 
  

Det gis adgang til justering av bomavgifter etter Statistisk sentralbyrå sin indeks 
«Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. Melding sendes Ringerike kommune ved 
regulering av bomavgiften. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Veglaget Rådalsveien gis adgang til følgende justering av satser for bomavgift; 
 

Avgiftstype Nye satser 
Personbil 40.- 
Årskort 700.- 
Gebyr manglende betaling 800.- 
 

2. Bomavgift på tohjulinger settes til maksimalt halvparten  av avgiften på  personbil. 
  

3. Det gis adgang til justering av bomavgifter etter Statistisk sentralbyrå sin indeks 
«Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. Melding sendes Ringerike kommune ved 
regulering av bomavgiften. 
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82/14  
FOLKEHELSEPROFIL 2014 - RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Folkehelseprofil 2014, - Ringerike kommune tas til orientering. 
 
Formannskapet ber om at Ringerike kommune prioriterer helsefremmede og forebyggende 
arbeid med særlig fokus på de områdene hvor kommunen ligger dårligere an enn 
landsgjennomsnittet.  
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 
 
Folkehelseprofil 2014, - Ringerike kommune tas til orientering. 
 
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ber om at Ringerike kommune prioriterer 
helsefremmede og forebyggende arbeid med særlig fokus på de områdene hvor kommunen 
ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet.  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Folkehelseprofil 2014, - Ringerike kommune tas til orientering. 
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83/14  
FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, og Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller 
annen eiendom i dette området, står klar. Tidspunkt for nedleggelse av Stranden 
skole kommer til behandling i mai 

2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen 
eiendom i dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i 
Hønefoss syd. Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt 
resultat av forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig. 

3. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og flerbrukshall i 
forslag til handlingsprogram 2015 - 2018 og budsjett 2015.  

4. Tandberglia opprettholdes som tomt for offentlige formål for å møte 
befolkningsvekst.  

5. Kragstadmarka anses som uaktuell som skoletomt. Området som er regulert til 
”offentlig formål” i kommunedelplan Kragstadmarka frigjøres, og kan vurderes 
regulert til andre formål. 

 
&&& 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.  Arne Broberg (H) tok Henaugs 
plass. 
 
Rådmannen endret ordlyden i siste setning i sitt forslag punkt 2: 
 
Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt resultat av 
forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig. 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, og Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller 
annen eiendom i dette området, står klar. Tidspunkt for nedleggelse av Stranden 
skole kommer til behandling i mai 

2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen 
eiendom i dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i 
Hønefoss syd. Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt 
resultat av forhandlingene med grunneiere for formannskapet 17.06.14. 
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3. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og flerbrukshall i 
forslag til handlingsprogram 2015 - 2018 og budsjett 2015.  

4. Tandberglia opprettholdes som tomt for offentlige formål for å møte 
befolkningsvekst.  

5. Kragstadmarka anses som uaktuell som skoletomt. Området som er regulert til 
”offentlig formål” i kommunedelplan Kragstadmarka frigjøres, og kan vurderes 
regulert til andre formål. 

 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 

1) Skolene Stranden, Kirkeskolen og Vegård skole beholdes. Enhetene gjøres mer 
robuste gjennom å tilrettelegge for økt boligbygging gjennom kommuneplanarbeidet.   

 
2) Rådmannen fremmer sak om mulighetene for bygging av ny skole for Hønefoss og 

Eikli skoler på kommunens areal tilknyttet Livbanen/Søndre park. 
 

3) Parallelt starter man arbeidet med å båndlegge og opparbeide området ved Petersøya 
til parkområde, slik at Hønefoss by får et tilgjengelig og godt parktilbud. Utviklingen 
skal sikre Hønefoss et bedre og mer tilgjengelig parktilbud enn i dag.  

 
4) Tilkobling til Støalandet/Krakstadmarka vurderes som en del av prosjektet med 

gangbro over elva. 
 

5) Området ved Hønefoss skole vurderes solgt. Dette for å frigjøre nødvendig kapital. 
 

6) Tomten ved Eikli skole vurderes benyttet til nytt administrasjonsbygg, for å frigjøre 
leide lokaler i blant annet Vikenbygget. 
 

7) Tidshorisonten for bygging av skolen må ses i sammenheng med kommunens 
økonomiske situasjon. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA ) innstilling med rådmannens 
endringsforslag i pkt. 2 og Aasens forslag, fikk Aasens forslag 2 stemmer (Sp og Sol) og falt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, Kirkeskolen og Stranden skole legges ned når ny skole med flerbrukshall på 
Benterud, eller annen eiendom i dette området, står klar. 

2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen 
eiendom i dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i 
Hønefoss syd. Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt 
resultat av forhandlingene med grunneiere for formannskapet 17.06.14. 
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3. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og flerbrukshall i 
forslag til handlingsprogram 2015 - 2018 og budsjett 2015.  

4. Tandberglia opprettholdes som tomt for offentlige formål for å møte 
befolkningsvekst.  

5. Kragstadmarka anses som uaktuell som skoletomt. 
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84/14  
BRUKERUNDERSØKELSE KOMMUNALE BARNEHAGER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Informasjon om brukerundersøkelsen i kommunale barnehager 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 (HOK) 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: 
 
Informasjon om brukerundersøkelsen i kommunale barnehager tas til orientering. 
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85/14  
OVERGANGSRUTINER -BARNEHAGE/SKOLE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Overgangsrutinene tas til etterretning. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 
 
Punkt 1. Overgangsrutinene tas til etterretning. 
Punkt 2. Korrigerte vedlegg, overgangsrutiner, sendes hovedkomiteens (HOK) medlemmer. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HOK) innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Overgangsrutinene tas til orientering. 
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86/14  
STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 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 (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig 
vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& 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. 
 
 
  


