
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 9 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 13.05.2014 Tid: kl. 12:30 – 18:20 

Temamøte: 
Kommuneplanarbeidet v/Øyvind Dalen og Kristen 
Fjeldstad fra Asplan Viak og Gunnar Hallsteinsen fra 
miljø og arealforvaltning. 

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   
Varamedlem Nena Bjerke  Dag Gunnar Stenersen 
Dessuten var komiteleder (HMA) Arne Broberg (H) til stede. 
  
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar 
Ågotnes, Marianne Mortensen og Elisabeth Djønne, avd.leder 
økonomi Roger Mathiesen og kommunikasjonsrådgiver Mats 
Øieren. 

 
Merknader: Ringeriks-Kraft AS v/Ole Sunnset og Per Stamnes orienterte vedr. 

sak 98/14.  Presentasjonen vedlegges protokollen. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 87/14 
til og med sak  103/14. 
 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende merknad fra ordfører:  Sak 95/14 behandles før sak 89/14. 
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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 

 
87/14 14/42  
 TEMAMØTE - KOMMUNEPLANEN  
 
88/14 14/42  
 REFERATSAKER  
 
89/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
90/14 14/1470  
 MÅNEDSRAPPORT MARS  
 
91/14 14/1550  
 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2013 - RINGERIKE 

KOMMUNE  
 
92/14 14/1499  
 SKOLELØSNING HØNEFOSS NORD  
 
93/14 14/1085  
 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/20 15  
 
94/14 12/5491  
 SLUTTBEHANDLING AV HELGERUD VEST NR. 384 - JORDLOV  

OG PLAN- OG BYGNINGSLOV 
 
95/14 10/960  
 MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK PÅ EIENDOM VED 

RINGERIKE VANNVERK PÅ KILEMOEN  
 
96/14 13/3446  
 KOMMUNALDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG  
 
97/14 14/1442  
 SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR EIENDOMSUTVIKLING AS  
 
98/14 14/1522  
 ÅRSREGNSKAP, ÅRSRAPPORT OG GENERALFORSAMLING 

RINGERIKS-KRAFT AS  
 
99/14 14/987  
 RINGERIKES KORNSILO SA - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP  

2013  
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100/14 13/1149  
 ÅRSRAPPORT FONTENEHUSET 2013  
 
101/14 13/1428  
 ÅRSRAPPORT OG GENERALFORSAMLING KLP  
 
102/14 14/689  
 UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJON FOR Å DRIVE O G 

INNEHA HØNEFOSS FLYPLASS EGGEMOEN 
 
103/14 14/864  
 CAFE CLINT.  BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN.  
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87/14  
TEMAMØTE - KOMMUNEPLANEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Forslag til program for temamøtet ble vedtatt som følger: 
1230      Innledning  
1245      Hva skjer i Hønefoss?  
               v/Gunnar Hallsteinsen 
1330      Pause 
1345      Bærekraftig byutvikling & stasjonsområde  
               v/Asplan Viak 
1515      Kort oppsummering v/rådmann, notat fremlegges i neste møte.   
1530      Avslutning temamøtet 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag til program for temamøtet ble vedtatt som følger: 
1230      Innledning  
1245      Hva skjer i Hønefoss?  
               v/Gunnar Hallsteinsen 
1330      Pause 
1345      Bærekraftig byutvikling & stasjonsområde  
               v/Asplan Viak 
1515      Kort oppsummering v/rådmann, notat fremlegges i neste møte.    
1530      Avslutning temamøtet 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Foreløpig program for temamøtet 13.mai 2014 kl 1230 – 1530 er: 
1230      Innledning  
1245      Hva skjer i Hønefoss?  
               v/Gunnar Hallsteinsen 
1330      Pause 
1345      Bærekraftig byutvikling & stasjonsområde  
               v/Asplan Viak 
1515      Kort oppsummering v/rådmann   
1530      Avslutning temamøtet 
 
Lunsj i kantina fra kl. 12.00. 
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88/14  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A RINGERIKSBANEN OG NY E16 SANDVIKA-HØNEFOSS 

Brev til statsminister Erna Solberg m.fl. fra Rådet for Ringeriksregionen,  
dat. 11.04.14. 
 

B REVISJON AV KOMMUNEPLAN - TEMAMØTE I FORMANNSKAPET  
 Notat fra rådmannen, dat. 05.05.14. 
  
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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89/14  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon 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 tas til orientering. 
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90/14  
MÅNEDSRAPPORT MARS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Månedsrapport mars 2014 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: 
 
Månedsrapport mars 2014 tas til orientering. 
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91/14  
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2013 - RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2013, som er avlagt med et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på kroner 6.505.284,97, godkjennes. 

2. Inndekning av regnskapsmessig driftsunderskudd i 2013 vedtas i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplan/ handlingsprogram 2015-2018. 

3. Investeringsregnskapet for 2013, som er avsluttet i balanse, godkjennes. 
4. Rådmannens årsberetning for 2013 godkjennes. 
5. Rådmannens årsrapport for 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: 
 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2013, som er avlagt med et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på kroner 6.505.284,97, godkjennes. 

2. Inndekning av regnskapsmessig driftsunderskudd i 2013 vedtas i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplan/ handlingsprogram 2015-2018. 

3. Investeringsregnskapet for 2013, som er avsluttet i balanse, godkjennes. 
4. Rådmannens årsberetning for 2013 godkjennes. 
5. Rådmannens årsrapport for 2013 tas til orientering. 
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92/14  
SKOLELØSNING HØNEFOSS NORD  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole 
6. I det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen, bes rådmannen hensynta 

eventuell ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole 
6. I det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen, bes rådmannen hensynta 

eventuell ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord. 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 
 

1. Det tas ikke stilling til endringer i skolestrukturen i Hønefoss Nord nå. 
2. Endringer i skolestrukturen for Hønefoss Nord må ses i sammenheng med den øvrige 

skolestrukturen i byen, herunder plassering av ny skole i Hønefoss syd. 
3. Videre må man vurdere påregnelig fremdrift sett hen til kommunens økonomiske 

situasjon. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 



  

Side 11 av 25 

 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOK) innstilling og Aasens forslag, 
fikk Aasens forslag 2 stemmer (Sp og Sol) og falt. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole. 
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93/14  
NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/201 5  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014 
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskolen, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole. 
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 
 
Stranden skole legges ikke ned. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOK) innstilling , som er i samsvar 
med rådmannens forslag, og Aasens forslag, fikk Aasens forslag 3 stemmer (Sp,  Sol og Frp) 
og falt. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014 
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskolen, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole. 
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 
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94/14  
SLUTTBEHANDLING AV HELGERUD VEST NR. 384 - JORDLOV OG PLAN- OG 
BYGNINGSLOV 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Det gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar fulldyrka jord til boligformål. 
2. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med 

tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
 
Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 

1. Av hensyn til jordvern er det ønske om å se omdisponeringsspørsmålet i en større 
sammenheng.  Saken utsettes derfor til det er foretatt en samlet vurdering av 
kommunens arealbehov på lang sikt. 

2. Reguleringsplanen skal tas opp til ny behandling når nye områder for boligområder er 
avklart i forbindelse med kommuneplanrulleringa. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar 
med rådmannens forslag, og Aasens forslag, fikk Aasens forslag 3 stemmer (Sp,  Sol og V) 
og falt. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar fulldyrka jord til boligformål. 
2. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med 

tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
 
Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12. 
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95/14  
MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK PÅ EIENDOM VED RINGER IKE 
VANNVERK PÅ KILEMOEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 
Saken utsettes. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Aasens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
1. Det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak, i henhold til pbl § 13, på gbnr 52/1 innafor 

sone 1 i de foreslåtte klausuleringssonene (se område med rutete (rød) skravur på vedlagt 
kart: «Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 
6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved Ringerike vannverk på Kilemoen. 
Forbudet mot tiltak gjelder fram til områder er regulert i vedtatt reguleringsplan.  
 

2. Det kan åpnes for søknad om midlertidig tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 
(pbl) § 20-1 k) på gbnr.52/1 innafor sone 2a i de foreslåtte klausuleringssonene (se 
område med stripete (blå) skravur på vedlagt kart: «Oversikt over Støens eiendom 
gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 
25.4.2014) ved Ringerike vannverk på Kilemoen.  
En eventuell midlertidig tillatelse vil gjelde inntil området er regulert i vedtatt 
reguleringsplan. En eventuell midlertidig tillatelse forutsetter at det utarbeides 
reguleringsplan for området, og at det utredes konsekvenser i tilstrekkelig grad i 
forbindelse med søknad om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k). Dersom det søkes om 
midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k) må det også søkes om dispensasjon etter pbl § 19-
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1 til 19-3. Det må søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i pbl § 12-1 2. ledd og 
fra kommuneplanen.   
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96/14  
KOMMUNALDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Fremlagt hovedrullering av kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg vedtas som 
høringsdokument. 

2. Dokumentet hvor saken fremstilles, sendes til offentlig høring i samsvar med plan- og 
bygningsloven. 

&&& 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: 
 

1. Fremlagt hovedrullering av kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg vedtas som 
høringsdokument. 

2. Dokumentet hvor saken fremstilles, sendes til offentlig høring i samsvar med plan- og 
bygningsloven. 
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97/14  
SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR EIENDOMSUTVIKLING AS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Marit Bolstad (H): 
 
Saken utsettes. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Bolstads utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Opprinnelig avtale mellom Ringerike kommune og Conceptor Eiendomsutvikling AS 
med senere avklaringer og presiseringer opprettholdes men med følgende endringer: 

 
• Ringerike kommune selger tomt 318/497 til en pris av 1 250 kr pr m2 (indeks 1.april 

2013) i forhold til kommunens andel (18%) av det totale bruksareal (hvor parkering 

under bakkenivå ikke er med i beregningen) av hele utbyggingsområdet (19 743 m2).  

• Tomten skal ikke selges til en lavere pris enn antatt markedsverdi for tomten som pr 

09.04.2014 utgjør 3,0 millioner kroner. 

• Som første delbetaling selges tomten til en pris av 780 kr pr m2. Dette utgjør 2,8 

millioner kr og betaling forfaller ved overføring av hjemmelen til Conceptor 

Eiendomsutvikling AS.  

• Restbeløp betales når stadfestet reguleringsplan foreligger og bruksarealet er fastlagt.  

• Ringerike kommunes ansvar for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske anlegg 

gjelder fram til grensene for det helhetlige utbyggingsområdet som det foreslås at 

kommunens areal / godtgjøring skal måles mot. 

2. Ringerike kommune godkjenner at rettighetene til kjøp og utvikling av Øya etter 
avtalen med Conceptor Eiendomsutvikling AS av 02.02.2000 blir overført til 
selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS, org.nr. 998 211 344. De betingelser og 
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frister fastsatt i avtalen som gjelder for eiendommen Øya med endringer i denne sak 
skal gjelde for selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS. 
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98/14  
ÅRSREGNSKAP, ÅRSRAPPORT OG GENERALFORSAMLING RINGER IKS-
KRAFT AS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Formannskapet tar årsberetning og regnskap 2013 fra Ringerikes-Kraft AS  til 
etterretning. 

2. Formannskapet slutter seg til innkalling til generalforsamling, årsberetning 2013 og 
årsrapport med regnskap 2013 fra Ringeriks- Kraft AS. 

3. Formannskapet gir ordfører fullmakt til å foreslå medlemmer og varamedlemmer til 
styrevervene.  Herunder også valg av leder og nestleder. 

4. Som medlem til valgkomite foreslås valgt: 
Ordfører Kjell B. Hansen 

5. Formannskapet gir ordfører fullmakt til å foreslå endringer i godtgjørelse til styret. En 
eventuell økning skal ses i sammenheng med lønnsutvikling ellers i selskapet og bør 
ikke overstige 5 prosent. 

6. Formannskapet gir ordfører fullmakt til supplering om noen av de valgte sier fra seg         
valget. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf:  
 

1. Som forslaget. 
2. Formannskapet gir ordfører fullmakt til å foreslå medlemmer og varamedlemmer til 

styrevervene.  Herunder også valg av leder og nestleder. 
3. Som punkt 4. 
4. Som punkt 5. 
5. Som punkt 6. 

 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol til nytt punkt 2 og 3: 
 

2. Ordfører får i oppgave å fremme nytt forslag på Ringerike kommunes representanter 
til styret i Ringeriks-Kraft AS.  Kandidatene skal ha politisk forankring. 

 
Forslag fra ordfører til endring i punkt 1: 
 
Formannskapet tar årsberetning og regnskap 2013 fra Ringerikes-Kraft AS  til etterretning. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Punktvis avstemming: 
 

1. Meiers forslag med ordførers ending i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
2. Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Meier og Aasen i punkt 2, fikk 

Aasens forslag 2 stemmer (Sp og Sol) og falt. 
3. Meiers forslag i punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
4. Meiers forslag i punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
5. Meiers forslag i punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 

 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Innkalling til generalforsamling, årsberetning 2013 og årsrapport med regnskap 2013 
fra Ringeriks- Kraft AS godkjennes. 

 
2. Som styremedlem i Ringeriks- Kraft AS for foreslås valgt:  

……………………………..  
Som styrets varamedlemmer i Ringeriks- Kraft AS for perioden 2014-2015 foreslås 
valgt: 
…………………………….. (1 år) 
…………………………….. (1 år) 
…………………………….. (1 år) 
 

3. Som styreleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2014-2015 foreslås valgt: 
…Per Stamnes………….. 
Som styrets nestleder i Ringeriks- Kraft AS for perioden 2014-2015 foreslås valgt: 
…………………………….. 

4. Som medlemmer til valgkomite foreslås valgt: 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 

5. Formannskapet gir ordfører fullmakt til å foreslå endringer i godtgjørelse til styret. En 
eventuell økning skal ses i sammenheng med lønnsutvikling ellers i selskapet og bør 
ikke overstige 5 prosent. 

6. Formannskapet gir ordfører fullmakt til supplering om noen av de valgte sier fra seg         
valget. 



  

Side 21 av 25 

 
 
 
  
99/14  
RINGERIKES KORNSILO SA - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP  2013  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Formannskapet tar årsberetning og regnskap 2013 fra Ringerikes Kornsilo SA 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: 
 
Formannskapet tar årsberetning og regnskap 2013 fra Ringerikes Kornsilo SA til orientering. 
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100/14  
ÅRSRAPPORT FONTENEHUSET 2013  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Vedlagte årsrapport fra Fontenehuset tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 
 
«og rådmannens vurdering» strykes i vedtaket. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med Holten endringsforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets 
innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte årsrapport fra Fontenehuset og rådmannens vurdering tas til orientering. 
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101/14  
ÅRSRAPPORT OG GENERALFORSAMLING KLP  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Formannskapet tar årsrapport og innkalling til generalforsamling fra Kommunal 
Pensjonskasse (KLP) 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. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar årsrapport og innkalling til generalforsamling fra Kommunal 
Pensjonskasse (KLP) til orientering. 
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102/14  
UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJON FOR Å DRIVE OG  INNEHA 
HØNEFOSS FLYPLASS EGGEMOEN 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av 
Eggemoen Flyplass. 
 
Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av 
forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn innspill 
og fremme sak for politisk 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 som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av 
Eggemoen Flyplass. 
 
Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av 
forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn innspill 
og fremme sak for politisk vedtak. 
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103/14  
CAFE CLINT.  BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN.  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
I medhold av alkohollovens § 1-8 inndras bevillingen til ARANDO AS org. nr 998 902 673 
ved Cafe Clint i 1 – en- uke for brudd på Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av 
alkoholholdig drikk § 8-1, samt Forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av 
alkoholholdig drikk §§ 4-1, 4-2. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillingers innstilling, som er i samsvar med 
rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
I medhold av alkohollovens § 1-8 inndras bevillingen til ARANDO AS org. nr 998 902 673 
ved Cafe Clint i 1 – en- uke for brudd på Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av 
alkoholholdig drikk § 8-1, samt Forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av 
alkoholholdig drikk §§ 4-1, 4-2. 
 
 
  


