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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
129/14 14/42  
 REFERATSAKER  
 
130/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
131/14 14/2157  
 MÅNEDSRAPPORT MAI 2014  
 
132/14 14/2573  
 FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2014  
 
133/14 14/2583  
 PLIKT TIL Å SETTE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELIN G 

AV ØKONOMISK STØNAD - HØRING  
 
134/14 14/2202  
 KULTURSTIFTELSEN - RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN  
 
135/14 14/2608  
 KJØP AV AKSJER I PAN INNOVASJON AS  
 
136/14 14/2606  
 NORDISK SAMARBEID VENNSKAPSBYMØTE SOMMEREN 2014 
 
137/14 14/1982  
 KRISESENTERET - REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE  
 
138/14 11/3476  
 FASTSETTING AV NYTT PLANPROGRAM FOR 

KOMMUNEDELPLAN FOR STEINSFJORDEN  
 
139/14 12/4762  
 2 GANGSBEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING 0605-381 

TREKLYNGEN  
 
140/14 14/2295  
 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR 

OPPFYLLING/MASSEDEPONI I RINGERIKE KOMMUNE  
 
141/14 10/2552  
 2 GANGSBEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING 0605_347 

HVERVENMOEN  
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142/14 14/2628  
 KOMMUNEREFORMEN  
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129/14  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A LOVLIGHETSKONTROLL – STRANDEN SKOLE 
 Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, dat. 26.06.14. 
 
B FORLENGET INNDEKNINGSTID FOR UNDERSKUDD IHT. 

KOMMUNELOVENS § 48 NR. 4. 
 Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, dat. 08.07.14. 
 
C GENERALFORSAMLING I RINGERIKS-KRAFT AS 
 Protokoll fra generalforsamling 22.05.14. 
 
D REVISJON AV KOMMUNEPLAN – STATUSNOTAT 
 Notat fra rådmannen, dat. 05.08.14. 
 
&&& 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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130/14  
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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131/14  
MÅNEDSRAPPORT MAI 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Månedsrapport mai 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 mai 2014 tas til orientering 
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132/14  
FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Finansrapport per 1. tertial 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: 
 
Finansrapport per 1. tertial 2014 tas til orientering. 
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133/14  
PLIKT TIL Å SETTE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING  AV 
ØKONOMISK STØNAD - HØRING  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune støtter forslaget om aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. 

2. Ringerike kommune mener det er et økonomisk innsparingspotensial og menneskelig 
vekstpotensial i å stille mer krav til aktivitet.  Særlig gjelder dette nye søkere, yngre 
mottakere av sosialhjelp og deler av flyktning- og innvandrerbefolkningen. 

3. Ringerike kommune ønsker at Departementet utvider vilkårssettingen til også å gjelde 
krav til å oppsøke behandling. Krav til behandling er satt for å gjøre brukeren 
selvforsørget på sikt, og sosialhjelp skal ikke være et alternativ for personer som 
unndrar seg ansvar for å bli i stand til å bli selvhjulpen. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf):  
 
Ringerike kommune mener gjeldende lovgivning er tilstrekkelig for å kunne sette aktuelle 
krav til personer som mottar sosialhjelp.  Kommunen mener at staten må satse mer midler på 
tiltak som kan hjelpe vanskelig stilte personer til å få seg opplæring og komme seg inn i 
arbeidslivet. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Holten og rådmannen, ble rådmannens 
forslag vedtatt mot 4 stemmer.  Mindretallet besto av Holten (Krf), Hansen (Ap), 
Kristoffersen (Sol) og Aasen (Sp).  
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune støtter forslaget om aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. 

2. Ringerike kommune mener det er et økonomisk innsparingspotensial og menneskelig 
vekstpotensial i å stille mer krav til aktivitet.  Særlig gjelder dette nye søkere, yngre 
mottakere av sosialhjelp og deler av flyktning- og innvandrerbefolkningen. 

3. Ringerike kommune ønsker at Departementet utvider vilkårssettingen til også å gjelde 
krav til å oppsøke behandling. Krav til behandling er satt for å gjøre brukeren 
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selvforsørget på sikt, og sosialhjelp skal ikke være et alternativ for personer som 
unndrar seg ansvar for å bli i stand til å bli selvhjulpen. 
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134/14  
KULTURSTIFTELSEN - RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Opprinnelig rente- og avdragsfritt lån på kr. 1 656 250,- videreføres på samme betingelser 
fram til 1.1.2017, eller inntil eventuelt annet avtales. 
&&& 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: 
 
Opprinnelig rente- og avdragsfritt lån på kr. 1 656 250,- videreføres på samme betingelser 
fram til 1.1.2017, eller inntil eventuelt annet avtales. 
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135/14  
KJØP AV AKSJER I PAN INNOVASJON AS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune takker ja til tilbudet om kjøp av aksjer i Pan Innovasjon AS. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe inntil 10% av aksjene i Pan Innovasjon AS til en 

pris på kr 4.018,- pr aksje i henhold til verdifastsettelse utført av selskapets revisor. 
3. Aksjekjøpet finansieres ved tilskudd fra Hjemfallsfondet. Ved eventuelt framtidig 

aksjesalg tilbakeføres salgssummen til fondet. 
 
&&& 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 kommune takker ja til tilbudet om kjøp av aksjer i Pan Innovasjon AS. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe inntil 10% av aksjene i Pan Innovasjon AS til en 

pris på kr 4.018,- pr aksje i henhold til verdifastsettelse utført av selskapets revisor. 
3. Aksjekjøpet finansieres ved tilskudd fra Hjemfallsfondet. Ved eventuelt framtidig 

aksjesalg tilbakeføres salgssummen til fondet. 
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136/14  
NORDISK SAMARBEID VENNSKAPSBYMØTE SOMMEREN 2014 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Rapporten fra Nordisk vennskapsbymøte 3.- 6. juli 2014 tas til orientering. 
2. Forslag til tema for videre samarbeid, fastsettes i formannskapets septembermøte. 

&&& 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. Rapporten fra Nordisk vennskapsbymøte 3.- 6. juli 2014 tas til orientering. 
2. Forslag til tema for videre samarbeid, fastsettes i formannskapets septembermøte. 
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137/14  
KRISESENTERET - REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune vedtar vedlagte reviderte samarbeidsavtale om drift av Hønefoss 
Krisesenter, under forutsetning av likelydende vedtak i samtlige kommuner. 
&&& 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 vedtar vedlagte reviderte samarbeidsavtale om drift av Hønefoss 
Krisesenter, under forutsetning av likelydende vedtak i samtlige kommuner. 
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138/14  
FASTSETTING AV NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 
STEINSFJORDEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Nytt planprogram for «Steinsfjorden og Kroksund», datert januar 2013, fastsettes. 
&&& 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: 
 
Nytt planprogram for «Steinsfjorden og Kroksund», datert januar 2013, fastsettes. 
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139/14  
2 GANGSBEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING 0605-381 TREK LYNGEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Områderegulering 0605_ 381 Treklyngen med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 

 
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 243 Rv 35 G/S Hov-Risesletta, samt de 

deler av gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, 259-2 
Hovsmarka næringsområde vedtatt 01.11.01 og 343 Follum områdeplan vedtatt 
31.03.11, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_381 områderegulering for 
Treklyngen. 

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

1. Områderegulering 0605_ 381 Treklyngen med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 

 
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 243 Rv 35 G/S Hov-Risesletta, samt de 

deler av gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, 259-2 
Hovsmarka næringsområde vedtatt 01.11.01 og 343 Follum områdeplan vedtatt 
31.03.11, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_381 områderegulering for 
Treklyngen. 

 
3. Innspill fra grunneierne om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) 

konsekvensutredes som en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel.  
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming over hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Meier (Ap), Stiksrud (V), Frp, Sp og 
Sol. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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1. Områderegulering 0605_ 381 Treklyngen med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 
 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 243 Rv 35 G/S Hov-Risesletta, samt de deler 
av gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, 259-2 Hovsmarka 
næringsområde vedtatt 01.11.01 og 343 Follum områdeplan vedtatt 31.03.11, som 
overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_381 områderegulering for Treklyngen. 
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140/14  
FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OPPFYLLING/MASSEDEPO NI I 
RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes. Rådmannen bes systematisere og redigere retningslinjene inn i et eget 
dokument og fremlegge saken på nytt for hovedkomiteen (HMA).  
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 
Saken utsettes. Rådmannen bes systematisere og redigere retningslinjene inn i et eget 
dokument og fremlegge saken på nytt for hovedkomiteen (HMA).  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Retningslinjer for fylling/massedeponi (rene masser) i Ringerike kommune vedtas og 
skal tas i bruk fra denne dag. 

2. Disse retningslinjene bør tas inn kommuneplanbestemmelsene for Ringerike. 
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141/14  
2 GANGSBEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING 0605_347 HVER VENMOEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. 0605_347 Områderegulering for Hvervenmoen vedtas.  
2. De deler av følgende reguleringsplaner som overlappes av ny regulering oppheves: 

- 113-01 Hvervenmoen, sist vedtatt 07.11.94.  
- 181-01 Hvervenmoen vekstområde, vedtatt 24.06.99. 
- 181-02 Hvervenmoen - endret gangsti, vedtatt 03.07.02. 
- 181-04 HV-Plast, vedtatt 30.06.08. 
- 283-01 Sykehusområdet, vedtatt 11.11.08.  
- 357 Hvervenkastet pendlerparkering, vedtatt 13.12.12. 

 
Protokolltilførsel fra Helge Stiksrud og Anne-Marit  Lillestø (V), Arnfinn Holten (Krf) 
og Nanna Kristoffersen (Sol): 
 
«Ved utforming av fasader i bygningene, skal det tas hensyn til estetisk utforming siden dette 
vil være bygg som vil ligge ved innfallsporten til Hønefoss.  Dette betyr at løsninger som gir 
inntrykk av rene lagerbygg skal unngås.» 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 
1. Hovedkomiteen (HMA) viser til usikkerhetene knyttet til plassering av rundkjøring i 
 området. HMA forutsetter at denne usikkerheten avklares før behandling av saken i 
 formannskapet, og oversender saken til formannskapet uten innstilling.  
 
2. De deler av følgende reguleringsplaner som overlappes av ny regulering oppheves: 

- 113-01 Hvervenmoen, sist vedtatt 07.11.94.  
- 181-01 Hvervenmoen vekstområde, vedtatt 24.06.99. 
- 181-02 Hvervenmoen - endret gangsti, vedtatt 03.07.02. 
- 181-04 HV-Plast, vedtatt 30.06.08. 
- 283-01 Sykehusområdet, vedtatt 11.11.08.  
- 357       Hvervenkastet pendlerparkering, vedtatt 13.12.12. 

 
Protokolltilførsel fra Helge Stiksrud og Anne-Marit  Lillestø (V), Arnfinn Holten (Krf) 
og Nanna Kristoffersen (Sol): 
 
«Ved utforming av fasader i bygningene, skal det tas hensyn til estetisk utforming siden dette 
vil være bygg som vil ligge ved innfallsporten til Hønefoss.  Dette betyr at løsninger som gir 
inntrykk av rene lagerbygg skal unngås.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og hovedkomiteens innstilling, ble 
rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
Protokolltilførselen følger saken. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. 0605_347 Områderegulering for Hvervenmoen vedtas.  
2. De deler av følgende reguleringsplaner som overlappes av ny regulering oppheves: 

- 113-01 Hvervenmoen, sist vedtatt 07.11.94.  
- 181-01 Hvervenmoen vekstområde, vedtatt 24.06.99. 
- 181-02 Hvervenmoen - endret gangsti, vedtatt 03.07.02. 
- 181-04 HV-Plast, vedtatt 30.06.08. 
- 283-01 Sykehusområdet, vedtatt 11.11.08.  
- 357 Hvervenkastet pendlerparkering, vedtatt 13.12.12. 
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142/14  
KOMMUNEREFORMEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Fylkesmann Helen Bjørnøy orienterte.  Presentasjonene vedlegges protokollen. 
 

1. Fylkesmannens gjennomgang om kommunereformen tas til orientering og gis 
saksnummer. 

2. Rådmannen anmodes om å forberede videre diskusjon i form av eget notat om 
oppfølging av kommunereformen i Ringerike kommune.  Herunder skisse for tentativ 
oppgave – og tidsplan for den lokale prosessen. 

3. Egen sak og rådmannens notat, jfr. punkt 2, fremlegges til behandling i 
kommunestyret i september 2014. 

4. Vedtak fattet i Rådet for Ringeriksregionen den 28. mai følges opp, herunder 
allianseperspektiver som der strekes opp hva gjelder kommunene Hole, Jevnaker, 
Modum, Krødsherad, Sør-Aurdal og Hadelandskommunene. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Fylkesmann Helen Bjørnøy orienterte.  Presentasjonene vedlegges protokollen. 
 
Forslag fra ordfører: 

1. Fylkesmannens gjennomgang om kommunereformen tas til orientering og gis 
saksnummer. 

2. Rådmannen anmodes om å forberede videre diskusjon i form av eget notat om 
oppfølging av kommunereformen i Ringerike kommune.  Herunder skisse for tentativ 
oppgave – og tidsplan for den lokale prosessen. 

3. Egen sak og rådmannens notat, jfr. punkt 2, fremlegges til behandling i 
kommunestyret i september 2014. 

4. Vedtak fattet i Rådet for Ringeriksregionen den 28. mai følges opp, herunder 
allianseperspektiver som der strekes opp hva gjelder kommunene Hole, Jevnaker, 
Modum, Krødsherad, Sør-Aurdal og Hadelandskommunene. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
 
 


