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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

179/14 14/1324   

 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

180/14 14/2318   

 Månedsrapport september 2014  

 

181/14 14/659   

 Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-

2018  

 

182/14 14/1174   

 Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

183/14 14/2430   

 Betalingsreglement 2015  

 

184/14 14/1912   

 17. maikomiteen, - tilleggsbevilgning  

 

185/14 14/780   

 Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

186/14 14/1523   

 Forlengen drift av Ringerikshallen  

 

187/14 14/1892   

 Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert avtale 

mellom Hole og Ringerike kommune  

 

188/14 14/2173   

 Minnestein i Søndre park  

 

189/14 14/646   

 ETABLERING AV BYTOALETT I HØNEFOSS SENTRUM  

 

190/14 14/1477   

 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 1. 

gangsbehandling  

 

191/14 14/1488   

 Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs behandling 

 

192/14 14/260   

 395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak  
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193/14 14/301   

 2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

194/14 14/1211   

 Serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016. Fossen Friluft 

AS/Ringkollstua. 

 

195/14 14/1586   

 A&D Restaurantdrift as - Taj Mahal Skjenkebevilling frem til 30. juni 2016 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

179/14   

Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 

 

 

 

 

 

180/14   

Månedsrapport september 2014  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering 

 

 

 

 

 

181/14   

Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  
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Vedtak: 

 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

182/14   

Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

Vedtak: 

 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.
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3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på 

lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.
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3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på 

lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  

 

 

 

 

 

183/14   

Betalingsreglement 2015  

 

Vedtak: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

 

 

 

 

184/14   

17. maikomiteen, - tilleggsbevilgning  

 

Vedtak: 
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17. maikomiteen tilleggsbevilges kr. 30 000,- for å dekke merkostnader ved årets arrangement 

i forbindelse grunnlovsjubileet. 

Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto 712000 100 149000, som da settes 

til kr. 750 000,-. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

17. maikomiteen tilleggsbevilges kr. 30 000,- for å dekke merkostnader ved årets arrangement 

i forbindelse grunnlovsjubileet. 

Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto 712000 100 149000, som da settes 

til kr. 750 000,-. 

 

 

 

 

 

185/14   

Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 
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186/14   

Forlengen drift av Ringerikshallen  

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler at vedtak i kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 

2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre inntil flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass, og 

videre drift av Ringerikshallen avgjøres når ny flerbrukshall i Hønefoss nord er 

ferdigstilt. 

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre inntil flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 

 

 

 

 

 

187/14   

Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert avtale mellom Hole og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  

 

 

 

Behandling: 
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Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  

 

 

 

 

 

188/14   

Minnestein i Søndre park  

 

Vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

 

 

 

 

189/14   

ETABLERING AV BYTOALETT I HØNEFOSS SENTRUM  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune etablerer ikke bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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Ringerike kommune etablerer ikke bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 

 

 

 

 

 

190/14   

367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 

12-10.  

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan.  

4. Der utarbeides konkrete planer  m.h.t erstatningsarealer for idrett og friluftsliv. Det må 

herunder vurderes hvordan opparbeiding kan sikres og fordeling av kostnader.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 

12-10.  

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan.  

4. Det skal vurderes konkrete muligheter for å etablere erstatningsarealer for idrett og 

friluftsliv. Det må herunder vurderes hvordan opparbeiding kan sikres og fordeling av 

kostnader.  

 

 

 

 

 

191/14   

Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs behandling 
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Vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 

“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 

 

3. Før 2.gangs behandling skal plankart og bestemmelser kvalitetssikres i 

forhold til å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot ras. 

 

4. Det må, før sluttbehandling, vurderes rekkefølgebestemmelser for tillatt 

utbygging i tråd med konklusjonene i trafikkanalysen. 

 

5. Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt 

høring fremmer rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og 

innarbeider dette i planforslag til sluttvedtak. 
 

6. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte 

grunneiere. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 

“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 

 

3. Før 2.gangs behandling skal plankart og bestemmelser kvalitetssikres i 

forhold til å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot ras. 

 

4. Det må, før sluttbehandling, vurderes rekkefølgebestemmelser for tillatt 
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utbygging i tråd med konklusjonene i trafikkanalysen. 

 

5. Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt 

høring fremmer rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og 

innarbeider dette i planforslag til sluttvedtak. 
 

6. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte 

grunneiere. 

 

 

 

 

 

192/14   

395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak  

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen (HMA) viser til befaring og orienteringer før møtet 10.11.2014,  og  

vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park 

Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs. 

hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 
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193/14   

2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

 

 

 

 

194/14   

Serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016. Fossen Friluft AS/Ringkollstua. 

 

Vedtak: 

 

 

1. Fossen Friluft AS org.nr 998 213 193gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringkollstua, men tilliggende hytte og uteareal innenfor gjerdet 

område.  

 

2. Espen Sparstad f. 31.3.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og David Thams 

Breien f. 14.11.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende:  
 

 Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  
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 Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter 

og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2012 – 2016. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

  

1. Fossen Friluft AS org.nr 998 213 193gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Ringkollstua, men tilliggende hytte og uteareal innenfor gjerdet 

område.  

 

2. Espen Sparstad f. 31.3.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og David Thams 

Breien f. 14.11.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende:  
 

 Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  

 

 Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter 

og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2012 – 2016. 

 

 

 

 

 

195/14   

A&D Restaurantdrift as - Taj Mahal Skjenkebevilling frem til 30. juni 2016 

 

Vedtak: 

 

1. A & D Restaurantdrift AS org.nr 913 592 026 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Taj Mahal restaurant, Stabellsgaten 1, Hønefoss. 

 

2. Abidur Rahman Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. Det 

gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 
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3. For øvrig gjelder følgende: 

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2012 – 2016. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. A & D Restaurantdrift AS org.nr 913 592 026 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Taj Mahal restaurant, Stabellsgaten 1, Hønefoss. 

 

2. Abidur Rahman Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. Det 

gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2012 – 2016. 

 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 17 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 18.11.2014 Tid: 15:00 – 19:30 

Orientering: 

Kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren, Gaute B. 

Iversen fra Tanken Bak AS og Erik Omland fra Trik 

Kommunikasjon orienterte om arbeidet med 

kommunikasjonsplan og visuell profilering av 

Ringerike kommune. Referat fra denne orienteringen 

legges frem som notat til kommunestyret. 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn  Forfall  Møtt for 

 

Leder Kjell B. 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 Christine Hovland     Dag G. Stenersen 

Dessuten var komiteleder (HMA) Arne Broberg tilstede. 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunasjefene Knut E. Helland, Magnar 

Ågotnes, Marianne Mortensen og Gyrid Løvli samt 

kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 

Merknader: Sakene 182 og 183 ble av praktiske grunner behandlet under ett. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 179/14 

til og med sak  195/14 

 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

 

Helge Stiksrud Kjell B. Hansen Dag G. Stenersen (sett) 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

179/14 14/1324   

 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

180/14 14/2318   

 Månedsrapport september 2014  

 

181/14 14/659   

 Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 

2015-2018  

 

182/14 14/1174   

 Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

183/14 14/2430   

 Betalingsreglement 2015  

 

184/14 14/1912   

 17. maikomiteen, - tilleggsbevilgning  

 

185/14 14/780   

 Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

186/14 14/1523   

 Forlengen drift av Ringerikshallen  

 

187/14 14/1892   

 Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert 

avtale mellom Hole og Ringerike kommune  

 

188/14 14/2173   

 Minnestein i Søndre park  

 

189/14 14/646   

 ETABLERING AV BYTOALETT I HØNEFOSS SENTRUM  

 

190/14 14/1477   

 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 1. 

gangsbehandling  

 

191/14 14/1488   

 Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs 

behandling 
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192/14 14/260   

 395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak  

 

193/14 14/301   

 2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

194/14 14/1211   

 Serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016. Fossen Friluft 

AS/Ringkollstua. 

 

195/14 14/1586   

 A&D Restaurantdrift as - Taj Mahal Skjenkebevilling frem til 30. juni 

2016 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

179/14   

Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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180/14   

Månedsrapport september 2014  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport september 2014 tas til orientering 
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181/14   

Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  

 

Vedtak: 

 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 
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182/14   

Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

Vedtak: 

 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.
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3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  

 

Behandling: 

 

Alf Meier (Ap) tok p.v.a. Ap, H, V og Krf opp rådmannens forslag. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer: 

 

Barnehager, oppvekst og skole: 

- Vegård skole legges ikke ned 

- Ringerike kommune er positive til etablering av oppvekstsenter ved Stranden skole 

- Delingsressursen i praktisk/estetiske fag styrkes 

Økt ramme: 3 mill 

 

Helse og omsorg 

- Det etablerer ikke dobbeltrom på korttidsplasser 

- Foreslått kutt på 1,06% reverseres 

- Posjonsprisen ved Ringerikskjøkken økes kun i tråd med den generelle prisstigningen 

Økt ramme: 6,8 mill 

 

Omprioriteringer: 

- Redusert ramme administrasjon og fellestjenester   1 mill 

- Økt inntjening Ringerikskjøkken     0,5 mill 

- Gjennomgang av eksisterende leieavtaler lokaler, besparelse 1,5 mill 

- Avbyråkratisering og forenkling     1 mill 

- Redusert overskudd       5,8 mill 

 

 

 

 

 

Investeringer: 
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- Av store ikke-rentable investeringer prioriteres rehabilitering av Sokna skole. Øvrige 

større investeringer tas foreløpig ut av planen, og vurderes ved behandling av 

handlingsprogram for 2016.  

- Rådmannens forslag til investeringsbudsjett gjenspeiler ikke de driftsmessige 

utfordringene, og vil få stor betydning for driftsnivået og gjøre kommunen 

uforholdsmessig sårbar for økonomiske svingninger.  

 

Forslag fra Nanna Kristoffersen (Sol): 

 
  
 
 
 

        
Revidert 
budsjett 

2014 

Budsjett 
forslag 
2015 

Budsjett 
forslag 
2015 

Budsjett 
forslag 
2016 

Budsjett 
forslag 
2017 

Budsjett 
forslag 
2018 

  
 

  Regnskap 
2013 SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 

Folkevalgte Styringsorganer 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 84,0 84,0 84,0 84,0 

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 172,3 173,3 174,3 174,3 

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 254,6 255,6 257,6 257,6 

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 116,5 117,5 117,5 117,5 

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 22,0 22,0 

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 603,5 606,5 610,0 610,0 

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 124,8 125,1 127,2 127,2 

Avsetninger,  overføringer   14,0 61,8 56,7 56,7 62,7 71,0 71,0 

Sum  til drift 1 384,3 1 403,3 1 401,6 1 440,0 1 452,3 1 470,0 1 470,0 
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DRIFTSBUDSJETT 2015 OG FORDELING AV DRIFTSRAMMEN SOLIDARITETSLISTA 

   
Skjema  1a  driftsregnskapet 

  
SOLIDARITETSLISTA 

 Revidert 
budsjett 

2014 

Budsjett 
forslag 
2015 

Budsjett 
forslag 2015 

Budsjett 
forslag 2016 

Budsjett 
forslag 2017 

Budsjett 
forslag 2018 

Tall  i  millioner  kroner 

 
Skatt  på  formue  og  inntekt  -633,7 -653,0 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5 

Eiendomsskatt  -54,5 -54,5 -71,5 -71,5 -71,5 -71,5 

Sum  skatteinntekter -688,2 -707,5 -724,5 -759,3 -806,7 -832,0 

Ordinært  rammetilskudd -720,0 -724,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0 

Merverdiavgiftskompensasjon  drift -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 

Merverdiavgiftskompensasjon  investeringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum  rammetilskudd  og  merverdiavgiftskomp. -766,2 -770,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2 

Andre  generelle  tilskudd  og  salgsinntekter -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9 

=  Sum  frie  disponible  inntekter -1 479,2 -1 503,6 -1 520,6 -1 550,4 -1 597,8 -1 623,1 

Renteinntekter  og  utbytte -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 

Utbytte  fra  Ringerikskraft  AS -8,8 -11,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 

Mottatte  avdrag  utlån  (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Startlån  ‐  mottatte  renter -2,8 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5 

Sum  finansinntekter -17,2 -19,4 -26,4 -27,1 -27,6 -28,1 

Renteutgifter,  provisjoner  og  andre finansutg. 31,1 31,1 30,3 40,0 50,0 60,0 

Startlån  ‐  renteutgifter 4,2 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2 

Avdrag  på  lån 47,0 49,0 49,0 55,0 68,0 80,0 

Sum  finansutgifter 82,3 84,3 83,5 100,0 123,7 146,2 

=  Netto  finansinntekter/-utgifter 65,1 64,9 57,1 72,9 96,1 118,1 

Dekning  av  tidligere  års  regnskapsm merforbruk  0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 

Bruk av tidl års regnskapm mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruk  av  likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avsetning  disposisjonsfond  (netto) 0,0 19,0 6,0 25,0 31,7 35,0 

Avsetning  bunde  driftsfond  (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum  netto  avsetninger 0,0 36,5 23,5 25,0 31,7 35,0 

Overført  fra  drift  til  investeringsregnskapet 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum  til  fordeling  drift -1 413,6 -1 401,7 -1 440,0 -1 452,5 -1 470,0 -1 470,0 

Driftskostn. Ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fordelt  på  enhetene  iflg  skjema  1B 1 403,2 1 401,5 1 440,0       

Merforbruk/mindreforbruk -10,2 0,0 0,0 -1 452,5 -1 470,0 -1 470,0 
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Forslag fra Christine Hovland (Frp): 

 

«Rådmannens forslag med følgende endringer: 

- Ihht Delrapport Ringerike 2020 

Sammenlikning av kostnader 

Eldreomsorg/helsetjenester ut på anbud 

Anslått effekt i 2015, 10 millioner kr i besparelse 

 

- Ingen kutt i bemanning av barnehagene+styrking med 1 million 

Total kostnad 1.863.000 kr. 

 

- Ingen nedleggelse av Vegård skole, kalt effektivisering skole 

Total kostnad 5 millioner kr. 

 

- Noe av resterende sum på 3.137.000 kr skal gå til reduksjon av brukerbetalinger.  

Bl.a. på porsjonspris av mat hos Ringerikskjøkken.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Pakkevis avstemming: 

 

Kristoffersens forslag fikk 1 stemme (Sol) og falt. 

Hovlands forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt. 

Aasens forslag fikk 1 stemme (Sp) og falt. 

Meiers forslag, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og 

Sol).  Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2015.  

2. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. 

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.
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3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner).  

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.  

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.  

o Långiver: Husbanken  

o Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 %  

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014  
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183/14   

Betalingsreglement 2015  

 

Vedtak: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

5.1Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester. 

3.1/3  Hjemkjørt mat og servering til beboerne settes til kr. 65,- pr. posjon for 2015. 

Mangelen på inndekning må tas inn ved å øke prisene til «tilfeldige» kunder. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

«5.1Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester. 

3.1/3  Hjemmekjørt mat og servering til beboerne settes til kr. 65,- pr. posjon for 2015.» 

Mangelen på inndekning må tas inn ved å øke prisene til «tilfeldige» kunder.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Meiers tilleggsforslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sol). 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 
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184/14   

17. maikomiteen, - tilleggsbevilgning  

 

Vedtak: 

 

17. maikomiteens budsjettoverskridelse på kr. 30.000 dekkes gjennom formannskapets 

disp.konto 712000 100 149000. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Marit Bolstad (H): 

 

«17. maikomiteens budsjettoverskridelse på kr. 30.000 dekkes gjennom formannskapets 

disp.konto 712000 100 149000.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Bolstads forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

17. maikomiteen tilleggsbevilges kr. 30 000,- for å dekke merkostnader ved årets 

arrangement i forbindelse grunnlovsjubileet. 

Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonskonto 712000 100 149000, som da settes 

til kr. 750 000,-. 
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Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper 1 317m
2
 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal. 

2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med 

fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning 

av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351. 
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186/14   

Forlengen drift av Ringerikshallen  

 

Vedtak: 

 

1. Saken utsettes. 

2. Det avklares nærmere om alternative løsninger for å ivareta behovet hos de idrettene 

som har behov for treningslokaler fra 1. januar 2015. 

3. De økonomiske konsekvensene av eventuell fortsatt drift av Ringerikshallen (bla. 

vedlikeholdsbehov) må utredes. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Helge Stiksrud (V): 

 

1. «Saken utsettes. 

2. Det avklares nærmere om alternative løsninger for å ivareta behovet hos de idrettene 

som har behov for treningslokaler fra 1. januar 2015. 

3. De økonomiske konsekvensene av eventuell fortsatt drift av Ringerikshallen (bla. 

vedlikeholdsbehov) må utredes.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyrevedtak i sak 140/11 punkt 2 oppheves. 

2. Ringerikshallen driftes videre inntil flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

3. Rådmannen kommer med forslag til inndekning av fortsatt drift av Ringerikshallen i 

1. tertialrapport 2015. 



  

Side 21 av 32 

 

 

 

187/14   

Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert avtale mellom 

Hole og Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  
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Minnestein i Søndre park  

 

Vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 

 

Behandling: 

 

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. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Minnesteinen over Leif E. Dietrichson blir stående i Søndre park. 
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ETABLERING AV BYTOALETT I HØNEFOSS SENTRUM  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune etablerer ikke bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune etablerer ikke bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 
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367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 12-10.  

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan.  

4. Der utarbeides konkrete planer m.h.t erstatningsarealer for idrett og friluftsliv. Det må 

herunder vurderes hvordan opparbeiding kan sikres og fordeling av kostnader.  

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Forslag til områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 12-10.  

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan.  

4. Der utarbeides konkrete planer m.h.t erstatningsarealer for idrett og friluftsliv. Det må 

herunder vurderes hvordan opparbeiding kan sikres og fordeling av kostnader.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 12-10.  

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan.  
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4. Det skal vurderes konkrete muligheter for å etablere erstatningsarealer for idrett og 

friluftsliv. Det må herunder vurderes hvordan opparbeiding kan sikres og fordeling av 

kostnader.  
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Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs behandling 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 

“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 

 

3. Før 2.gangs behandling skal plankart og bestemmelser kvalitetssikres i 

forhold til å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot ras. 

 

4. Det må, før sluttbehandling, vurderes rekkefølgebestemmelser for tillatt 

utbygging i tråd med konklusjonene i trafikkanalysen. 

 

5. Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt 

høring fremmer rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og 

innarbeider dette i planforslag til sluttvedtak. 
 

6. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte 

grunneiere. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 

“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende 

reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning. 



  

Side 27 av 32 

 

3. Før 2.gangs behandling skal plankart og bestemmelser kvalitetssikres i 

forhold til å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot ras. 

 

4. Det må, før sluttbehandling, vurderes rekkefølgebestemmelser for tillatt 

utbygging i tråd med konklusjonene i trafikkanalysen. 

 

5. Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt 

høring fremmer rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og 

innarbeider dette i planforslag til sluttvedtak. 
 

6. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og 

finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte 

grunneiere. 
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192/14   

395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park 

Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs. 

hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Hovedkomiteen (HMA) viser til befaring og orienteringer før møtet 10.11.2014,  og  

vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 
 

Nanna Kristoffersen (Sol) og Alf Meier (Ap) tok opp rådmannens forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og hovedkomiteens (HMA) 

innstilling, ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park 

Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs. 

hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 
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3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 
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193/14   

2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens innstilling (HMA) som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan 

oppheves.  
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Serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016. Fossen Friluft AS/Ringkollstua. 

 

Vedtak: 

 

 
1. Fossen Friluft AS org.nr 998 213 193gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Ringkollstua, men tilliggende hytte og uteareal innenfor gjerdet område.  

2. Espen Sparstad f. 31.3.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og David Thams 

Breien f. 14.11.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

3. For øvrig gjelder følgende:  
 Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  

 Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 

– 2016. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Fossen Friluft AS org.nr 998 213 193gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Ringkollstua, men tilliggende hytte og uteareal innenfor gjerdet område.  

2. Espen Sparstad f. 31.3.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og David Thams 

Breien f. 14.11.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

3. For øvrig gjelder følgende:  
 Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  

 Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 

– 2016. 
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A&D Restaurantdrift as - Taj Mahal Skjenkebevilling frem til 30. juni 2016 

 

Vedtak: 

 

1. A & D Restaurantdrift AS org.nr 913 592 026 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Taj Mahal restaurant, Stabellsgaten 1, Hønefoss. 

2. Abidur Rahman Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. Det 

gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

3. For øvrig gjelder følgende: 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2012 – 2016. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. A & D Restaurantdrift AS org.nr 913 592 026 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Taj Mahal restaurant, Stabellsgaten 1, Hønefoss. 

2. Abidur Rahman Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. Det 

gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

3. For øvrig gjelder følgende: 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2012 – 2016. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2318-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 180/14 

 

Månedsrapport september 2014  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Månedsrapport september 2014 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/659-10  Arkiv: 145  

 

Sak: 181/14 

 

Behandling av høringsuttalelser til Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Høringsuttalelser til Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2430-2  Arkiv: 231  

 

Sak: 183/14 

 

Betalingsreglement 2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Betalingsreglement 2015 vedtas slik rådmannens forslag foreligger 

2. Punkt 2 i KS-sak 146/13 omgjøres - gebyr på papirfakturaer innføres ikke 

 

5.1Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester. 

3.1/3  Hjemkjørt mat og servering til beboerne settes til kr. 65,- pr. posjon for 2015. 

Mangelen på inndekning må tas inn ved å øke prisene til «tilfeldige» kunder. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

«5.1Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester. 

3.1/3  Hjemmekjørt mat og servering til beboerne settes til kr. 65,- pr. posjon for 2015.» 

Mangelen på inndekning må tas inn ved å øke prisene til «tilfeldige» kunder.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Meiers tilleggsforslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sol). 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1912-2  Arkiv: 153  

 

Sak: 184/14 

 

17. maikomiteen, - tilleggsbevilgning  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
17. maikomiteens budsjettoverskridelse på kr. 30.000 dekkes gjennom formannskapets 

disp.konto 712000 100 149000. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Forslag fra Marit Bolstad (H): 

 

«17. maikomiteens budsjettoverskridelse på kr. 30.000 dekkes gjennom formannskapets 

disp.konto 712000 100 149000.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Bolstads forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1892-2  Arkiv: 026  

 

Sak: 187/14 

 

Interkommunalt samarbeid om brann- og redningsberedskap, -revidert avtale mellom Hole og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Under forutsetning av likelydende vedtak i Hole kommune, godkjennes forslag til ny 

samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningsberedskapen i Hole og 

Ringerike kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/646-2  Arkiv: M55  

 

Sak: 189/14 

 

ETABLERING AV BYTOALETT I HØNEFOSS SENTRUM  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune etablerer ikke bytoalett i sentrum av Hønefoss nå. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1211-10  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 194/14 

 

Serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016. Fossen Friluft AS/Ringkollstua. 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
  

1. Fossen Friluft AS org.nr 998 213 193gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Ringkollstua, men tilliggende hytte og uteareal innenfor gjerdet område.  

2. Espen Sparstad f. 31.3.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og David Thams 

Breien f. 14.11.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

3. For øvrig gjelder følgende:  

 Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  

 Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2012 – 2016. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1586-9  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 195/14 

 

A&D Restaurantdrift as - Taj Mahal Skjenkebevilling frem til 30. juni 2016 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. A & D Restaurantdrift AS org.nr 913 592 026 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Taj Mahal restaurant, Stabellsgaten 1, Hønefoss. 

2. Abidur Rahman Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. Det 

gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

3. For øvrig gjelder følgende: 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2012 – 2016. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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