Ringerike kommune
MØTEPROTOKOLL
NR 18

Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 02.12.2014
Tid: 15:00 – 20:00
Møtet startet med en befaring i Flerbrukshallen.
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Varamedlem
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Navn
Kjell Børre Hansen
Runar Johansen
Alf Henry Meier
Helge Stiksrud
Iren Rannekleiv
Marit Elisabeth Bolstad
Arnfinn J. Holten
Dag Erik Henaug
Marit Hollerud
Dag Gunnar Stenersen
Hans-Petter Aasen
Nanna Kristoffersen
Arnfinn Baksvær
Dag Haakon Henriksen
Nena Bjerke
Einar Zwaig

Forfall

Møtt for

FO
FO
FO
Marit Hollerud
Dag Gunnar Stenersen
Nanna Kristoffersen

Tilstede fra
administrasjonen:

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes,
Marianne Mortensen, Gyrid Løvli og Christine M. Bråthen,
kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren.

Merknader:

Sakene 204 og 205/14 ble behandlet først.

Fra og med sak 196/14
til og med sak 216/14
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet
satt.
Hans-Petter Aasen (Sp) stilte spørsmål vedr. stasjonsplassering/Ringeriksbanen.
Rådmannen fremla et notat som svar:
Behandlede saker:

Notat
Til:
Fra:

Formannskapet
Rådmannen

Kopi:
Saknr.
14/613-16

Løpenr.
5699/14

Arkivkode

Dato

026

02.12.2014

Stasjonsvalg for Ringeriksbanen
Rådmannen viser til spørsmål i kommunestyret 27. november vedrørende stasjonsvalg for
Ringeriksbanen.
Ringerike kommunestyre behandlet 22. mai i år sak 68/14 Ringeriksbanen og plassering av
stasjonsområde. Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunestyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av
de antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om
å arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hvervenmoen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika-Hønefoss både hva gjelder E 16 og
Ringeriksbanen. Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefoss området både
sees i en helhetlig, og nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle
holdeplasser i tillegg til stasjonsområde når planleggingen og forholdet mellom E 16
og Ringeriksbanen er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at
kommunestyrets beslutning om plassering av fremtidig stasjonsområde herunder
eventuelle holdeplasser kan fattes når linjeføringene er nærmere avklart.
Kopi av saksprotokollen følger vedlagt.
Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider nå om utredning av Ringeriksbanen fra
Sandvika til Hønefoss og E16 Skaret – Hønefoss. Arbeidet var opprinnelig tenkt i to etapper,
med en delrapport i juni og en i slutten av oktober.
Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet er det i tillegg gitt et oppdrag med frist 31.
januar 2015. Hensikten med dette er å få et mest mulig konkret beslutningsgrunnlag for å
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sikre en rask planframdrift videre. Etterfølgende oversikt viser innholdet i de tre
delrapportene:

Beslutningspunkt:

Beslutningsgrunnlag:
Delrapport 1
Vurdering av mulighetene for
felles trasé og videre planløp
Anbefalinger på
avklaringsnivå

Delrapport 2
Vurdering av felles korridor
over Kroksund eller delt
løsning med bane over Åsa
Anbefalinger på korridornivå

Delrapport 3
Silingsrapport som anbefaler
én løsning
Anbefalinger på trasènivå

Videreføre felles
utredningsarbeid for
Ringeriksbanen og
E16

Korridorvalg
Planløp
Vurdere ekstern
kvalitetssikring

Planform/oppstart
reguleringsplan
Organisering

Figur 1. Oversikt over hvilket beslutningsgrunnlag som gis i de tre delrapportene

I rapporten som kom 31. oktober anbefaler de to statsetatene bl.a. at det videre felles
planarbeidet skjer med utgangspunkt i korridor over Kroksund og mot Hønefoss, m.a.o. at
Åsa-traseen skrinlegges.
I arbeidet som nå pågår arbeides det konkret med ulike alternative traseer mellom Kroksund
og Hønefoss. De berørte kommunene deltar i arbeidet gjennom en samarbeidsgruppe hvor
planlegger deltar, og en referansegruppe hvor ordførere m.fl. er med. Neste møte i
referansegruppa er 12. desember.
I rapporten som kommer 31. januar vil statsetatene anbefale en konkret trase og
stasjonslokaliseringer i denne traseen slik at Departementet deretter kan fatte vedtak om
trase.
Rådmannen vil legge konklusjonene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen som forventes
31. januar fram til politisk behandling i Ringerike kommune så snart rapporten foreligger.
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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

196/14

14/2945
Månedsrapport oktober 2014

197/14

14/2778
Revidering av Finansreglementet

198/14

14/2809
Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer

199/14

14/2813
Forvaltningsrevisjonsrapport September 2014 Arkivordningen,arkivering, journalføring og saksbehandling

200/14

14/2954
TREKKRETTIGHET FOR 2015 - KOMMUNENS
LIKVIDITETSSITUASJON

201/14

14/2817
Nytt sprinkleranlegg Tyribo omsorgssenter

202/14

14/2898
Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune - Lokale retningslinjer
2014

203/14

14/2981
"HANNES SHELTER", - økonomisk støtte

204/14

14/2906
Etterbruk - Stranden skole

205/14

14/3005
Vegård skole, fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15

206/14

14/2949
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune

207/14

14/3020
Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og
kommunene

208/14

14/1924
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - 1. gangsbehandling
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209/14

14/1731
Kommuneplanens arealdel for Bærum kommune - uttalelse fra
Ringerike kommune

210/14

14/1568
Kartlegging av bynære friluftsområder - vedtak av rapport

211/14

14/1845
Forslag til høringsinnspill - Oppheve konsesjonsloven og boplikten

212/14

14/1486
Hovedplan avløp

213/14

14/2837
Høringsuttalelse til endring av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss
flyplass, Eggemoen

214/14

14/1183
Politisk oppstart Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant

215/14

14/2886
Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring

216/14

14/1705
Forlengelse av Harald Harådesgate ned til Benterud

Følgende saker ble tatt til orientering:
Gnr/bnr 52/1 ileggelse av overtredelsesgebyr – delegert vedtak.
Notat fra rådmannen, dat. 12.11.14.
Flerbrukshallen AS - godkjenning av interkommunalt anlegg.
Brev fra Kulturdepartement dat. 12.11.14.
Oppsummering geotekniske grunnundersøkelser utført av Rambøll.
Notat fra rådmannen, dat. 17.11.14.
Oppstart av detaljregulering - ny skole og boligområde Benterud.
Brev fra miljø og arealforvaltning, dat. 19.11.14.
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Ringerike kommune

196/14
Månedsrapport oktober 2014
Vedtak:
1. Månedsrapport oktober 2014 tas til orientering
2. Følgende budsjettjusteringer foretas i investeringsbudsjettet:
a. Omdisponeringer:
Noen budsjettmidler på prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg omdisponeres til
prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr:
020000.640000.253.0720 debet kr 200 000,023000.656000.261.0080 kredit kr 200 000,Resterende budsjettmidler på prosjekt 0719 Persienner Hvelven omsorgssenter
omdisponeres til prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr:
020000.640000.253.0720 debet kr 164 512,50
020000.640000.253.0719 debet kr 164 512,50
Budsjettmidlene på prosjekt 0138 Hønefoss barnehage omdisponeres til prosjekt 0063
Utvidelse/oppgradering barnehager:
023000.656000.221.0063 debet kr 382 934,82
023000.656000.221.0138 kredit kr 382 934,82
Budsjettmidlene på prosjekt 0217 Universell utforming kirkeskolen omdisponeres til
prosjekt 0040 Oppgradering skoler:
023000.656000.222.0040 debet kr 582 375,33
023000.656000.222.0217 kredit kr 582 375,33
Budsjettmidlene på prosjekt 0198 Fellesrådet – muslimsk gravfelt og 0225 Fellesrådet
– oppgradere varmekilde omdisponeres til prosjekt 0141 Fellesrådet – kirkebygg slik:
023000.656000.390.0141 debet kr 1 460 653,72
023000.656000.390.0198 kredit kr 116 470,023000.656000.390.0225 kredit kr 1 344 183,72
Prognostisert merforbruk på prosjekt 0219 Fortau Dronningensgate er på om lag 1,55
millioner kroner. Merforbruket foreslås finansiert fra Uspesifisert prosjekt 0001 og
gjenstående midler på prosjekt 0215 Flerbrukshall, prosjekt 0425 Park og idrett og
prosjekt 0456 Nedbetaling gjeld Hønefoss idrettspark slik:
023000.657000.332.0219 debet kr 1 550 000,023000.610000.190.0001 kredit kr 758 074,90
027000.654000.381.0215 kredit kr 481 118,10
025000.657000.381.0425 kredit kr 273 979,047000.657000.381.0456 kredit kr 36 828,-

Budsjettmidlene på prosjekt 0156 Ny infiltrasjon Ringmoen omdisponeres til prosjekt
0364 Hovedplan avløp:
023000.651000.353.0364 debet kr 746 219,023000.651000.353.0156 kredit kr 746 219,Investeringsutgiftene på Ringmoen dekkes så av Hovedplan avløp.
Budsjettmidlene på prosjekt 0352 Sokna vannverk omdisponeres til prosjekt 0321
Hovedplan vann:
023000.651000.340.0321 debet kr 59 794,023000.651000.340.0352 kredit kr 59 794,Investeringsutgiftene på Sokna vannverk dekkes av Hovedplan vann.
b. Avsetninger/ utsettelser:
Følgende budsjettmidler avsettes til 2015 og medfører redusert bruk av lånemidler i
2014:
091000.690000.870.0001 debet kr 29 900 000,023000.651100.350.0153 kredit kr 800 000,- (Monserud sentrifuge og gassmotor)
023000.657000.130.0197 kredit kr 2 700 000,- (Samlokalisering teknisk)
023000.651000.345.0199 kredit kr 2 000 000,- (Fellesprosjekter VA Hønefoss)
023000.651000.345.0224 kredit kr 800 000,- (Nytt SD-system vann)
023000.651000.353.0229 kredit kr 1 800 000,- (Nytt SD-system avløp)
027000.651000.353.0338 kredit kr 1 300 000,- (Aksjon Steinsfjorden/KUR)
023000.651000.353.0345 kredit kr 500 000,- (Sanering Nymoen-Hen)
027000.651000.350.0347 kredit kr 1 300 000,- (Utvidelse av Monserud renseanlegg)
023000.651000.350.0351 kredit kr 500 000,- (Renseanlegg Nes i Ådal)
023000.651000.345.0354 kredit kr 500 000,- (Overbygg rørlager)
023000.651000.340.0375 kredit kr 1 200 000,- (Vannverk Nes i Ådal)
023000.651000.345.0321 kredit kr 7 000 000,- (Hovedplan vann)
023000.651000.353.0364 kredit kr 8 000 000,- (Hovedplan avløp)
023000.656000.190.0238 kredit kr 500 000,- (Eiendom – energimerking)
023000.656000.190.0239 kredit kr 1 000 000,- (Eiendom – sentral driftsstyring)
Urealiserte midler som foreløpig er avsatt generelt på prosjekt 0001 foreslås avsatt til
ubundet investeringsfond:
054800.690000.880.0677 debet kr 9 000 000,023000.610000.190.0001 kredit kr 9 000 000,Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Månedsrapport oktober 2014 tas til orientering
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2. Følgende budsjettjusteringer foretas i investeringsbudsjettet:
a. Omdisponeringer:
Noen budsjettmidler på prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg omdisponeres til
prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr:
020000.640000.253.0720 debet kr 200 000,023000.656000.261.0080 kredit kr 200 000,Resterende budsjettmidler på prosjekt 0719 Persienner Hvelven omsorgssenter
omdisponeres til prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr:
020000.640000.253.0720 debet kr 164 512,50
020000.640000.253.0719 debet kr 164 512,50
Budsjettmidlene på prosjekt 0138 Hønefoss barnehage omdisponeres til prosjekt 0063
Utvidelse/oppgradering barnehager:
023000.656000.221.0063 debet kr 382 934,82
023000.656000.221.0138 kredit kr 382 934,82
Budsjettmidlene på prosjekt 0217 Universell utforming kirkeskolen omdisponeres til
prosjekt 0040 Oppgradering skoler:
023000.656000.222.0040 debet kr 582 375,33
023000.656000.222.0217 kredit kr 582 375,33
Budsjettmidlene på prosjekt 0198 Fellesrådet – muslimsk gravfelt og 0225 Fellesrådet
– oppgradere varmekilde omdisponeres til prosjekt 0141 Fellesrådet – kirkebygg slik:
023000.656000.390.0141 debet kr 1 460 653,72
023000.656000.390.0198 kredit kr 116 470,023000.656000.390.0225 kredit kr 1 344 183,72
Prognostisert merforbruk på prosjekt 0219 Fortau Dronningensgate er på om lag 1,55
millioner kroner. Merforbruket foreslås finansiert fra Uspesifisert prosjekt 0001 og
gjenstående midler på prosjekt 0215 Flerbrukshall, prosjekt 0425 Park og idrett og
prosjekt 0456 Nedbetaling gjeld Hønefoss idrettspark slik:
023000.657000.332.0219 debet kr 1 550 000,023000.610000.190.0001 kredit kr 758 074,90
027000.654000.381.0215 kredit kr 481 118,10
025000.657000.381.0425 kredit kr 273 979,047000.657000.381.0456 kredit kr 36 828,Budsjettmidlene på prosjekt 0156 Ny infiltrasjon Ringmoen omdisponeres til prosjekt
0364 Hovedplan avløp:
023000.651000.353.0364 debet kr 746 219,023000.651000.353.0156 kredit kr 746 219,Investeringsutgiftene på Ringmoen dekkes så av Hovedplan avløp.
Budsjettmidlene på prosjekt 0352 Sokna vannverk omdisponeres til prosjekt 0321
Hovedplan vann:
023000.651000.340.0321 debet kr 59 794,023000.651000.340.0352 kredit kr 59 794,Investeringsutgiftene på Sokna vannverk dekkes av Hovedplan vann.
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b. Avsetninger/ utsettelser:
Følgende budsjettmidler avsettes til 2015 og medfører redusert bruk av lånemidler i
2014:
091000.690000.870.0001 debet kr 29 900 000,023000.651100.350.0153 kredit kr 800 000,- (Monserud sentrifuge og gassmotor)
023000.657000.130.0197 kredit kr 2 700 000,- (Samlokalisering teknisk)
023000.651000.345.0199 kredit kr 2 000 000,- (Fellesprosjekter VA Hønefoss)
023000.651000.345.0224 kredit kr 800 000,- (Nytt SD-system vann)
023000.651000.353.0229 kredit kr 1 800 000,- (Nytt SD-system avløp)
027000.651000.353.0338 kredit kr 1 300 000,- (Aksjon Steinsfjorden/KUR)
023000.651000.353.0345 kredit kr 500 000,- (Sanering Nymoen-Hen)
027000.651000.350.0347 kredit kr 1 300 000,- (Utvidelse av Monserud renseanlegg)
023000.651000.350.0351 kredit kr 500 000,- (Renseanlegg Nes i Ådal)
023000.651000.345.0354 kredit kr 500 000,- (Overbygg rørlager)
023000.651000.340.0375 kredit kr 1 200 000,- (Vannverk Nes i Ådal)
023000.651000.345.0321 kredit kr 7 000 000,- (Hovedplan vann)
023000.651000.353.0364 kredit kr 8 000 000,- (Hovedplan avløp)
023000.656000.190.0238 kredit kr 500 000,- (Eiendom – energimerking)
023000.656000.190.0239 kredit kr 1 000 000,- (Eiendom – sentral driftsstyring)
Urealiserte midler som foreløpig er avsatt generelt på prosjekt 0001 foreslås avsatt til
ubundet investeringsfond:
054800.690000.880.0677 debet kr 9 000 000,023000.610000.190.0001 kredit kr 9 000 000,-
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197/14
Revidering av Finansreglementet
Vedtak:
Saken utsettes. Formannskapet får orientering i et lukket møte om problemstillingene som er
knyttet til Finansreglementet og forvaltningen av midler etter salg av RIK-aksjer.
Behandling:
Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf:
«Sakene utsettes. Formannskapet får orientering i et lukket møte om problemstillingene som
er knyttet til Finansreglementet og forvaltningen av midler etter salg av RIK-aksjer.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas
2. Formannskapet tar vurderingene fra uavhengig instans til etterretning
3. Reglementet trer i kraft fra 15.12.2014
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198/14
Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer
Vedtak:
Saken utsettes. Formannskapet får orientering i et lukket møte om problemstillingene som er
knyttet til Finansreglementet og forvaltningen av midler etter salg av RIK-aksjer.
Behandling:
Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf:
«Sakene utsettes. Formannskapet får orientering i et lukket møte om problemstillingene som
er knyttet til Finansreglementet og forvaltningen av midler etter salg av RIK-aksjer.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS til KLP
skal anses som langsiktig finansielle aktiva og forvaltes i tråd med kommunens
finansreglement.
2. Kr 121.097.400 avsettes til ubundne investeringsfond og skilles ut i balansen under
navnet ”Fossefondet”.
3. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen i forvaltningen av ”Fossefondet”.
4. Avkastningen (positiv eller negativ) i ”Fossefondet” går i sin helhet inn i
driftsregnskapet så lenge kommunen er registrert i ROBEK.
5. Detaljer om ”Fossefondet”, og forvaltning av dette, innarbeides i eget kapittel i
revidert finansreglement.
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199/14
Forvaltningsrevisjonsrapport September 2014 Arkivordningen,- arkivering,
journalføring og saksbehandling
Vedtak:
Saken ble trukket og sendes rett til kommunestyret.
Behandling:
Saken ble trukket og sendes rett til kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.9.2014, om Arkivordningen i
Ringerike kommune til orientering.
2. Rådmannen rapporterer tilbake til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen utgangen av
mars måned 2015.
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200/14
TREKKRETTIGHET FOR 2015 - KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON
Vedtak:
1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering.
2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov
i 2015. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig.
3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering.
2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov i
2015. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig.
3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet.
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201/14
Nytt sprinkleranlegg Tyribo omsorgssenter
Vedtak:
1. Sprinkleranlegg installeres i hele Tyribo omsorgssenter så raskt som mulig.
2. Sprinkleranlegget finansieres ved at prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg styrkes
med 2,3 millioner kroner ved overføring fra Uspesifisert prosjekt 001.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Sprinkleranlegg installeres i hele Tyribo omsorgssenter så raskt som mulig.
2. Sprinkleranlegget finansieres ved at prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg styrkes
med 2,3 millioner kroner ved overføring fra Uspesifisert prosjekt 001.
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202/14
Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale
barnehager i Ringerike kommune - Lokale retningslinjer 2014
Vedtak:
Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige
tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune, vedtatt i KS-sak 29/11-12,
sak 131/12, oppheves fra 01.01.2015.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige
tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune, vedtatt i KS-sak 29/11-12,
sak 131/12, oppheves fra 01.01.2015.
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203/14
"HANNES SHELTER", - økonomisk støtte
Vedtak:
1. Ringerike kommune bevilger kr. 50 000,- som støtte til etablering av «HANNES
SHELTER» I Gcilima som ligger i Natal i Sør Afrika.
2. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto (712000), som da settes til
kr.725 069,-. Beløpet overføres Hannes Minne, konto. nr. 2280 36 52361.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune bevilger kr. 50 000,- som støtte til etablering av «HANNES
SHELTER» I Gcilima som ligger i Natal i Sør Afrika.
2. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto (712000), som da settes til
kr.725 069,-. Beløpet overføres Hannes Minne, konto. nr. 2280 36 52361.
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204/14
Etterbruk - Stranden skole
Vedtak:
Stranden skole, gnr/bnr 80/13, legges ut for salg på det åpne markedet.
Behandling:
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
«Rådmannen gis i oppgave å gå i forhandlinger med Ask utvikling med henblikk på salg av
eiendommen. Rådmannen må i disse forhandlingene ta hensyn til hva som kan være
realistisk og fornuftig pris for partene, hensynet til rask avhending, samt lokalsamfunnets
ønske og behov om å beholde lokalene som samlingsplass i bygda.
Rådmannen fremmer ny politisk sak etter gjennomført forhandlinger. Det forutsettes at dette
går svært raskt.»
Forslag fra Helge Stiksrud (V):
«Eiendommen utleies til Ask utvikling med påstående bygningsmasse for en tidsavgrenset
periode, eventuelt med opsjon på senere kjøp.»
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf):
«Stranden skole, gnr/bnr. 80/13, legges foreløpig ikke ut for salg. Det vurderes nærmere
framtidig bruk av eiendommen når kommuneplanen er revidert i 2015.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Holtens forslag fikk en stemme (Holten) og falt.
Stiksruds forslag fikk en stemme (Stiksrud) og falt.
Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt.
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 5 stemmer. Mindretallet besto av Sp, Sol, Frp, V og
Krf). Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Stranden skole, gnr/bnr 80/13, legges ut for salg på det åpne markedet
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205/14
Vegård skole, fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15
Vedtak:
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak
med sikte på vedtak i løpet av mars 2015.
Behandling:
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a Sp, Sol og Frp:
Vegård skole legges ikke ned fra høsten 2015.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Aasen og rådmannen, fikk Aasens forslag
3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og Frp.
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak
med sikte på vedtak i løpet av mars 2015
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206/14
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune
Vedtak:
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske
retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune.
2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra
politiskmiljø. Fra politisk side deltar:
……………………………………………………
……………………………………………………

Behandling:
Forslag fra Helge Stiksrud (V):
«Forslag på pol. repr.:
1. Arnfinn Holten (Krf)
2. Marit Bolstad (H)»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag med Stiksruds navneforslag ble enstemmig vedtatt oversendt
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske
retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune.
2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra
politiskmiljø. Fra politisk side deltar:
……………………………………………………
……………………………………………………
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207/14
Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene
Vedtak:
1. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til avtale mellom Gjøvikregionen
Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten,
Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike (Avtale
reiseliv – forslag pr. 04.09.14).
2. Godkjenningen er betinget av at samtlige kommuner gir tilsvarende godkjenning.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til avtale mellom Gjøvikregionen
Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten,
Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike (Avtale
reiseliv – forslag pr. 04.09.14).
2. Godkjenningen er betinget av at samtlige kommuner gir tilsvarende godkjenning.
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208/14
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - 1. gangsbehandling
Vedtak:
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune for perioden 20152015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §
11-14.
2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert
innkomne høringsuttalelser, og foreslå justeringer ut fra dette.
3. Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt i
kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel.
4. Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det utarbeides et
visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.
Behandling:
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
«Tillegg pkt 1
Med følgende endringer:
-

Pkt 3.7 utgår
Tillegg s 16 pkt 1d: Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for
bærekraftige utbygginger også andre steder i kommunen.
Tillegg s. 17 pkt 2b endres til: Praktisere et sterkt jordvern.
Pkt 2e s 17 endres til: Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder kan gis, men bør
være i tilknytning til eksisterende boligklynger og må ikke komme i konflikt med
jordvernet. «

Forslag fra Einar Zwaig (Sol):
1. «Pkt. 5.1. j (s. 16) 2. setning strykes.
2. Punkt 2 d: Stryker ….. deling av eiendommer og….
3. s. 11/17: Nytt slagord bør man invitere til ide-dugnad.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Aasens og Zwaigs forslag ble enstemmig vedtatt tatt inn i høringsbrevet.
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Forslag til vedtak:
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune for perioden 20152015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §
11-14.
2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert
innkomne høringsuttalelser, og foreslå justeringer ut fra dette.
3. Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt i
kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel.
4. Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det utarbeides et
visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.
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209/14
Kommuneplanens arealdel for Bærum kommune - uttalelse fra Ringerike kommune
Vedtak:
1. Ringerike kommune har gjennomgått høringsutkastet til Bærum kommunes arealdel
for 2015 – 2030.
2. Ringerike støtter Bærum kommune i planene om et nytt, stort boligareal på Avtjerna
og oppfordrer Bærum til å forsere planlegging av boligområdene ved Avtjerna slik at
kollektivtrase og stasjonsvalg kan koordineres med planprosess og utbygging av
Ringeriksbanen.
3. For øvrig tar Ringerike høringsutkastet for Bærum kommuneplans arealdel 2015-30
til orientering.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune har gjennomgått høringsutkastet til Bærum kommunes arealdel
for 2015 – 2030.
2. Ringerike støtter Bærum kommune i planene om et nytt, stort boligareal på Avtjerna
og oppfordrer Bærum til å forsere planlegging av boligområdene ved Avtjerna slik at
kollektivtrase og stasjonsvalg kan koordineres med planprosess og utbygging av
Ringeriksbanen.
3. For øvrig tar Ringerike høringsutkastet for Bærum kommuneplans arealdel 2015-30
til orientering.
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210/14
Kartlegging av bynære friluftsområder - vedtak av rapport
Vedtak:
1. Rapporten er grunnlag for arbeid med forslag til revidert kommuneplan.
2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i rapporten skal innarbeides i
kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og plansaker.
3. A- og B-områdene foreslås avsatt til formål "Grønnstruktur" i kommuneplanen. Hvor
mange og hvilke av disse områdene som settes av skal vurderes nærmere i forhold til
andre innspill og utviklingsmuligheter. For de områdene hvor det er igangsatt
planprosesser som tilrettelegger for formål som umuliggjør eller reduserer muligheten for
friluftsliv, skal eventuelle øvrige egna areal innafor områdets avgrensing foreslås avsatt
til formål grønnstruktur.
4. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i denne rapporten vil
fortsette uavhengig av rapporten. Utbygging etter vedtatte reguleringsplaner vil kunne
endre verdi på områdene. Dette gjelder Eggemoen, Hovsmarka, Hvervenmoen, Kilemoen,
Hensmoen og Tanbergmoen/Krakstadmarka.
5. Nordre og Søndre park består som parker.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Punktvis avstemming over hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med
rådmannens forslag:
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme (Krf).
Punkt 3 ble vedtatt mot 1 stemme (Krf).
Punkt 4 ble vedtatt mot 1 stemme (Krf).
Punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak:
1. Rapporten er grunnlag for arbeid med forslag til revidert kommuneplan.
2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i rapporten skal innarbeides i
kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og plansaker.
3. A- og B-områdene foreslås avsatt til formål "Grønnstruktur" i kommuneplanen. Hvor
mange og hvilke av disse områdene som settes av skal vurderes nærmere i forhold til
andre innspill og utviklingsmuligheter. For de områdene hvor det er igangsatt
planprosesser som tilrettelegger for formål som umuliggjør eller reduserer muligheten for
friluftsliv, skal eventuelle øvrige egna areal innafor områdets avgrensing foreslås avsatt
til formål grønnstruktur.
4. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i denne rapporten vil
fortsette uavhengig av rapporten. Utbygging etter vedtatte reguleringsplaner vil kunne
endre verdi på områdene. Dette gjelder Eggemoen, Hovsmarka, Hvervenmoen, Kilemoen,
Hensmoen og Tanbergmoen/Krakstadmarka.
5. Nordre og Søndre park består som parker.
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211/14
Forslag til høringsinnspill - Oppheve konsesjonsloven og boplikten
Vedtak:
Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre
til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og
lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og
boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av
landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng
med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår.
Behandling:
Hovedkomiteens HMA) innstilling:
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at § 9 i konsesjonsloven bør oppheves.
Boplikten bør knyttes til kommunen og ikke til jordbrukseiendommen og ikke til
jordbrukseiendommen. Dette vil føre til at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at
forslaget generelt vil være positivt for landbruket i kommunen. Ringerike kommune slutter
seg til Landbruks- og matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og
boplikten.
Alf Meier (Ap) tok opp rådmannens forslag.
Nena Bjerke (Frp) tok opp hovedkomiteens innstilling.
Forslag fra Marit Bolstad (H):
«Ringerike kommune avgir ikke høringsuttalelse i saken.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Bolstads forslag fikk 2 stemmer (Bolstad og Henaug (H)) og falt.
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og hovekomiteens (HMA) innstilling,
ble rådmannens forslag vedtatt mot 5 stemmer. Mindretallet besto av H og Frp.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre
til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og
lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og
boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av
landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng
med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår.
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212/14
Hovedplan avløp
Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Formannskapet tar saken til orientering.
Forslag til vedtak:
1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning godkjenner forslag til mandat for
rullering av Hovedplan avløp.
2. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning sender forslag til mandat til
formannskapet som en orienteringssak.
3. Saken forelegges formannskapet som referatsak.
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213/14
Høringsuttalelse til endring av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss flyplass,
Eggemoen
Vedtak:
Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen
Flyplass.
Endringen ansees som så liten at det ikke gjennomføres offentlig ettersyn av forslag til
endring.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen
Flyplass.
Endringen ansees som så liten at det ikke gjennomføres offentlig ettersyn av forslag til
endring.
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214/14
Politisk oppstart Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant
Vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1.
2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte på
å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan.
Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for Strandgata
1, datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn.
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende
temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2.
4. Hovedkomiteen (HMA) ber tiltakshaver vurdere muligheter for å flytte hele eller
deler av det gamle «Garveriet» til annet område ved Fossen - eller om noe av det
gamle tømmeret kan anvendes i et prosjekt et sted ved Fosseområdet som kulturminne
om det store omfanget av laftebygninger (boliger, møller, sager osv) som har eksistert
i tilknytning til Fossen og nedre del av Begna.
Behandling:
Hovedkomiteens (HMA) innstilling:
1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1.
2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte på
å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan.
Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for Strandgata
1, datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn.
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende
temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2.
4. Hovedkomiteen (HMA) ber tiltakshaver vurdere muligheter for å flytte hele eller
deler av det gamle «Garveriet» til annet område ved Fossen - eller om noe av det
gamle tømmeret kan anvendes i et prosjekt et sted ved Fosseområdet som kulturminne
om det store omfanget av laftebygninger (boliger, møller, sager osv) som har eksistert
i tilknytning til Fossen og nedre del av Begna.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1.
2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte på
å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan.
Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for Strandgata
1, datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn.
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende
temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2.
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215/14
Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring
Vedtak:
Steinsfjordutvalges anbefaling til høringsuttalelse godkjennes og sendes til
vannregionmyndigheten i Vest-Viken ved Buskerud Fylkeskommune.
Behandling:
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. Steinsfjordutvalges anbefaling til høringsuttalelse godkjennes og sendes til
vannregionmyndigheten i Vest-Viken ved Buskerud Fylkeskommune
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216/14
Forlengelse av Harald Harådesgate ned til Benterud
Vedtak:
Benterud utbygging gis kommunestyrets fullmakt til å gjennomføre ekspropriasjon av
nødvendig grunnarealer til etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311
«Boligområde på Benterud» på vegne av Ringerike kommune. Fullmakt til ekspropriasjon gis
med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-5.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Benterud utbygging gis kommunestyrets fullmakt til å gjennomføre ekspropriasjon av
nødvendig grunnarealer til etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311
«Boligområde på Benterud» på vegne av Ringerike kommune. Fullmakt til ekspropriasjon gis
med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-5.
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