
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 1 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 13.01.2015 Tid: 15:00 – 17:15 

TEMAMØTE FINANSFORVALTNING: 

Eierskap lokalt v/Fredrik Skarstein. 

Indeksfond v/Mattis Sveine, KLP-fondene. 

Forvaltningstjenester v/Gabler. 

 

Innkalte: 
Funksjon               Navn           Forfall       Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Marit Elisabeth Bolstad FO  

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Arnfinn Baksvær FO  

Varamedlem Arne Broberg  Marit Elisabeth Bolstad 

Varamedlem Anne-Marit Lillestø  Arnfinn Baksvær 

Varamedlem Christine Kristiansen Hovland  Dag Gunnar Stenersen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Gyrid Løvli, Magnar 

Ågotnes, Marianne Mortensen og Christine M. Bråthen og  

avd.leder økonomi Roger Mathiesen. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 1/15 

til og med sak  5/15 

 

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

satt. 

Ordfører fikk enstemmig fullmakt til å utarbeide endelig forslag til møteplan 2015 som 

fremlegges i kommunestyret 29.01.15.  Planen ferdigstilles i samråd med administrasjonen. 
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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 

 

1/15 15/73   

 Månedsrapport november 2014  

 

2/15 14/3835   

 Finansieringsavtale gjenoppbygging Hønefoss kirke  

 

3/15 14/3839   

 Hole kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 - uttalelse til 

planprogram  

 

4/15 14/3840   

 Jevnaker kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 - uttalelse  

 

5/15 14/526   

 Spillemidler 2015  

 

 

 

Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Brev fra siv.ing. Jan Solberg, dat. 21.11.14 vedr. avslutning av planarbeidet Nordre Park 

Boligsameie. 

 

Brev til Hans A. Støen, dat. 18.11.14 vedr. klage på ileggelse av overtredelsesgebyr,  

gnr/bnr 52/1. 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
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Månedsrapport november 2014  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport november 2014 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport november 2014 tas til orientering. 
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Finansieringsavtale gjenoppbygging Hønefoss kirke  

 

Vedtak: 

 

 

1. Husleiesummen for lokalene som benyttes av kirkevergen med stab i Storgata 11 

overføres til Ringerike Kirkelige Fellesråd fra det tidspunkt de nye kontorene i nye 

Hønefoss kirke er klare til bruk. Husleiesummen indeksreguleres ikke. 

2. Husleiesummen inngår som del av kommunens årlige overføring til Ringerike 

Kirkelige Fellesråd og er en del av de årlige forhandlingene.  

3. Eventuell ekstrakostnad ved at Storgata 11 står tomme frem til 31.12.2017 finansieres 

i fremtidige kommunale budsjett. 

4. Vedlagte utkast til finansieringsavtale godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 

 

1. Husleiesummen for lokalene som benyttes av kirkevergen med stab i Storgata 11 

overføres til Ringerike Kirkelige Fellesråd fra det tidspunkt de nye kontorene i nye 

Hønefoss kirke er klare til bruk.  

2. Husleiesummen inngår som del av kommunens årlige overføring til Ringerike 

Kirkelige Fellesråd og er en del av de årlige forhandlingene, hvor bl.a. kompensasjon 

for lønns- og prisstigning avklares. 

3. Eventuell ekstrakostnad ved at Storgata 11 står tomme frem til 31.12.2017 finansieres 

i fremtidige kommunale budsjett. 

4. Vedlagte utkast til finansieringsavtale godkjennes. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

1. Holtens forslag fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Holten (Krf), Stiksrud 

og Lillestø (V), Aasen (Sp) og Kristoffersen (Sol). 

2. Holtens forslag fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Holten (Krf), Stiksrud 

og Lillestø (V), Aasen (Sp) og Kristoffersen (Sol). 

3. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

4. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 



  

Side 6 av 9 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Husleiesummen for lokalene som benyttes av kirkevergen med stab i Storgata 11 

overføres til Ringerike Kirkelige Fellesråd fra det tidspunkt de nye kontorene i nye 

Hønefoss kirke er klare til bruk. Husleiesummen indeksreguleres ikke. 

2. Husleiesummen inngår som del av kommunens årlige overføring til Ringerike 

Kirkelige Fellesråd og er en del av de årlige forhandlingene.  

3. Eventuell ekstrakostnad ved at Storgata 11 står tomme frem til 31.12.2017 finansieres 

i fremtidige kommunale budsjett. 

4. Vedlagte utkast til finansieringsavtale godkjennes. 
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Hole kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 - uttalelse til planprogram  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune gir følgende høringsuttalelse til Hole kommune når det gjelder 

oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel:  

a. Det vises til forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for 

Hole kommune, behandlet i formannskapet i Hole kommune 19.11.2014.  

b. Forslag til planprogram er et omfattende og grundig dokument, som danner et 

godt grunnlag for det videre planarbeidet.  

c. Ringerike kommune ser fram til å motta forslag til ny samfunnsdel for Hole 

kommune ved høring og offentlig ettersyn.  

d. Det vises videre til redegjørelse i saksframlegget, hvor det blant annet foreslås 

å:  

- ta inn det helsefremmende perspektivet i planprogrammet.  

- nevne pågående planarbeid for kommunedelplan for Steinsfjorden.   

- vise til nye statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune gir følgende høringsuttalelse til Hole kommune når det gjelder 

oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel:  

a. Det vises til forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for 

Hole kommune, behandlet i formannskapet i Hole kommune 19.11.2014.  

b. Forslag til planprogram er et omfattende og grundig dokument, som danner et 

godt grunnlag for det videre planarbeidet.  

c. Ringerike kommune ser fram til å motta forslag til ny samfunnsdel for Hole 

kommune ved høring og offentlig ettersyn.  

d. Det vises videre til redegjørelse i saksframlegget, hvor det blant annet foreslås 

å:  

- ta inn det helsefremmende perspektivet i planprogrammet.  

- nevne pågående planarbeid for kommunedelplan for Steinsfjorden.   

- vise til nye statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  
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Jevnaker kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 - uttalelse  

 

Vedtak: 

 

1. Det vises til høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel for Jevnaker kommune, 

behandlet i Jevnaker kommunestyre 13.11.2014.  

2. Ringerike kommune støtter planforslaget som helhet, og spesielt målsettingene som 

gjelder verdiskaping og samferdsel.  

3. Det vises videre til redegjørelse i saksframlegget.  

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det vises til høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel for Jevnaker kommune, 

behandlet i Jevnaker kommunestyre 13.11.2014.  

2. Ringerike kommune støtter planforslaget som helhet, og spesielt målsettingene som 

gjelder verdiskaping og samferdsel.  

3. Det vises videre til redegjørelse i saksframlegget.  
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Spillemidler 2015  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar prioritering av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar prioritering av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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