
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 2 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00 – 17:30 

Rådmannen orienterte om regnskap 2014. 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn            Forfall  Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO  

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier FO  

Medlem Helge Stiksrud FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Marit Elisabeth Bolstad   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Marit Hollerud FO  

Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Varamedlem Arne Broberg  Alf Henry Meier 

Varamedlem Berit Karen Wathne Andersen  Marit Hollerud 

Varamedlem Elsa Lill Piltingsrud Strande  Helge Stiksrud 

Varamedlem Ståle Skjønhaug  Kjell Børre Hansen 

Varamedlem Christine Kristiansen Granlund  Dag Gunnar Stenersen 

Varamedlem Steinar Larsen   

Varamedlem Dag Haakon Henriksen   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 

Marianne Mortensen, Asle Aker og Christine Myhre Bråthen, 

kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren og Roger Mathiesen, 

økonomiavdelingen. 

 

Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 6/15 

til og med sak  23/15 

 

Til dagsorden: 

Sak 14 ble behandlet som sak nr. 2 i møtet.  Saken skulle vært behandlet kun i valgstyret. 
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Helge Stiksrud (sett) Runar Johansen Dag G. Stenersen (sett) 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

6/15 14/1174   

 Årsbudsjett 2015 - iverksettelse av budsjett 2015  

 

7/15 14/2778   

 Revidering av Finansreglementet  

 

8/15 14/2809   

 Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer  

 

9/15 14/3312   

 Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten  

 

10/15 15/919   

 Økonomisk støtte 2015 - diverse søkere  

 

11/15 14/3918   

 RingeriksBadet, kommunal eierstrategi  

 

12/15 15/1227   

 Fortsatt drift av Ringerikshallen  

 

13/15 14/3031   

 Regionalt Kulturhus Ringerike as, - sletting av gjeld  

 

14/15 15/210   

 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Forhåndsstemmesteder.  

 

15/15 14/3099   

 Hospice Austjord, - kapasitet og driftsform  

 

16/15 14/3736   

 Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser  

 

17/15 14/2932   

 Ny barneskole Hønefoss syd - Strategivalg  

 

18/15 15/745   

 Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.01.15  

 

19/15 14/3823   

 Pendlerparkering  

 

20/15 14/1343   

 Utbygging av Monserud renseanlegg Strategi entrepriser 
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21/15 14/4105   

 Klagesak - Reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde 

Oppfølging av journalpostnr. 11/330-67 

 

22/15 14/4304   

 Oppstart av detaljregulering 401 "Hønengaten 40-44 boligprosjekt"  

 

23/15 15/221   

 1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 "Ringveien 10 

boligprosjekt"  

 

1/15 15/1400   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

17.02.2015.  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

6/15   

Årsbudsjett 2015 - iverksettelse av budsjett 2015  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar saken til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar saken til etteretning. 
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7/15   

Revidering av Finansreglementet  

 

Vedtak: 

 

1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Formannskapet tar vurderingene fra uavhengig instans til etterretning 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.03.2015 

  

Endring i siste setning i reglementets pkt. 4: 

Kjøp/salg av andeler i lokale selskaper gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg.   

 

Behandling: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 

 

«Det foreslås følgende endringer i finansreglementet: 

Nye kulepunkt s 12: 

-Minimum 30% av total forvaltningskapital skal være plassert med risikoklasse 1 og 2. 

-Maksimalt 40% av total forvaltningskapital skal være plassert med risikoklasse 3. 

-Maksimalt 40% av total forvaltningskapital skal være plassert med risikoklasse 4. 

-(siste kulepkt som rådmannens)» 

 

Forslag fra Dag Henaug (H): 

 

Endring i siste setning i reglementets pkt. 4: 
Kjøp/salg av andeler i lokale selskaper gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg.   

 

Avstemming: 

 

Henaugs forslag ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag fikk 2 stemmer (Sp og Sol) og falt. 

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

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.  

  

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 01.03.2015  
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8/15   

Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer  

 

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 kommunens 

regnskap på egen balansekonto under navnet ”Fossefondet”. 

3. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen i forvaltningen av ”Fossefondet”. 

4. Årlig avkastning (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 

kommunens finansreglement. ”Fossefondet” skal ha en forventet avkastning som 

minst opprettholder fondets realverdi. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse på valg av forvalter.  

7. Rådmannen vurderer i samråd med valgt forvalter om en andel av «Fossefondets» 

aktiva kan avsettes for plassering i lokale selskaper.  Rådmannen fremlegger en 

vurdering for kommunestyret og dersom en slik andel foreslås, så kan nærmere 

bestemmelser om andelens størrelse og forvaltning inngå i detaljene om 

«Fossefondet» og forvaltningen av det, jfr. vedtaksforslagets punkt 5. 

   

Behandling: 

 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Dag Haakon Henriksen (H) tok 

hans plass. 

 

Forslag fra Runar Johansen (H) til nytt punkt 7: 

 

«Rådmannen vurderer i samråd med valgt forvalter om en andel av «Fossefondets» aktiva 

kan avsettes for plassering i lokale selskaper.  Rådmannen fremlegger en vurdering for 

kommunestyret og dersom en slik andel foreslås, så kan nærmere bestemmelser om andelens 

størrelse og forvaltning inngå i detaljene om «Fossefondet» og forvaltningen av det, jfr. 

vedtaksforslagets punkt 5.» 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag punktene 1-6 ble enstemmig vedtatt. 

Johansens forslag til nytt punkt 7 ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sol). 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

 

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 
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finansreglement. 

2. Kr 121.097.400 avsettes til ubundne investeringsfond, og skilles ut i kommunens 

regnskap på egen balansekonto under navnet ”Fossefondet”. 

3. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen i forvaltningen av ”Fossefondet”. 

4. Årlig avkastning (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 

kommunens finansreglement. ”Fossefondet” skal ha en forventet avkastning som 

minst opprettholder fondets realverdi. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse på valg av forvalter.  
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9/15   

Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune støtter overføringen av den kommunale 

skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten dersom det ved videre undersøkelser viser 

seg at dette er en virksomhetsoverdragelse og at gevinsten ved overføringen blir delt 

med kommunene. 

2. Ringerike kommune mener at Skatteetatens arbeidsgiverkontroll og 

skatteoppkreverfunksjon for Buskerud fylke må legges til Ringerike kommune, ut fra 

Ringerike kommunes sentrale beliggenhet i Buskerud, det store og gode miljøet for 

økonomifag i kommunen samt at dette demper sentraliseringen av statlige 

virksomheter. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap og Krf: 

 

1. «Ringerike kommune støtter ikke overføring av den kommunale 

skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten. 

2. Dersom overføringen gjennomføres, må arbeidsgiverkontroll og 

skatteoppkreverfunksjonen legges til Ringerike kommune, ut fra Ringerikes sentrale 

beliggenhet i Buskerud, det store og gode miljøet for økonomifag i kommunen, samt 

at dette demper sentraliseringen av statlige virksomheter.» 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

«Ringerike kommune støtter ikke en overføring av skatteoppkreverfunksjonen til 

Skatteetaten.  Ringerike kommune mener hensynet til lokal kunnskap, lokale kompetanse 

arbeidsplasser og en effektiv oppkreverfunksjon tilsier at kommunen har ansvaret for dette.» 

 

Avstemming: 

 

Siste setning i Aasens forslag tas inn i Baksværs forslag punkt 1 før avstemming. 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Baksværs/Aasens forslag, ble rådmannens 

forslag vedtatt mot 6 stemmer.  Mindretallet besto av Ap, Sp, Krf og Sol. 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune støtter overføringen av den kommunale 

skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten dersom det ved videre undersøkelser viser 

seg at dette er en virksomhetsoverdragelse og at gevinsten ved overføringen blir delt 

med kommunene. 

2. Ringerike kommune mener at Skatteetatens arbeidsgiverkontroll og 

skatteoppkreverfunksjon for Buskerud fylke må legges til Ringerike kommune, ut fra 

Ringerike kommunes sentrale beliggenhet i Buskerud, det store og gode miljøet for 

økonomifag i kommunen samt at dette demper sentraliseringen av statlige 

virksomheter. 
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10/15   

Økonomisk støtte 2015 - diverse søkere  

 

Vedtak: 

 

1. Kistefos-Museet innvilges engangsstøtte på kr. 50.000.  

2. Tour of Norway innvilges engangsstøtte på kr. 125.000.  

3.  «Veien tilbake» innvilges engangsstøtte på kr. 50.000.  

4. Hønefoss Trekkspillmuseum innvilges ikke engangsstøtte.  

5. Fremtidige søknader innarbeides i rådmannens budsjettgrunnlag.   

Fremtidige søknader innbefattet budsjett innarbeides i rådmannens budsjettgrunnlag.     

Regnskap rapporteres i etterkant – senest ved neste søknad. 

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 

 

1. Kistefos-Museet:  

 Hovedkomiteen (HOK)  anbefaler ikke at det gis tilskudd.  

2. Tour of Norway:  

 Hovedkomiteen (HOK)  anbefaler  at det gis tilskudd. 

3. «Veien tilbake»:  

 Hovedkomiteen (HOK)  anbefaler at det gis engangsstøtte. 

4. Hønefoss Trekkspillmuseum:   

 Hovedkomiteen (HOK)  anbefaler at det ikke gis engangsstøtte.  

5. Fremtidige søknader innarbeides i rådmannens budsjettgrunnlag. 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

«Tour of Norway: 125.000,- 

Veien tilbake: 50.000,-« 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 

«Trekkspillmuseet innvilges støtte kr. 35.000,-« 

 

Forslag fra Runar Johansen (H): 

Kistefos-Museet: kr. 50.000,- 

 

Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H) til tillegg i punkt 5: 

«Fremtidige søknader inbefattet budsjett innarbeides i rådmannens budsjettgrunnlag.  

Regnskap rapporteres i etterkant – senest ved neste søknad.» 
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Punktvis avstemming: 

 

Punkt 1:  Johansens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Frp, Sp, Sol og Krf). 

Punkt 2:  Brobergs forslag ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 3:  Brobergs forslag ble vedtatt mot 4 stemmer. Mindretallet besto av Strande og 

Bolstad (H), Sp og Sol. 

Punkt 4:  Holtens forslag fikk 6 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Krf, Ap, Sp og     

Johansen (H).  

Punkt 5:  Hovedkomiteens (HOK) innstilling med Strandes tilleggsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

  

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir ikke tilskudd til Kistefos-Museet på kr 50.000,-  og Tour of Norway 

på kr. 250.000,-  for 2015.   Fremtidige søknader fra disse innarbeides i rådmannens 

budsjettgrunnlag. 

 

2. Formannskapet gir ikke engangsstøtte til «Veien Tilbake» på kr 50.000,-  og tilskudd på 

kr 70.000,- til Hønefoss Trekkspillmuseum. Fremtidige søknader innarbeides i 

rådmannens budsjettgrunnlag. 
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11/15   

RingeriksBadet, kommunal eierstrategi  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas. 

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 

 

Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas. 

 

Ringeriksbadet må hele tiden utvikle seg for å være et atraktivt  og etterspurt tilbud innen 

fysisk og psykisk velvære for befolkningen. Dette innarbeides som en del av 

eierskapsstrategien, kulepunkt 5. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og hovedkomiteens (HOV) 

innstilling, ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas. 
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12/15   

Fortsatt drift av Ringerikshallen  

 

Vedtak: 

 

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

2. Ringerikshallen driftes videre, men dette vurderes hvert år ved behandlingen av 

årsbudsjett og handlingsprogram.   

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

1. tertialrapport 2015. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

2. Ringerikshallen driftes videre, men dette vurderes hvert år ved behandlingen av 

årsbudsjett og handlingsprogram.   

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

1. tertialrapport 2015. 
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13/15   

Regionalt Kulturhus Ringerike as, - sletting av gjeld  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes generalforsamlingen i 

Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å gjennomføre en aksjeemisjon fra 

1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i saken. 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Steinar Larsen (uavh) tok 

hans plass. 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i regionens kommuner, bes generalforsamlingen i 

Regionalt Kulturhus – Ringerike AS pålegge styret å gjennomføre en aksjeemisjon fra 

1.1.2016 i tråd med føringer og forslag som ligger i saken. 
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14/15   

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Forhåndsstemmesteder.  

 

Vedtak: 

 

1. Tidligstemme kan avlegges på rådhuset/servicetorget fra og med 1. juli alle hverdager 

fra klokken 08:00 til klokken 15:30, frem til ordinær forhåndsstemmegivning starter. 

 

2. Forhåndsstemmegivning foregår i Ringerike kommune fra og med mandag 10. august 

til og med fredag 11. september på følgende steder: 

 

Ringerike bibliotek 

Rådhuset/servicesenter 

Kuben senter 

 

3. Åpningstider: 

 

Tidligstemmegivning:  Rådhuset/servicesenter fra onsdag 1. juli. Alle 

hverdager frem til 10. august fra klokken 08:00 til 

klokken 15:30. 

 

Ringerike bibliotek:  Åpent fra og med mandag 31. august til og med fredag 

11. september. Følger bibliotekets åpningstider. Fredag 

11. september stenger mottaket klokken 15:00 

 

Rådhuset:  Åpent i hele perioden. Fra klokken 08:00 til klokken 

15:30. Fredag 11. september stenger mottaket klokken 

15:00 

 

Kuben senter:  Åpent fra og med mandag 31. august til og med fredag 

11. september. Fra klokken 12:00 til klokken 18:00 på 

hverdager, og fra klokken 10:00 til klokken 17:00 

lørdag 5. september. 

 Fredag 11. september stenger mottaket klokken 15:00. 

 

4. Frist for å melde behov for hjemmestemming settes til onsdag 9. september klokken 

15:30. 

 

Det åpnes for forhåndsstemming i enkelte perioder ved Sokna- og Tyribo omsorgssenter. 
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Behandling: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

«Det åpnes for forhåndsstemming i enkelte perioder ved Sokna- og Tyribo omsorgssenter.» 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag følger saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Tidligstemme kan avlegges på rådhuset/servicetorget fra og med 1. juli alle hverdager 

fra klokken 08:00 til klokken 15:30, frem til ordinær forhåndsstemmegivning starter. 

 

2. Forhåndsstemmegivning foregår i Ringerike kommune fra og med mandag 10. august 

til og med fredag 11. september på følgende steder: 

 

Ringerike bibliotek 

Rådhuset/servicesenter 

Kuben senter 

 

3. Åpningstider: 

 

Tidligstemmegivning:  Rådhuset/servicesenter fra onsdag 1. juli. Alle 

hverdager frem til 10. august fra klokken 08:00 til 

klokken 15:30. 

 

Ringerike bibliotek:  Åpent fra og med mandag 31. august til og med fredag 

11. september. Følger bibliotekets åpningstider. Fredag 

11. september stenger mottaket klokken 15:00 

 

Rådhuset:  Åpent i hele perioden. Fra klokken 08:00 til klokken 

15:30. Fredag 11. september stenger mottaket klokken 

15:00 

 

Kuben senter:  Åpent fra og med mandag 31. august til og med fredag 

11. september. Fra klokken 12:00 til klokken 18:00 på 

hverdager, og fra klokken 10:00 til klokken 17:00 

lørdag 5. september. 

 Fredag 11. september stenger mottaket klokken 15:00. 

 

4. Frist for å melde behov for hjemmestemming settes til onsdag 9. september klokken 

15:30. 
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15/15   

Hospice Austjord, - kapasitet og driftsform  

 

Vedtak: 

 

Framlagte orientering tas til etterretning. 

 

Behandling: 

 

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

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Framlagte orientering tas til etterretning. 
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16/15   

Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes 

sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen. 

2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på Hallingby 

og på Haldenjordet (Krokenveien). 

3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene 

innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015. 

4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 

 

«Rådmannen fremmer sak som belyser hvordan brukere kun skal betale for tjenesten når de 

benytter den, og ikke som en abonnementsordning. 

En slik sak må også belyse hvor mye en prisøkning vil utgjøre for hver enkelt bruker, 

herunder om dette vil ha betydning for hvor mange som velger å benytte seg av tjenesten.» 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens innstilling, som er i samsvar med 

rådmannens forslag, og Aasens forslag, ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 2 stemmer 

(Sp og Sol). 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes 

sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen. 

2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på Hallingby 

og på Haldenjordet (Krokenveien). 

3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene 

innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015. 

4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter. 
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Ny barneskole Hønefoss syd - Strategivalg  

 

Vedtak: 

 

1. Hønefoss barneskole syd bygges i kommunal regi, og gjennomføres ikke som et OPS 

prosjekt. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre prosjektet i kommunal regi. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

  

1. Hønefoss barneskole syd bygges i kommunal regi, og gjennomføres ikke som et OPS 

prosjekt. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre prosjektet i kommunal regi. 
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Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.01.15  

 

Vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern tas til 

orientering. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern tas til 

orientering. 
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Pendlerparkering  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen utleier vederlagsfritt arealer til Statens Vegvesen for opparbeidelse og 

drift av pendlerparkeringer. Leieforholdet opphører når behovet for 

pendlerparkeringer ikke lenger er til stede.  

2. Leieavtalen mellom Ringerike kommune og Statens vegvesen, datert 10.12.2014        

godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen utleier vederlagsfritt arealer til Statens Vegvesen for opparbeidelse og 

drift av pendlerparkeringer. Leieforholdet opphører når behovet for 

pendlerparkeringer ikke lenger er til stede.  

2. Leieavtalen mellom Ringerike kommune og Statens vegvesen, datert 10.12.2014        

godkjennes. 
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Utbygging av Monserud renseanlegg Strategi entrepriser 

 

Vedtak: 

 

Kommunalsjef  samfunn får myndighet til å godkjenne tilbudene. Formannskapet skal  

orienteres om de økonomiske konsekvensene. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunalsjef  Samfunn får myndighet til å godkjenne tilbudene. Formannskapet skal  

orienteres om de økonomiske konsekvensene 
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Klagesak - Reguleringsplan nr. 0605_356 Tanberglia boligområde Oppfølging av 

journalpostnr. 11/330-67 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke grunn til å ta klagen fra Bjørn 

Ingar Hella og Einar Dahle mfl. til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget. 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

Behandling: 

 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Dag Haakon Henriksen (H) tok 

hans plass. 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke grunn til å ta klagen fra Bjørn 

Ingar Hella og Einar Dahle mfl. til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget. 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 
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Oppstart av detaljregulering 401 "Hønengaten 40-44 boligprosjekt"  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av detaljregulering 0605_301 "Hønengata 40-44 

boligprosjekt"  

2. Ved vedtak av 0605_301 "Hønengata 40-44 boligprosjekt", oppheves de deler av 

gjeldende plan nr. 7 som erstattes av ny plan. 

3. Ved 1. gangs behandling skal planforslaget illustreres slik at det gir et godt grunnlag 

for å vurdere virkning mot Hønengata og innpasning til omkringliggende bebyggelse. 

Det skal også opplyses om materialvalg. 

4. Ved 1. gangs behandling må utredning av skolekapasiteten på Nordsida foreligge. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av detaljregulering 0605_301 "Hønengata 40-44 

boligprosjekt"  

2. Ved vedtak av 0605_301 "Hønengata 40-44 boligprosjekt", oppheves de deler av 

gjeldende plan nr. 7 som erstattes av ny plan. 

3. Ved 1. gangs behandling skal planforslaget illustreres slik at det gir et godt grunnlag 

for å vurdere virkning mot Hønengata og innpasning til omkringliggende bebyggelse. 

Det skal også opplyses om materialvalg. 

4. Ved 1. gangsbehandling må utredning av skolekapasiteten på Nordsida foreligge. 
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1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 "Ringveien 10 boligprosjekt"  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 0605_402 "ringveien 10. -boligprosjekt legges ut til 

offentlig ettersyn. 

 

2. Rådmannen skal i samarbeid med forslagstiller justere plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse i tråd med gjeldende forskrifter og kommunens maler. 

 

3. Før sluttbehandling skal spørsmål vedrørende krav til tekniske anlegg avklares i 

samråd med tekniske tjenester. 

 

4. Trafikkforholdene for eksisterende bebyggelse i planområdet må vurderes før 

sluttbehandling. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til detaljregulering 0605_402 "ringveien 10. -boligprosjekt legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Rådmannen skal i samarbeid med forslagstiller justere plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse i tråd med gjeldende forskrifter og kommunens maler. 

 

Før sluttbehandling skal spørsmål vedrørende krav til tekniske anlegg avklares i samråd med 

tekniske tjenester. 

 

Trafikkforholdene for eksisterende bebyggelse i planområdet må vurderes før 

sluttbehandling. 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 17.02.2015.  

 

Vedtak: 

 

Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 
 Møtereferat 07.01.15 Plan nr. 0605_395 Nordre Park Boligsameie  

 Temautredning om masseforvaltning - begrensa høring 
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