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Varamedlem Arne Broberg  Marit Elisabeth Bolstad 
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Varamedlem Dag Haakon Henriksen  Kjell Børre Hansen 

Varamedlem Nena Bjerke  Dag Gunnar Stenersen 
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administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Marianne Mortensen, 

Gyrid Løvli, Christine M. Bråthen. 

 

Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Helge Stiksrud Runar Johansen Dag G. Stenersen (sett) 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

2/15 15/2529   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

17.03.2015.  

 

24/15 15/2397   

 økonomirapportering i 2015  

 

25/15 15/2328   

 årsrapport 2014 for finansområdet  

 

26/15 15/1729   

 Overføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015  

 

27/15 15/1446   

 Støtte til filmprosjekt / dokumentarserie om Holleia  

 

28/15 15/1072   

 Pensjonsordning folkevalgte - KLP  

 

29/15 14/3682   

 Vegård skole  

 

30/15 15/1003   

 Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO  

 

31/15 15/1012   

 MC-kriminalitet 1%miljøene  

 

32/15 14/3914   

 Lokalisering av legevakt  

 

33/15 15/1534   

 Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Høringsuttalelse til 

utredningene 

 

34/15 14/1924   

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan  

 

35/15 14/1022   

 388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum - vedtak av plan  

 

36/15 15/337   

 Kistefos-museet - oppstart av planarbeid  
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37/15 15/2064   

 Serverings- og skjenkebevilling - Dronning Tyras båtforening.  

 

38/15 15/2164   

 Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport  

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

2/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 17.03.2015.  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsak ble enstemmig tatt til orientering: 

 
4947/15  Ellen Grepperud  

Svar - Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - høring 
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24/15   

økonomirapportering i 2015  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar plan for økonomirapportering i 2015 til orientering. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar plan for økonomirapportering i 2015 til orientering. 
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25/15   

årsrapport 2014 for finansområdet  

 

Vedtak: 

 

Årsrapport 2014 for finansområdet tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2014 for finansområdet tas til orientering. 
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26/15   

Overføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015  

 

Vedtak: 

 

1. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2014 

overføres til 2015, til sammen kr 26 122 416,59 (fordelt jf. tabell I). 

2. Merforbruket på prosjekter i 2014 overføres til 2015, til sammen kr 12 166 786,95 

(fordelt jf. tabell II) og dekkes av ny bevilgning i 2015 der slik forekommer. 

Merforbruket kan også dekkes av vedtatte avsetninger i 2014. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2014 

overføres til 2015, til sammen kr 26 122 416,59 (fordelt jf. tabell I). 

2. Merforbruket på prosjekter i 2014 overføres til 2015, til sammen kr 12 166 786,95 (fordelt jf. 

tabell II) og dekkes av ny bevilgning i 2015 der slik forekommer. Merforbruket kan også 

dekkes av vedtatte avsetninger i 2014. 
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27/15   

Støtte til filmprosjekt / dokumentarserie om Holleia  

 

Vedtak: 

 

Filmprosjektet/dokumentar-serie om Holleia bes ta kontakt med Ringerike Utvikling for 

støtte. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

«Filmprosjektet/dokumentar-serie om Holleia bes ta kontakt med Ringerike Utvikling for 

støtte.» 

 

Avstemming: 

 

Henaugs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet gir ikke tilskudd til filmprosjektet Holleia – en miniserie i to deler av Arne 

Nævra. 
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28/15   

Pensjonsordning folkevalgte - KLP  

 

Vedtak: 

 

Saken går til kommunestyret uten innstilling. 

 

Formannskapet endret ordlyden i punkt 2: 

Alle folkevalgte med fast stillingsgodtgjørelse fra Ringerike kommune inkluderes i 

pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Etter forslag fra rådmannen ble ordlyden i punkt 2 enstemmig endret: 

 

Alle folkevalgte med fast stillingsgodtgjørelse fra Ringerike kommune inkluderes i 

pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

Saken går til kommunestyret uten innstilling. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Punkt 4 i Kommunestyrets vedtak sak 39/14 endres til:  

- De folkevalgte har rett til AFP fra 62-64 år 

2. Alle folkevalgte med fast godtgjøring fra Ringerike kommune inkluderes i 

pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse. 



  

Side 11 av 24 

 

 

 

29/15   

Vegård skole  

 

Vedtak: 

 

1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15. 

2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15. 

3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne 

fram for politisk behandling tidlig høsten 2015. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Nena Bjerke (Frp): 

 

«Vegård skole legges ikke ned fra 01.08.2015.» 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOK) innstilling og Bjerkes forslag, 

ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Frp, Sp og Sol).   

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15. 

2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15. 

3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne 

fram for politisk behandling tidlig høsten 2015. 
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30/15   

Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO  

 

Vedtak: 

 

1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier. 

2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra 

skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august. 

3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende 

«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier. 

2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra 

skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august. 

3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende 

«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost. 
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31/15   

MC-kriminalitet 1%miljøene  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.  

2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.  

2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet. 
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32/15   

Lokalisering av legevakt  

 

Vedtak: 

 

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig 

hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering. 

2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike 

interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og 

innhold fra 2020. 

3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger: 

 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg. 

 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til 

Ringerike sykehus. 

 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og 

eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: 

a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier 

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier 

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 

sykehus.  Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale 

tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget 

av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de 

statlige investeringstilskudd.  

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 

 

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig 

hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering. 

2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike 

interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og 

innhold fra 2020. 

3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger: 

 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg. 

 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til 

Ringerike sykehus. 

 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og 

eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: 

c) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier 

d) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier 

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 

sykehus.  Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale 

tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget 

av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de 

statlige investeringstilskudd.  
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Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig 

hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering. 

2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike 

interkommunale legevakts arealbehov bør dekkes fra 2020. 

3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger: 

 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg. 

 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til 

Ringerike sykehus. 

 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og 

eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: 

a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier 

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier 

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 

sykehus.  Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale 

tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget 

av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de 

statlige investeringstilskudd.  
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33/15   

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Høringsuttalelse til utredningene 

 

Vedtak: 

 

1) Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre 

delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet 

om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør 

for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som 

Samferdselsdepartementet har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til 

utredningene: 

2) Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)  

a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny 

firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en 

balansert måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, 

naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny 

E16. 

b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.  

c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og 

holdeplasser. 

3) Reguleringsplanprosessen 

a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig 

reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i 

planprosessen. 

b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med 

reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de 

arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015. 

c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i 

kommunene.  

Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av 

lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for 

Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og 

tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om 

avbøtende tiltak. 

4) Framdrift og prosess. (delrapport 2)  

a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig 

byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning. 

b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse 

framdriften kan holdes. 

c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av 

ansvaret for å håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi 

grunnlag for. 
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Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1) Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre 

delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet 

om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør 

for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som 

Samferdselsdepartementet har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til 

utredningene: 

2) Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)  

a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny 

firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en 

balansert måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, 

naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny 

E16. 

b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.  

c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og 

holdeplasser. 

3) Reguleringsplanprosessen 

a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig 

reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i 

planprosessen. 

b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med 

reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de 

arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015. 

c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i 

kommunene.  

Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av 

lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for 

Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og 

tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om 

avbøtende tiltak. 

4) Framdrift og prosess. (delrapport 2)  

a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig 

byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning. 

b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse 

framdriften kan holdes. 
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c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av 

ansvaret for å håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi 

grunnlag for. 
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34/15   

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan  

 

Vedtak: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas med endringer 

vedtatt i formannskapet: 

 Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende for utforming av 

framtidige utviklingsstrategier.  Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor 

grønn teknologiutvikling. 

 Nytt pkt under 4.2 s 13: 

Utvikle primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som 

matprodusent. 

 Nytt pkt under pkt 4.3 og tillegg i pkt 1 f s 16: 

Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger 

også andre steder i kommunen. 

 «I planens pkt 5 gjøres det følgende endringer: 

Pkt 1b endres til: Det er viktig å få utnyttet fortettingsarealer i Hønefoss og ellers, 

men samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder – særlig langs jernbane og 

veg – dersom man skal få til en omfattende boligutbygging for å ta imot den store 

befolkningsvekst som ønskes. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Forslag fra Helge Stiksrud (V) til nytt punkt 2 s. 18: 

 

«Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende for utforming av 

framtidige utviklingsstrategier.  Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor grønn 

teknologiutvikling.» 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

«Nytt pkt under 4.2 s 13: 

- Utvikle primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som 

matprodusent. 

 

Nytt pkt under pkt 4.3 og tillegg i pkt 1 f s 16: 

- Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger 

også andre steder i kommunen. 

 

Ny første setning pkt. 2b s. 17: 

- Å praktisere et sterkt jordvern. 

 

Tillegg pkt 2e s 17: 
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- Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder kan gis, men bør være i tilknytning 

til eksisterende boligklynger så lenge det ikke kommer i konflikt med andre 

tungtveiende hensyn.» 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 

 

«I planens pkt 5 gjøres det følgende endringer: 

Pkt 1b endres til: Det er viktig å få utnyttet fortettingsarealer i Hønefoss og ellers, men 

samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder – særlig langs jernbane og veg – dersom 

man skal få til en omfattende boligutbygging for å ta imot den store befolkningsvekst som 

ønskes. 

Nytt pkt under 1:  Arealer i nordre deler av kommunen bør utvikles til mer 

fritidsbebyggelse. 

Stryke pkt 2d: En restrektiv holdning til deling av eiendommer og boligbygging i store 

sammenhengende LNF-områder. 

Stryke pkt 2e: Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder skal bare gis unntaksvis og i 

tilknytning til eksisterende boligklynger i kort avstand til sentrum.» 

 

Avstemming: 

 

Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming over Aasens forslag: 

Nytt pkt under. 4.2 ble enstemmig vedtatt. 

Nytt pkt under pkt 4.3 ble vedtatt mot 3 stemmer (Henaug, Hollerud og Henriksen (H)). 

Ny første setning pkt 2b fikk 4 stemmer (Sp, Sol og V) og falt. 

Tillegg pkt 2e fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt. 

 

Punktvis avstemming og Holten forslag: 

Pkt 1b ble vedtatt mot 6 stemmer (H og Frp). 

Nytt pkt under 1 fikk 3 stemmer (Krf, Sol og Sp) og falt. 

Stryke pkt 2d fikk 2 stemmer (Krf og Frp) og falt. 

Stryke pkt 2e fikk 2 stemmer (Krf og Frp) og falt. 

 

Til slutt ble det stemt over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt med vedtatte 

endringer. 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas.  
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388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum - vedtak av plan  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_388 og 0605_389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

2. Før varsel om vedtak skal det foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet. Det 

delegeres til rådmannen å sørge for at dette blir gjennomført.  

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_388 og 0605_389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

2. Før varsel om vedtak skal det foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet. Det 

delegeres til rådmannen å sørge for at dette blir gjennomført.  
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Kistefos-museet - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_406 detaljregulering for Kistefos-museet. 

2. Forslagsstiller kan selv varsle oppstart av planarbeidet, og vise til dette vedtaket.  

3. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes 

hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune.  

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_406 detaljregulering for Kistefos-museet. 

2. Forslagsstiller kan selv varsle oppstart av planarbeidet, og vise til dette vedtaket.  

3. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes 

hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune.  
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Serverings- og skjenkebevilling - Dronning Tyras båtforening.  

 

Vedtak: 

 

1. Dronningtyras båtforening org.nr 814 484 122 gis serverings- og skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk klasse 1, 2 og 3 for Glatved Brygge og MS Dronning Tyra. 

2. Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer av bevillingen og Harald Gårdvik f. 

9.9.1953 godkjennes som 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: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Dronningtyras båtforening org.nr 814 484 122 gis serverings- og skjenkebevilling for 

alkoholholdig drikk klasse 1, 2 og 3 for Glatved Brygge og MS Dronning Tyra. 

2. Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer av bevillingen og Harald Gårdvik f. 

9.9.1953 godkjennes som 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. 
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Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport  

 

Vedtak: 

 

Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering. 
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