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Formannskapet 

 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 21.04.2015 Tid: 15:00 – 17:00 

 

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   

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   

Varamedlem Christine Kristiansen Granlund  Dag Gunnar Stenersen 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 

Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, Christine Myhre Bråthen, og 

Asle Aker samt kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 

Merknader:  

Behandlede saker:  Fra og med sak 39/15 

til og med sak  49/15 samt referatsaker (3/15) 

 

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

satt. 

Arnfinn Holten (Krf) tok opp følgende: « Rådmannen bes til neste møte i formannskapet 

fremme en sak om endring av vedtektene for bruk av Søndre Torg som gjør det mulig for 

Lions igjen å få satt opp midlertidig til framvisning sin lotterigevinst som er et stabbur.  

Lions bruker mye av sine inntekter til gode formål i Ringerikssamfunnet.» 

 

Holtens fremlegg oversendes rådmannen med oppgave å vurdere alternativ plassering av 

stabburet. 
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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 

 

3/15 15/3608   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

21.04.2015.  

 

39/15 15/3477   

 Månedsrapport februar 2015  

 

40/15 15/3418   

 Hønefoss kirke, - finansiering. Søknad om ekstrabevilgning  

 

41/15 15/3178   

 Nye forskrifter for tildeling av startlån, - endring av retningslinjer  

 

42/15 14/1919   

 Overordnet beredskapsplan  

 

43/15 15/3194   

 Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015  

 

44/15 15/3007   

 Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for 

hjemmebaserte tjenester Framdriftsplan 

 

45/15 15/1067   

 JORDFAGLIG VURDERING - TEMAUTREDNING TIL 

REVIDERING AV KOMMUNEPLAN  

 

46/15 15/3153   

 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2015  

 

47/15 14/613   

 E16 Bjørum - Skaret. Bompengeutredning.  

 

48/15 14/1831   

 371 Telegrafalleen 2 - 2. gangsbehandling  

 

49/15 14/3317   

 Salgsbevilling for alkohol - Stormarkedet mat Hønefoss AS  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

3/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 21.04.2015.  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering: 

 
 14/995-17  

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan  

 

 14/815-12  

Ringerike vannverk Kilemoen - status klagesak midlertidig forbud mot tiltak på deler av 

gnr/bnr 52/1 
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39/15   

Månedsrapport februar 2015  

 

Vedtak: 

 

1. Månedsrapport februar 2015 tas til orientering 

2. Følgende budsjettjusteringer foretas: 

a. Hjelpemiddellageret er organisatorisk flyttet fra rammeområde «tekniske 

områder» til «helse, omsorg og velferd». Nettorammen til rammeområde 

«tekniske tjenester» reduseres med kr 1.573.100 og nettorammen til 

rammeområde «helse, omsorg og velferd» økes med kr 1.573.100. 

b. Merkantilt ansatte innen institusjons- og hjemmetjenestene er organisatorisk 

flyttet fra rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» til «helse, omsorg 

og velferd». Nettorammen til rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» 

reduseres med kr 1.986.742 og nettorammen til rammeområde «helse, omsorg 

og velferd» økes med kr 1.986.742. 

c. Enhet «Folkehelse» er organisatorisk flyttet fra rammeområde «helse, omsorg 

og velferd» til «spesielle tiltak barn og unge». Nettorammen til rammeområde 

«helse, omsorg og velferd» reduseres med kr 1.174.703 og nettorammen til 

rammeområde «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 1.174.703. 

 

Budsjettendringene vil ikke påvirke kommunens totalbudsjett. 

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Månedsrapport februar 2015 tas til orientering 

2. Følgende budsjettjusteringer foretas: 

a. Hjelpemiddellageret er organisatorisk flyttet fra rammeområde «tekniske 

områder» til «helse, omsorg og velferd». Nettorammen til rammeområde 

«tekniske tjenester» reduseres med kr 1.573.100 og nettorammen til 

rammeområde «helse, omsorg og velferd» økes med kr 1.573.100. 

b. Merkantilt ansatte innen institusjons- og hjemmetjenestene er organisatorisk 

flyttet fra rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» til «helse, omsorg 

og velferd». Nettorammen til rammeområde «administrasjon og fellesutgifter» 

reduseres med kr 1.986.742 og nettorammen til rammeområde «helse, omsorg 

og velferd» økes med kr 1.986.742. 
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c. Enhet «Folkehelse» er organisatorisk flyttet fra rammeområde «helse, omsorg 

og velferd» til «spesielle tiltak barn og unge». Nettorammen til rammeområde 

«helse, omsorg og velferd» reduseres med kr 1.174.703 og nettorammen til 

rammeområde «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 1.174.703. 

 

Budsjettendringene vil ikke påvirke kommunens totalbudsjett. 
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40/15   

Hønefoss kirke, - finansiering. Søknad om ekstrabevilgning  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune viser til kirkelovens bestemmelser gjeldende kommunens ansvar. 

 På dette grunnlag, og i forbindelse med finansieringen av ny Hønefoss kirke bidrar 

Ringerike kommune med direkte tilskudd på 26,3 mill. kroner, jfr. kommunestyret sak 

86/14, og stiller i tillegg til disposisjon inntil 18 mill. kroner i form av lån til 

Ringerike Kirkelig Fellesråd i 2016. 

2. Ringerike kommune lånefinansierer for sin egen del beløpet. Investeringsbeløpet 

innarbeides i handlingsplan 2016-2019.  

3. Ringerike Kirkelige Fellesråd forplikter seg til å betale finansieringsbeløpet inkludert 

renter og avdrag samt omkostninger i tråd med konkret omforent nedbetalingsplan i 

hele lånets løpetid. 

4. Ringerike Kirkelige Fellesråd betaler til Ringerike kommune den rente som Ringerike 

kommune til enhver tid betaler til eksternlånegiver.  Ringerike kommune kan 

motregne sitt krav på renter og avdrag i enhver overføring til Ringerike Kirkelige 

Fellesråd. 

5. Ringerike Kirkelige fellesråd har et selvstendig ansvar for både å betjene lånet og 

sørge for å tilpasse eget fremtidig driftsnivå i tråd med fellesrådets ansvar og 

forpliktelser som følger av låneordningen mellom Ringerike kommune og fellesrådet.     

6. Formannskapet legger til grunn at det etableres en konkret avtale mellom Ringerike 

kommune og Ringerike kirkelige fellesråd i tråd med det som er nevnt i  

punktene 1-5. 

 

Behandling: 

 

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

 

1. «Ringerike kommune viser til kirkelovens bestemmelser gjeldende kommunens 

ansvar. 

 På dette grunnlag, og i forbindelse med finansieringen av ny Hønefoss kirke bidrar 

Ringerike kommune med direkte tilskudd på 26,3 mill. kroner, jfr. kommunestyret sak 

86/14, og stiller i tillegg til disposisjon inntil 18 mill. kroner i form av lån til 

Ringerike Kirkelig Fellesråd i 2016. 

2. Ringerike kommune lånefinansierer for sin egen del beløpet. Investeringsbeløpet 

innarbeides i handlingsplan 2016-2019.  

3. Ringerike Kirkelige Fellesråd forplikter seg til å betale finansieringsbeløpet inkludert 

renter og avdrag samt omkostninger i tråd med konkret omforent nedbetalingsplan i 

hele lånets løpetid. 
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4. Ringerike Kirkelige Fellesråd betaler til Ringerike kommune den rente som Ringerike 

kommune til enhver tid betaler til eksternlånegiver.  Ringerike kommune kan 

motregne sitt krav på renter og avdrag i enhver overføring til Ringerike Kirkelige 

Fellesråd. 

5. Ringerike Kirkelige fellesråd har et selvstendig ansvar for både å betjene lånet og 

sørge for å tilpasse eget fremtidig driftsnivå i tråd med fellesrådets ansvar og 

forpliktelser som følger av låneordningen mellom Ringerike kommune og fellesrådet.     

6. Formannskapet legger til grunn at det etableres en konkret avtale mellom Ringerike 

kommune og Ringerike kirkelige fellesråd i tråd med det som er nevnt i  

punktene 1-5.» 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til nytt punkt 7: 

 

«Avtalen forutsetter fylkesmannens godkjenning, dersom kommunen fortsatt er i ROBEK.» 

 

Arnfinn Holten (Krf) tok opp rådmannens forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Meier og rådmannen, ble Meiers forslag 

vedtatt mot en stemme (Krf). 

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

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

  

Forslag til vedtak: 

 

1. For fullfinansiering av Hønefoss kirke stiller Ringerike kommune inntil 18 mill. kroner til 

disposisjon for Ringerike kirkelige fellesråd i 2016. Investeringsbeløpet innarbeides i 

handlingsplan 2016 – 2019. 

2. Beløpet lånefinansieres og dekkes inn ved en permanent reduksjon i kommunens overføringer 

til Ringerike kirkelige fellesråd med 5,5 %. 
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41/15   

Nye forskrifter for tildeling av startlån, - endring av retningslinjer  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Marit Bolstad (H): 

 

Saken utsettes. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Bolstads utsettelsesforslag ble vedtatt mot 4 stemmer.  Mindretallet besto av Johansen (H), 

Frp, Sp og Sol. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes. 
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42/15   

Overordnet beredskapsplan  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag til «Plan for ledelse av Ringerike kommune under større uønskede hendelser 

og krise» vedtas. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til «Plan for ledelse av Ringerike kommune under større uønskede hendelser 

og krise» vedtas. 
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43/15   

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015  

 

Vedtak: 

 

Rundskriv IS 1 «Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet 2015» tas til 

orientering, og det forutsettes at tjenesteområdene benytter rundskrivet i sine planer og 

prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rundskriv IS 1 «Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet 2015» tas til 

orientering, og det forutsettes at tjenesteområdene benytter rundskrivet i sine planer og 

prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt. 
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44/15   

Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester 

Framdriftsplan 

 

Vedtak: 

 

Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til 

hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til 

hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning. 
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45/15   

JORDFAGLIG VURDERING - TEMAUTREDNING TIL REVIDERING AV 

KOMMUNEPLAN  

 

Vedtak: 

 

1. Temautredningen skal være retningsgivende for arbeidet med revisjon av 

kommuneplanens arealdel. Herunder ved vurdering av utbyggingsområder.  

2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i temautredningen skal 

innarbeides i kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og 

plansaker.  

3. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er klassifisert vil kunne 

fortsette uavhengig av rapporten. 

4. Den jordfaglige vurderinga med retningslinjer erstatter Jordpolitiske arealvurdering 

(JAV) fra 1994. 

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Temautredningen skal være retningsgivende for arbeidet med revisjon av 

kommuneplanens arealdel. Herunder ved vurdering av utbyggingsområder.  

2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i temautredningen skal 

innarbeides i kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og 

plansaker.  

3. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er klassifisert vil kunne 

fortsette uavhengig av rapporten. 

4. Den jordfaglige vurderinga med retningslinjer erstatter Jordpolitiske arealvurdering 

(JAV) fra 1994. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens innstilling og rådmannens forslag i 

punkt 1, ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sol). 

Hovedkomiteens innstilling i punktene 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 
1. Temautredningen skal legges til grunn for arbeidet med revisjon av kommuneplanens 

arealdel. Herunder ved vurdering av utbyggingsområder.  

2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i temautredningen skal 

innarbeides i kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og 

plansaker.  

3. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er klassifisert vil kunne fortsette 

uavhengig av rapporten. 

4. Den jordfaglige vurderinga med retningslinjer erstatter Jordpolitiske arealvurdering 

(JAV) fra 1994. 
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46/15   

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2015  

 

Vedtak: 

 

Brukerundersøkelsen tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Brukerundersøkelsen tas til orientering 
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47/15   

E16 Bjørum - Skaret. Bompengeutredning.  

 

Vedtak: 

 

Bompengeutredningen for  E16 Bjørum – Skaret tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Bompengeutredningen for  E16 Bjørum – Skaret tas til orientering. 
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48/15   

371 Telegrafalleen 2 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 

 

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. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 
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49/15   

Salgsbevilling for alkohol - Stormarkedet mat Hønefoss AS  

 

Vedtak: 

 

 Stormarkedet mat Hønefoss AS org.nr 914 21 808 gis salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk i gruppe 1. 

 Bevillingen gis for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2016. 

 Eva Andersen f. 15.12.1976 godkjennes som styrer av bevillingen og Thamcot Kijlikit 

f. 12.2.1984 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Stormarkedet mat Hønefoss AS org.nr 914 21 808 gis salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk i gruppe 1. 

 Bevillingen gis for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2016. 

 Eva Andersen f. 15.12.1976 godkjennes som styrer av bevillingen og Thamcot Kijlikit 

f. 12.2.1984 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
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