
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 7 

Formannskapet 
 

Møtested: Hvalsmoen, østre messe     

Møtedato: 16.06.2015 Tid: 15:00 – 17:30 

15:00-16:00:  Omvisning på Hvalsmoen museum 

v/Arne Broberg. 

 

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 FO  

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Varamedlem Erna Skaugrud  Arnfinn J. Holten 

Varamedlem Tore Abelvik  Dag Gunnar Stenersen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 

Marianne Mortensen, Gyrid Løvli og Christine Myhre Bråthen samt 

kommunikasjonsleder Mats Øieren. 

 

Merknader: Sak 72/15 ble behandlet før sak 64/15. 

Behandlede saker:  Fra og med sak 64/15 

til og med sak  73/15 samt referatsak 5/15. 

 

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

satt med følgende til dagsorden: 

Sak 72/15 flyttes til formannskapets møte 18. august kl. 09.00 p.g.a. sakens betydning og 

omfang, slik at formennene får bedre tid til å sette seg inn i de ulike utfordringene.  Dette ble 

vedtatt mot 3 stemmer (Sp og Sol). 



  

Side 2 av 17 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Helge Stiksrud Kjell B. Hansen Dag Stenersen (sett) 

 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

5/15 15/5426   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

16.06.2015.  

 

64/15 15/5281   

 1. tertialrapport - april 2015  

 

65/15 15/5264   

 Finansrapport 1. tertial 2015  

 

66/15 15/3178   

 Nye forskrifter for tildeling av startlån - endring av retningslinjer  

 

67/15 15/5071   

 Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for 

bosetting av flykninger  

 

68/15 15/5179   

 Økonomisk støtte til Norgesmesterskap i orientering  

 

69/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten 

justering fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

70/15 15/4875   

 Mandat til å utrede samarbeid innenfor helse og oppvekst med Sør 

Aurdal kommune  

 

71/15 15/4569   

 Dispensasjon fra gågatereglementet  

 

72/15 14/995   

 Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

73/15 15/4953   

 Salgsbevilling - Coop Øst SA  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

 

5/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i formannskapet den 16.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering: 

 
14/815-18  

12216/15 Hans Anton Støen  

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og videre 

prosesser  

 

15/2163-10  

14259/15 Formannskapet  

Aktivitetspark i Hønefoss - statusoppdatering 
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64/15   

1. tertialrapport - april 2015  

 

Vedtak: 

 

1. 1. tertialrapport 2015 tas til orientering 

2. Tilskudd til Ringerike Frivillighetssentral er i 2015 budsjettert til 670.000 kr. Dette 

økes til samme nivå som 2014 på 870.000 kr. Budsjett 2015 for rammeområde helse, 

omsorg og velferd økes med 200.000 kr. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 

reduseres med 200.000 kr.  

3. Ringerike kommunes andel av kostnader, 618.000 kr, i forbindelse med 

kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 

4. Bygningsrelaterte kostnader ved fortsatt drift av Ringerikshallen dekkes av 

rammeområdet tekniske områder innenfor allerede tildelt ramme. 

5. Budsjettendringer investeringsprosjekter: 

a. Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming (underprosjekt til prosjekt 14000 

Samferdsel). Budsjett reduseres med 3,75 mill. kroner.         Budsjett 

justeres slik:                   Debet 

091000.690000.870.0001 kr 3 750 000,- (redusert bruk av lånemidler). Kredit 

023000.657000.332.14000 kr 3 750 000,- (budsjettreduksjon på prosjekt 

14000 Samferdsel) 

b. Prosjekt 15006 Ringerike vannverk. Budsjett 2015 reduseres med 15 mill. 

kroner som overføres fra 2015 til 2016. En slik avsetning får følgende 

budsjettjustering:                Debet 

091000.690000.870.0001 kr 15 000 000,- (redusert bruk av lånemidler 

inneværende år).                    

Kredit 023000.651000.340.15006 kr 15 000 000,- (avsettes til Ringerike 

vannverk i 2016) 

c. Det omdisponeres kr 2.750.000 fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA 

Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i 

Ådal. Budsjett justeres slik:               Debet 

023000.651000.353.15003 kr 2 750 000,- (renseanlegg, sanering og 

vannforsyning Nes i Ådal).              Kredit 

023000.651000.353.15002 kr 2 750 000,- (fellesprosjekter VA Hønefoss) 

d. Det omdisponeres kr 2.940.000 fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til 

prosjekt 15012 Sanering Nymoen-Hen. Budsjett justeres slik:                  Debet 

023000.651000.353.15012 kr 2 940 000,- (sanering Nymoen-Hen) Kredit 

023000.651000.353.15001 kr 2 940 000,- (hovedplan avløp) 
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Behandling: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

«I rådmannens forslag til vedtak gjøres følgende endringer: 

  

1)      Tilleggsbevilgningen på 618 000 kr til kommunereformarbeidet, overføres til 

rammeområdet helse- og omsorg. Det forutsettes at arbeidet tilpasses og dekkes 

innenfor rammen av midler fra Fylkesmann/dep. 

2)      Rammeområdet Helse- og omsorg styrkes med 5 mill, for å øke grunnbemanningen 

ved institusjoner. Budsjettert avsetning til driftsfond reduseres tilsvarende.  

3)      Tilbudet ved Honerud skal videreføres. Rådmannen fremmer egen sak med en 

strategi for hvordan tilbudet kan videreutvikles. 

4)      Rådmannen gis fullmakt til å iverksette innkjøpsstopp ved behov.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

1. Ved alternativ avstemming mellom Aasens forslag punkt 1 og rådmannens forslag 

punkt 3, fikk Aasens forslag 3 stemmer (Sp og Sol) og falt. 

2. Rådmannens forslag i punktene 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 

3. Punkt 2 i Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp og Sol) og falt. 

4. Punkt 3 i Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp og Sol) og falt. 

5. Punkt 4 i Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp og Sol) og falt. 

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. 1. tertialrapport 2015 tas til orientering 

2. Tilskudd til Ringerike Frivillighetssentral er i 2015 budsjettert til 670.000 kr. Dette 

økes til samme nivå som 2014 på 870.000 kr. Budsjett 2015 for rammeområde helse, 

omsorg og velferd økes med 200.000 kr. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 

reduseres med 200.000 kr.  

3. Ringerike kommunes andel av kostnader, 618.000 kr, i forbindelse med 

kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 

4. Bygningsrelaterte kostnader ved fortsatt drift av Ringerikshallen dekkes av 

rammeområdet tekniske områder innenfor allerede tildelt ramme. 

5. Budsjettendringer investeringsprosjekter: 

a. Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming (underprosjekt til prosjekt 14000 

Samferdsel). Budsjett reduseres med 3,75 mill. kroner.         Budsjett 

justeres slik:                   Debet 

091000.690000.870.0001 kr 3 750 000,- (redusert bruk av lånemidler). Kredit 

023000.657000.332.14000 kr 3 750 000,- (budsjettreduksjon på prosjekt 

14000 Samferdsel) 

b. Prosjekt 15006 Ringerike vannverk. Budsjett 2015 reduseres med 15 mill. 

kroner som overføres fra 2015 til 2016. En slik avsetning får følgende 
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budsjettjustering:                Debet 

091000.690000.870.0001 kr 15 000 000,- (redusert bruk av lånemidler 

inneværende år).                    

Kredit 023000.651000.340.15006 kr 15 000 000,- (avsettes til Ringerike 

vannverk i 2016) 

c. Det omdisponeres kr 2.750.000 fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA 

Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i 

Ådal. Budsjett justeres slik:               Debet 

023000.651000.353.15003 kr 2 750 000,- (renseanlegg, sanering og 

vannforsyning Nes i Ådal).              Kredit 

023000.651000.353.15002 kr 2 750 000,- (fellesprosjekter VA Hønefoss) 

d. Det omdisponeres kr 2.940.000 fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til 

prosjekt 15012 Sanering Nymoen-Hen. Budsjett justeres slik:                  Debet 

023000.651000.353.15012 kr 2 940 000,- (sanering Nymoen-Hen) Kredit 

023000.651000.353.15001 kr 2 940 000,- (hovedplan avløp) 
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65/15   

Finansrapport 1. tertial 2015  

 

Vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 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: 

 

Finansrapport 1. tertial tas til orientering. 
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66/15   

Nye forskrifter for tildeling av startlån - endring av retningslinjer  

 

Vedtak: 

 

Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes. 
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67/15   

Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av 

flykninger  

 

Vedtak: 

 

1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker 

kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting. 

2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28. 

3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall 

flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse 

registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a. 

bolig og skole/barnehageplass. 

4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom 

kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen. 

 

Behandling: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker 

kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting. 

2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28. 

3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall 

flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse 

registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a. 

bolig og skole/barnehageplass. 

4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom 

kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen. 

 

 

 

 

 

68/15   
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Økonomisk støtte til Norgesmesterskap i orientering  

 

Vedtak: 

 

Det bevilges kr. 25.000.  Pengene tas fra F.S. disposisjonsfond. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap): 

 

«Det bevilges kr. 25.000.  Pengene tas fra F.S. disposisjonsfond.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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69/15   

Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

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. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 



  

Side 13 av 17 
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Mandat til å utrede samarbeid innenfor helse og oppvekst med Sør Aurdal kommune  

 

Vedtak: 

 

Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget. 



  

Side 14 av 17 

 

 

 

 

71/15   

Dispensasjon fra gågatereglementet  

 

Vedtak: 

 

Dispensasjonssøknaden avvises.  Gågatereglementet § 3 følges. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap): 

 

«Dispensasjonssøknaden avvises.  Gågatereglementet § 3 følges.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 
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72/15   

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

Vedtak: 

 

Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09.00. 

 

Behandling: 

 

Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09.00. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.  

2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). 

Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.  

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke 

arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.  
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73/15   

Salgsbevilling - Coop Øst SA  

 

Vedtak: 

 

Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol. 

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

Bevillingen gis for følgende butikker. 

 

Coop Marked Nes i Ådal, Hedalsveien 1, 3524 Nes i Ådal 

Coop Extra Tyristrand, Vikersundveien 235, 3533 Tyristrand 

Coop Marked Hallingby, Ådalsveien 153, 3525 Hallingby 

Coop Mega Hønefoss, Industrigaten 1, 3515 Hønefoss 

Coop Extra Heradsbygda, Valhallveien 1, 3518 Hønefoss 

 

Bevillingen gis i henhold til tidligere innsendte tegninger.  

Styrer og stedfortreder for styrer er de samme som tidligere. 

 

Behandling: 

 

Andre setning i forslaget endres til: 

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

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med korrigering i 2. setning ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol. 

Bevilling gis for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2106. 

Bevillingen gis for følgende butikker. 

 

Coop Marked Nes i Ådal, Hedalsveien 1, 3524 Nes i Ådal 

Coop Extra Tyristrand, Vikersundveien 235, 3533 Tyristrand 

Coop Marked Hallingby, Ådalsveien 153, 3525 Hallingby 

Coop Mega Hønefoss, Industrigaten 1, 3515 Hønefoss 

Coop Extra Heradsbygda, Valhallveien 1, 3518 Hønefoss 

 

Bevillingen gis i henhold til tidligere innsendte tegninger.  

Styrer og stedfortreder for styrer er de samme som tidligere. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5426-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/15 

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 16.06.2015.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering: 

 
14/815-18  

12216/15 Hans Anton Støen  

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og videre 

prosesser  

 

15/2163-10  

14259/15 Formannskapet  

Aktivitetspark i Hønefoss - statusoppdatering 

 
 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5281-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 64/15 

 

1. tertialrapport - april 2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 1. tertialrapport 2015 tas til orientering 

2. Tilskudd til Ringerike Frivillighetssentral er i 2015 budsjettert til 670.000 kr. Dette 

økes til samme nivå som 2014 på 870.000 kr. Budsjett 2015 for rammeområde helse, 

omsorg og velferd økes med 200.000 kr. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 

reduseres med 200.000 kr.  

3. Ringerike kommunes andel av kostnader, 618.000 kr, i forbindelse med 

kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 

4. Bygningsrelaterte kostnader ved fortsatt drift av Ringerikshallen dekkes av 

rammeområdet tekniske områder innenfor allerede tildelt ramme. 

5. Budsjettendringer investeringsprosjekter: 

a. Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming (underprosjekt til prosjekt 14000 

Samferdsel). Budsjett reduseres med 3,75 mill. kroner.         

Budsjett justeres slik:                   

Debet 091000.690000.870.0001 kr 3 750 000,- (redusert bruk av lånemidler). 

Kredit 023000.657000.332.14000 kr 3 750 000,- (budsjettreduksjon på 

prosjekt 14000 Samferdsel) 

b. Prosjekt 15006 Ringerike vannverk. Budsjett 2015 reduseres med 15 mill. 

kroner som overføres fra 2015 til 2016. En slik avsetning får følgende 

budsjettjustering:                Debet 

091000.690000.870.0001 kr 15 000 000,- (redusert bruk av lånemidler 

inneværende år).                    

Kredit 023000.651000.340.15006 kr 15 000 000,- (avsettes til Ringerike 

vannverk i 2016) 

c. Det omdisponeres kr 2.750.000 fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA 

Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i 

Ådal. Budsjett justeres slik:               Debet 

023000.651000.353.15003 kr 2 750 000,- (renseanlegg, sanering og 

vannforsyning Nes i Ådal).              Kredit 

023000.651000.353.15002 kr 2 750 000,- (fellesprosjekter VA Hønefoss) 

d. Det omdisponeres kr 2.940.000 fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til 

prosjekt 15012 Sanering Nymoen-Hen. Budsjett justeres slik:                  Debet 

023000.651000.353.15012 kr 2 940 000,- (sanering Nymoen-Hen) Kredit 

023000.651000.353.15001 kr 2 940 000,- (hovedplan avløp) 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 



 

«I rådmannens forslag til vedtak gjøres følgende endringer: 

  

1)      Tilleggsbevilgningen på 618 000 kr til kommunereformarbeidet, overføres til 

rammeområdet helse- og omsorg. Det forutsettes at arbeidet tilpasses og dekkes 

innenfor rammen av midler fra Fylkesmann/dep. 

2)      Rammeområdet Helse- og omsorg styrkes med 5 mill, for å øke grunnbemanningen 

ved institusjoner. Budsjettert avsetning til driftsfond reduseres tilsvarende.  

3)      Tilbudet ved Honerud skal videreføres. Rådmannen fremmer egen sak med en 

strategi for hvordan tilbudet kan videreutvikles. 

4)      Rådmannen gis fullmakt til å iverksette innkjøpsstopp ved behov.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

1. Ved alternativ avstemming mellom Aasens forslag punkt 1 og rådmannens forslag 

punkt 3, fikk Aasens forslag 3 stemmer (Sp og Sol) og falt. 

2. Rådmannens forslag i punktene 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 

3. Punkt 2 i Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp og Sol) og falt. 

4. Punkt 3 i Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp og Sol) og falt. 

5. Punkt 4 i Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp og Sol) og falt. 

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.  
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5264-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 65/15 

 

Finansrapport 1. tertial 2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Finansrapport 1. tertial tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5071-3  Arkiv: 026 F31  

 

Sak: 67/15 

 

Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av flykninger  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker 

kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting. 

2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28. 

3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall 

flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse 

registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a. 

bolig og skole/barnehageplass. 

4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom 

kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5179-3  Arkiv: 223 C21  

 

Sak: 68/15 

 

Økonomisk støtte til Norgesmesterskap i orientering  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Det bevilges kr. 25.000.  Pengene tas fra F.S. disposisjonsfond. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap): 

 

«Det bevilges kr. 25.000.  Pengene tas fra F.S. disposisjonsfond.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4507-3  Arkiv: 231 &34  

 

Sak: 69/15 

 

Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 01.07.15 

(rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

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. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4875-2  Arkiv: 026  

 

Sak: 70/15 

 

Mandat til å utrede samarbeid innenfor helse og oppvekst med Sør Aurdal kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4569-5  Arkiv: 611 Q24 &53  

 

Sak: 71/15 

 

Dispensasjon fra gågatereglementet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Dispensasjonssøknaden avvises.  Gågatereglementet § 3 følges. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap): 

 

«Dispensasjonssøknaden avvises.  Gågatereglementet § 3 følges.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-39  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 72/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09.00. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09.00. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4953-6  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 73/15 

 

Salgsbevilling - Coop Øst SA  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent alkohol. 

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

Bevillingen gis for følgende butikker. 

 

Coop Marked Nes i Ådal, Hedalsveien 1, 3524 Nes i Ådal 

Coop Extra Tyristrand, Vikersundveien 235, 3533 Tyristrand 

Coop Marked Hallingby, Ådalsveien 153, 3525 Hallingby 

Coop Mega Hønefoss, Industrigaten 1, 3515 Hønefoss 

Coop Extra Heradsbygda, Valhallveien 1, 3518 Hønefoss 

 

Bevillingen gis i henhold til tidligere innsendte tegninger.  

Styrer og stedfortreder for styrer er de samme som tidligere. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Andre setning i forslaget endres til: 

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

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med korrigering i 2. setning ble enstemmig vedtatt. 
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