
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 2 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 20.02.2014 Tid: KL. 16:30 – 18:00  

Grunngitt spørsmål: 
Spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) vedr. fastlegers 
reservasjonsrett ble besvart av ordfører. 

Spørsmål og svar følger som vedlegg til protokollen. 

 
Innkalte:   
Funksjon                Navn           Forfall      Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa FO  
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen FO  
Medlem Erna Skaugrud FO  
Medlem Aase Moløkken   
Medlem Maria Nancy Amundsen   
Medlem Vigdis Meier   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim IKKE MØTT  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande FO  
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Arnfinn J. Holten FO  
Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  
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Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Kjersti Land Nyhus FO  
Medlem Karl-Petter Endrerud   
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen FO  
Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Tone Bråten-Ellingsen 
Varamedlem John Andreas Bakken  Erna Skaugrud 
Varamedlem Ivar Eskestrand  Elsa Lill P. Strande 
Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 
Varamedlem Viggo Emil Elstad  Dag Gunnar Stenersen 
Varamedlem Anders Braaten  Kjersti Land Nyhus 
Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Nanna Kristoffersen 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 
Marianne Mortensen, Kirsten Orebråten, utviklingssjef Lars Olsen 
og kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 
Merknader: Av 43 representanter var 42 til stede, fra sak 20 var 21 til stede. 

Ordfører fikk innvilget permisjon og forlot møtet før behandling av 
sak 20, deretter ble møtet ledet av varaordfører.    

Behandlede saker:  Fra og med sak 16/14 
til og med sak  24/14 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende spørsmål til dagsorden: 
Dag E. Henaug (H): -Kommuneplanprosessen  

-Prinsipielt om høringsuttalelser. 
Helge Stiksrud (V): -Jordvern/utbygging  

-Lamyra- hvor står saken? 
Rådmannen kommer tilbake med svar. 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 

Kjell B. Hansen 
 
 
Karl-Petter Endrerud Runar Johansen Dag G. Stenersen (sett) 
 
Møtesekretær: 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
16/14 14/462  
 INTERPELLASJON FRA STEINAR LARSEN (AP) - RYDDING A V 

FRIOMRÅDER  
 
17/14 14/43  
 REFERATSAKER  
 
18/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
19/14 14/372  
 ØKONOMIRAPPORTER 2014  
 
20/14 13/3641  
 FREMTIDIG HÅNDTERING AV PREMIEAVVIK I 

PENSJONSORDNINGEN  
 
21/14 13/4031  
 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 

2014  
 
22/14 13/4594  
 ØKONOMISK SOSIALHJELP 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT DESEMBER 2013 
 
23/14 11/727  
 RINGERIKE SKYTESENTER - KJØPEKONTRAKT OG AVTALER  
 
24/14 11/3476  
 NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 

STEINSFJORDEN  
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16/14  
INTERPELLASJON FRA STEINAR LARSEN (AP) - RYDDING AV  FRIOMRÅDER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 
ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA STEINAR LARS EN (AP)  
 
 
Ordfører viser til Steinar Larsens (Ap) interpellasjon, mottatt 5. februar 2014, vedrørende 
rydding av busker og kratt samt utvikling av Storelven fra brua. Interpellasjonen blir besvart i 
kommunestyrets møte 20. februar 2014 under sak 16/14. 
 
Innledning 
Ordføreren vil vise til formannskapets vedtak 12.mars 2013. Her ble vedtatt at det inngås 
avtale mellom Stiftelsen Glatved Brygge og Ringerike kommune.  Avtalens formål er 
gjennomføring og koordinering av ryddeaksjoner i Ringerike kommune.  Avtalen gjelder 
økonomisk støtte kr. 250.000,- i 2013, 2014 og 2015. Fokus er grøntområder i Hønefoss og 
nærliggende områder. 
Avtalen gjelder således Stiftelsen Glatved Brygge og er derfor personuavhengig. Årsrapport 
2013 inkludert prosjektregnskap skal behandles i stiftelsen i mars 2014.  Deretter blir rapport 
og regnskap oversendt til kommunen.  
 
Svar på konkrete spørsmål 
1.  
Har kommunen noen plan til å videreføre opprydding på de steder som gjenstår?  

 
Stiftelsen skal i løpet av mars 2014 legge planer for hvilke områder som skal prioriteres 
våren/sommeren 2014. Deretter iverksettes nye tiltak så snart været og føret tillater det. 
Den omtalte avtalen med stiftelsen og de planer som etableres som følge av den, betyr at 
dette også vil være kommunens bidrag i oppryddingsarbeidet. 

 
2.  
Er det satt av midler til dette, og hvem er ansvarlig for at det blir satt i gang?  

 
Den nevnte avtalen for så vidt gjelder Ringerike kommunes bidrag fremgår i innledningen 
av svar til interpellanten. Angjeldende beløp er innarbeid i vedtatt budsjett for 2014 og 
handlingsplan 2014-2018. I tillegg er det lagt opptil at Stiftelsen skal søke alternative 
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finansieringskilder. I 2013 fikk stiftelsen blant annet økonomiske midler fra Sparebank1. 
Også andre har bidratt økonomisk med finansiering av tiltak.  Stiftelsen Glatvedt brygge 
har gjennom nevnte avtale påtatt seg ansvaret for gjennomføring av oppryddingen. 

 
3.  
Det var snakk om en skulle undersøke om det var mulig å bruke folk fra NAV, 
fengselsvesenet, skoler, transittmottaket, hvor langt er dette arbeidet kommet, og hvem jobber 
med saken? 

 
Stiftelsen Glatved brygge har ansvar for at ryddeaksjonene er basert på dugnadsarbeid, 
frivillighet og koordinering av arbeidet i den forbindelse. Blant andre har Turistforeningen 
og Frivilligsentralen vært involvert i arbeidet i 2013. Stiftelsen benytter både egne  
 
 
kontakter og markedsfører på annen måte dugnadsarbeidene, slik at frivillige kan komme 
og bistå.  
 
Et moment for kommunen som grunneier er å sikre at arbeidene gjennomføres på en 
sikret måte.  Derfor er det et krav at de som skal benytte motorsag har riktig kompetanse 
og er godkjent av hensyn til personsikkerhet, verneutstyr og bruk. Det er grunneier som er 
ansvarlig for sikkerheten. Men frivillige kan selvsagt også bidra med å dra kvister frem til 
oppsamlingsplasser. Det er ikke gjort fremstøt i den retning som interpellanten peker på i 
sitt spørsmål da hele konseptet er basert på frivillighet.  

 
4.  
Det har vært mange planer og tanker om hvordan Hønefoss skal utvikle Storelven fra brua og 
ned til Rådhuset, med stier, badeplasser, når kan vi vente at kommunen utarbeider konkrete 
planer for en slik plan? 

 
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av stiftelsens styre, som er supplert med en 
faglig representant fra kommunen, Ingeborg Faller, og Knut Ridderhus fra Fortidsminne-
foreningen.  Stiftelsen vil i løpet av våren 2014 legge frem en plan for utvikling av 
området og som kommunen kan legge til grunn for den videre planprosess. Av dette 
følger at rådmannen kan legge saken frem til politisk behandling våren/sommeren 2014. 
 
Videre er det opplyst at det skal søkes om midler fra Buskerud fylkeskommune til 
prosjektering av en universelt utformet rundløype. Her er det tenkt at Petersøya og også 
stien rundt Schjongslunden vurderes/avklares for tilrettelegging for funksjonshemmede. 
Søknadsfrist er 1. mars 2014.  Forøvrig nevnes at Stiftelsen Glatved Brygge har fått støtte 
til utvikling av området rundt Petersøya fra Sparebankstiftelsen DNB («Hønefoss 
Elvepark»). 
Prosjektet "Vannkanter og bynære friluftsområder - tilrettelegging for friluftsliv" er et 
arbeid med plan for tilrettelegging av vannkantene i Hønefoss og ble vedtatt startet opp i 
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august 2013 i hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning, ref. sak 93/13. Rådmannen 
håper å komme videre med dette arbeidet i løpet av våren og sommeren 2014. 
Bryggeveilederen som ble påbegynt da prosjektet ble startet er snart klar for politisk 
behandling. Den vil i tillegg til å inneholde prinsipper og retningslinjer for bygging av 
brygger, inneholde innspill til kommuneplanen.  
I tillegg er det igangsatt eget skiltprosjekt i samarbeid mellom kommunen, Stiftelsen 
Glatved Brygge og Turistforeningen med støtte fra Gjensidigestiftelsen og Buskerud 
fylkeskommune. Det skal settes opp informasjonsskilter og retningsskilter langs elve- 
områdene fra Hovsenga til rådhuset. Skiltene skal monteres i april/mai og planen er at 
stien skal åpnes i mai 2014.  Ordføreren viser i denne forbindelse også til delmål 2014 for 
folkehelse i vedtatt budsjett 2014. 

 
Avslutning 
Ordføreren har i dette svar til interpellanten pekt på at det er gjennomført opprydnings-
arbeider og at dette vil fortsette i henhold til inngått avtale.  Det er nok viktig og nødvendig, 
slik ordføreren ser det, at man sikrer rutiner slik at opprydningene både kan skje planmessig, 
personsikkert og med faglig veiledning. Dette er viktig ikke minst fordi vi alle ønsker at byen 
og områdene omkring skal fremstå attraktive for allment bruk.  Det er da nødvendig at dette 
gjøres kontinuerlig og ikke som skippertak. 
Ordføreren vil til slutt vise til den store og viktige innsats som er gjort i 2013, og vil takke 
alle frivillige og aktører for en imponerende innsats.  
 
 
Ringerike, 20.02.2014. 
 
 
Kjell B. Hansen 
ordfører   
  
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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17/14  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 109/13 
 Brev fra fylkesmannen, dat. 29.01.14. 
 
B PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGERIKS 

KRAFT AS, dat. 23.12.13. 
 
C ÅRSRAPPORT FOR SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE 

OMDØMMEPROSJEKTET «TÆL I RINGERIKE KOMMUNE!» 
 Notat fra rådmannen, dat. 28.01.14. 
   
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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18/14  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering og kommunestyret 
slutter seg til rådmannens refleksjoner. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt:  
 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering og formannskapet 
slutter seg til rådmannens refleksjoner. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
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19/14  
ØKONOMIRAPPORTER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Plan for økonomirapportering 2014 tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Plan for økonomirapportering 2014 tas til orientering. 
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20/14  
FREMTIDIG HÅNDTERING AV PREMIEAVVIK I PENSJONSORDNI NGEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune opprettholder 10 og 15 års amortisering av akkumulert premieavvik i 
regnskapsføring av pensjonskostnader. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune opprettholder 10 og 15 års amortisering av akkumulert premieavvik i 
regnskapsføring av pensjonskostnader. 
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21/14  
NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 20 14  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Saken utsettes. 
2. Rådmannen gis i oppdrag, enten selv eller skaffer en som kan informere KS om dette 

temaet, før endelig vedtak gjøres. 
3. Hele systemet med godtgjøring til folkevalgte må gjennomgås og vedtas før høsten 

2014. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf:  
 

1. «Saken utsettes. 
2. Rådmannen gis i oppdrag, enten selv eller skaffer en som kan informere KS om dette 

temaet, før endelig vedtak gjøres. 
3. Hele systemet med godtgjøring til folkevalgte må gjennomgås og vedtas før høsten 

2014.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Meiers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune skal fortsatt ha en pensjonsordning for folkevalgte.  
2. Ringerike kommunes folkevalgte skal innlemmes i den ordinære 

tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  
3. Ordningen skal ikke omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse. 
4. De folkevalgte skal ikke ha rett til AFP fra 62-65 år. 
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22/14  
ØKONOMISK SOSIALHJELP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 
DESEMBER 2013 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Formannskapet tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 11.12.13, om 
Økonomisk sosialhjelp til etterretning og ber rådmannen innrette seg etter de 
anbefalinger som fremgår av denne.    

2. Formannskapet er særlig bekymret for den negative utviklingen  
blant unge og nye brukere, og ber om at rådmannen prioriterer dette området. 

3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir tilbakemelding til Hovedstyret for Helse og 
Velferd (HOV) om iverksatte tiltak innen 1. oktober 2014. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Formannskapet tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 11.12.13, om 
Økonomisk sosialhjelp til etterretning og ber rådmannen innrette seg etter de 
anbefalinger som fremgår av denne.    

2. Formannskapet er særlig bekymret for den negative utviklingen  
blant unge og nye brukere, og ber om at rådmannen prioriterer dette området. 

3. Formannskapet ber om at rådmannen gir tilbakemelding til kontrollutvalget om 
iverksatte tiltak innen 1. oktober 2014.  

4. Etter at kontrollutvalget har mottatt og behandlet tilbakemeldingen om iverksatte 
tiltak, bes saken igjen legges fram for hovedkomiteen (HOV). 

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

1. «Som innstillingen. 
2. Som innstillingen. 
3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir tilbakemelding til Hovedstyret for Helse og 

Velferd (HOV) om iverksatte tiltak innen 1. oktober 2014.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Punkt 1 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Ved alternativ avstemming mellom Meiers forslag og formannskapets innstilling i punkt 3, 
ble Meiers forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt strøket. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 11.12.13, om 
Økonomisk sosialhjelp til etterretning og ber rådmannen innrette seg etter de anbefalinger 
som fremgår av denne.    

 
Kommunestyret ber om at rådmannen gir tilbakemelding til kontrollutvalget om iverksatte 
tiltak innen 1. oktober 2014.  
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23/14  
RINGERIKE SKYTESENTER - KJØPEKONTRAKT OG AVTALER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt mellom Miljødirektoratet og 
Ringerike kommune (13.12.2013). 
I punkt §3 annet kulepunkt sløyfes ordet nordlig. 

2. Ringerike kommunestyre godkjenner avtalene mellom Ringerike kommune og de tre 
brukerorganisasjonene Randsfjord skytterlag, Buttentjern jaktskytesenter SA og 
Ringerike pistolklubb (27. januar 2014).  

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre redaksjonelle korrigeringer i avtalene i 
forbindelse med signeringen, herunder dato og nye organisasjonsnummer for 
organisasjonene. 

4. Rådmannen signerer kontrakten og avtalene. 
5. Kommunestyret godkjenner at kjøpet finansieres ved midler fra Hjemfallsfondet 

dekker kjøpesum og omkostninger. 
6. Ved eventuelt senere salg av eiendommen tilbakeføres midlene til fondet. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt mellom Miljødirektoratet og 
Ringerike kommune (13.12.2013). 

2. Ringerike kommunestyre godkjenner avtalene mellom Ringerike kommune og de tre 
brukerorganisasjonene Randsfjord skytterlag, Buttentjern jaktskytesenter SA og 
Ringerike pistolklubb (27. januar 2014).  
I punkt §3 annet kulepunkt sløyfes ordet nordlig. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre redaksjonelle korrigeringer i avtalene i 
forbindelse med signeringen, herunder dato og nye organisasjonsnummer for 
organisasjonene. 

4. Rådmannen signerer kontrakten og avtalene. 
5. Kommunestyret godkjenner at kjøpet finansieres ved midler fra Hjemfallsfondet 

dekker kjøpesum og omkostninger. 
6. Ved eventuelt senere salg av eiendommen tilbakeføres midlene til fondet. 

 
Punkt 2, siste setning, flyttes til punkt 1 da angjeldende punkt gjelder kjøpekontrakt mellom 
Miljødirektoratet og Ringerike kommune.  Ordfører har i forbindelse med ferdigstillelse og 
godkjennelse av protokollen gjennomført endringen. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt mellom Miljødirektoratet og 
Ringerike kommune (13.12.2013). 

2. Ringerike kommunestyre godkjenner avtalene mellom Ringerike kommune og de tre 
brukerorganisasjonene Randsfjord skytterlag, Buttentjern jaktskytesenter SA og 
Ringerike pistolklubb (27. januar 2014). 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre redaksjonelle korrigeringer i avtalene i 
forbindelse med signeringen, herunder dato og nye organisasjonsnummer for 
organisasjonene. 

4. Rådmannen signerer kontrakten og avtalene. 

5. Kommunestyret godkjenner at kjøpet finansieres ved midler fra Hjemfallsfondet 
dekker kjøpesum og omkostninger. 

6. Ved eventuelt senere salg av eiendommen tilbakeføres midlene til fondet. 
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24/14  
NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR STEINSFJORD EN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Kommunen vedtar å legge nytt planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden, datert 
05.11.2013, ut på høring og offentlig ettersyn. 
 
Steinar Larsens forslag, fremmet i hovedkomiteen (HMA), som følger saken: 
«Ber rådmann undersøke om saker som går inn under jakt/fiske blir lagt under miljø/areal i 
fremtiden.» 
 
Innspill fra Lise Kihle Gravermoen (Sp) som følger saken: 
 
«Vern krever skjøtsel for å sikre vernformålet.  Ikke bruk er ikke godt for noe.  Må tillegge 
landbruksnæringa litt større vekt enn det som har vært.  Håper at det blir slik. 
Fordi:  Praktiske hensyn i forhold til bruk av ams-styrt utstyr.  Sprøyting, gjødsling. 
Krever frisikt soner opptil 20 m, ikke 5 m slik fylkesmannen har foreslått. 
 
I vendeteigene – kantsonene mot skog/utmark er det behov for gode signaler for å oppnå 
størst mulig nøyaktighet.  – Ikke dobbel gjødsling. 
Det er her den største miljøgevinsten ligger. 
 
Videre er det stort behov for vedlikehold i verneområder.  En bonde har sin miljøplan.  
Fylkesmannen bør rydde i søppeldynger i verneområder.» 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Innspill fra Lise Kihle Gravermoen (Sp): 
 
Vern krever skjøtsel for å sikre vernformålet.  Ikke bruk er ikke godt for noe.  Må tillegge 
landbruksnæringa litt større vekt enn det som har vært.  Håper at det blir slik. 
Fordi:  Praktiske hensyn i forhold til bruk av ams-styrt utstyr.  Sprøyting, gjødsling. 
Krever frisikt soner opptil 20 m, ikke 5 m slik fylkesmannen har foreslått. 
 
I vendeteigene – kantsonene mot skog/utmark er det behov for gode signaler for å oppnå 
størst mulig nøyaktighet.  – Ikke dobbel gjødsling. 
Det er her den største miljøgevinsten ligger. 
 
Videre er det stort behov for vedlikehold i verneområder.  En bonde har sin miljøplan.  
Fylkesmannen bør rydde i søppeldynger i verneområder. 
 



  

Side 17 av 17 

 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Gravermoens innspill følger saken. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunen vedtar å legge nytt planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden, datert 
05.11.2013, ut på  høring og offentlig ettersyn. 
 
  


