
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 4 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 24.04.2014 Tid: KL. 16:00 – 21.50 

Ingrid Eriksen og Bodil Dimmen fra KLP orienterte 
vedr. sak 39/13. 

Presentasjonen vedlegges 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 FO  
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen FO  
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Aase Moløkken FD  
Medlem Maria Nancy Amundsen   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FD  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen  FO  
Medlem Arne Broberg FO  
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad FO  
Medlem Frode Østlund   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland FD  
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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 FD  
Medlem Nanna Kristoffersen   
Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Eli Johanne Ruud 
Varamedlem John Andreas Bakken  Tone Bråten-Ellingsen 
Varamedlem Leif Heieren  Berit K. Wathne Andersen  
Varamedlem Ivar Eskestrand  Arne Broberg 
Varamedlem Jan Frantzen  Marit Elisabeth Bolstad 
Varamedlem Tore Abelvik  Kjersti Land Nyhus 
Varamedlem 
 
Varamedlem 

Hans Fredrik Hotvedt 
 
Viggo Elstad 

 Dag Henaug (sak 49)/ 
og Elise Loftheim 
Christine Hovland 

Varamedlem Axel Sjøberg  Einar Zwaig 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar 
Ågotnes, Marianne Mortensen, Kirsten Orebråten og Elisabeth Djønne, 
kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren og Roger Mathiesen fra budsjett 
og analyse 

 
Behandlede saker:  Fra og med sak 37/14 

til og med sak 60/14 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Sak 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 49, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 
53, 50 og 55. 
Sakene 51 og 52 ble utsatt til neste møte. 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 
satt. 
 
Axel Sjøberg (Sol) møtte for Einar Zwaig (Sol) i sakene 37, 38 og 39. Zwaig tiltrådte møtet 
før behandling av sak 40.  
Christine Hovland (Frp) fikk innvilget permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 49, 
Viggo Elstad (Frp) tok hennes plass.  
Elise Loftheim (H) fikk innvilget permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 46/14, 
Hans Fr. Hovtvedt (H) tok hennes plass.  
Aase Moløkken fikk innvilget permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 48/14. 
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 

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

 
37/14 13/667  
 INTERPELLASJON FRA OLE-GUNNAR ØHREN (V) - 

OPPFØLGING AV KOMMUNENS "ENERGI OG KLIMAPLAN" 
 
38/14 14/43  
 REFERATSAKER  
 
39/14 13/4031  
 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 

2014  
 
40/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
41/14 14/903  
 MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2014  
 
42/14 13/3641  
 STOPP AV INVESTERINGER 2014  
 
43/14 13/3641  
 BUDSJETTENDRING - EKSTRAORDINÆRT 

EFFEKTIVISERINGSTILTAK  
 
44/14 14/1161  
 ÅRSRAPPORT 2013  FOR FINANSOMRÅDET  
 
45/14 14/1057  
 OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2013 TIL 2014   
 
46/14 14/788  
 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER  
 
47/14 14/1061  
 FOLKEHELSEPROFIL 2014 - RINGERIKE KOMMUNE  
 
48/14 13/1542  
 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014 - 2016  
 
49/14 13/1434  
 FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
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50/14 14/230  
 STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER 2014  
 
51/14 14/48  
 OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - UTVIKLINGSANALYSE  

OG OMSTILLINGSSTYRE 
 
52/14 13/775  
 UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( 

AREALPROSJEKTET ) 
 
53/14 13/667  
 ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV ENERGI- OG 

KLIMAPLANEN PROSJEKT OPPFØLGING 
 
54/14 14/984  
 BRUKERUNDERSØKELSE KOMMUNALE BARNEHAGER 2014  
 
55/14 14/985  
 STATUS BARNEHAGEOPPTAK 2014  
 
56/14 13/2555  
 NYTT RENSEANLEGG - RINGMOEN KJØP AV GRUNN TIL 

RENSEANLEGG 
 
57/14 10/2780  
 KLAGESAK TYRIHUS AS PÅ REGULERINGSPLAN HØNENGATA 

18-20  
 
58/14 00/396  
 328 MOSSELIA - BEHANDLING AV KLAGESAK  
 
59/14 10/107  
 REGULERINGSPLAN 64 OG FORHOLDET TIL DE PÅGÅENDE 

SAMFERDSELSPROSJEKTENE -FRAMDRIFT OG PLANPROSESS 
 
60/14 14/516  
 MORTEN LØKEN KVÆRNSTRØM - FRITAK FRA VERV  
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37/14  
INTERPELLASJON FRA OLE-GUNNAR ØHREN (V) - OPPFØLGIN G AV 
KOMMUNENS "ENERGI OG KLIMAPLAN" 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører : 
 
Ordførerens svar på interpellasjon fra kommunestyrerepresentant Ole-Gunnar Øhren: 
 
VEDRØRENDE OPPFØLGING AV KOMMUNENS «ENERGI OG KLIMA PLAN» 
 
Ordføreren viser til interpellasjon fra representanten Ole-Gunnar Øhren (V) vedrørende 
oppfølging av kommunens «energi og klimaplan», datert 05. april 2014 jfr. sak 37/14 til 
kommunestyret 24. april 2014. 
 
For øvrig viser Ordføreren til «Årsrapport 2013 – oppfølging av energi- og klimaplanen» som 
behandles i kommunestyret samme dag, jfr. sak 53/2014. Årsrapporten viser status for 
arbeidet som er gjort i 2013. 
 
Ordførerens svar på spørsmålene som stilles i interpellasjonen: 
 
1. Vil ordfører ta initiativ til at kommunestyret høst en 2014 får en orientering om 

status for arbeidet med å realisere planens «Tiltak fordelt etter hovedmål» (jfr siste 
del av plandokumentet)? 
Ordfører får opplyst fra rådmannen at det er mulig å legge frem en orientering om status 
for arbeidet med å realisere planens «Tiltak fordelt etter hovedmål» høsten 2014, og at 
dette på den bakgrunn vil settes opp på kommunens sakskart i løpet av høsten. 
 

2. Vil ordfører sørge for at Miljø- og arealkomiteen og kommunestyret får årlige 
rapporter innen 15.11, førstegang i 2014, om klimaregnskapet i Ringerike kommune 
med utgangspunkt i de klimamål som er satt i Energi- og klimaplanen med basis i 
nasjonale mål? 
Ordføreren viser til at årsrapport med oppfølging av energi- og klimaplanen skal leveres 
til politisk behandling årlig hver vinter. Det er mulig å levere en ekstra rapport også på 
høsten, men det er ressursbesparende å samle alt i ett dokument og ordfører anbefaler at 
rapporteringen skjer gjennom årsrapporten. 
For øvrig har Ordfører fått opplyst fra rådmannen at det er et svært omfattende arbeid å 
sette opp et utførlig og detaljert klimaregnskap. Likevel, årsrapporten kan inneholde et 
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enklere regnskap over for eksempel CO2/NOx-besparelser av gjennomførte tiltak og et 
større oversiktsregnskap hvert 4.år. Ordfører har bedt rådmannen om å inkludere dette fra 
neste års årsrapport. 
 

3. Vil ordfører ta initiativ til et temamøte om energi, klima og miljøspørsmål for 
kommunestyret? 
Ordfører ser det som positivt med et temamøte om energi, klima og miljøspørsmål for 
kommunestyret. Ordfører kommer tilbake med tidspunkt. 
 
Ringerike 24. april 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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38/14  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering med tillegg punkt B:  
 
 
A GJENGRODDE JORDER :  FØLGER KOMMUNEN OPP DISSE? 
 Notat fra rådmannen, dat. 02.04.14. 
 
B INNSPILL TIL HØRING OM ENDRING I KONSESJONSLOVEN 
 Brev til Landbruks- og matdepartementet, dat. 23.04.14. 
            
 Hans-Petter Aasen (Sp) stilte følgende spørsmål: 
 

Hvorfor er ikke saken fremmet for kommunestyret og ber om saken fremmes på neste 
KS-møte.  Rådmann og ordfører drøfter spørsmålet. 

 
  
&&& 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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39/14  
NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 20 14  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

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. 
5. Spørsmålet om pensjonsordningen for folkevalgte tas opp igjen ved revisjon av 

godtgjøringsreglementet. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V og  Krf til nytt punkt 5: 
 
«Spørsmål om pensjonsordningen for folkevalgte tas opp igjen ved revisjon av 
godtgjøringsreglementet.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling med Holtens tilleggsforslag 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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40/14  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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41/14  
MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Månedsrapport februar 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 ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport februar 2014 tas til orientering. 
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42/14  
STOPP AV INVESTERINGER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens beslutning om at 

a.  tidligere vedtatte investeringer 2014 tilsvarende 55.550.000 kr utsettes inntil det 
 foreligger avklaring om godkjenning av låneopptak til disse investeringene 
b.  tidligere vedtatte investeringer 2014 tilsvarende 27.760.000 kr gjennomføres som 
 planlagt selv om låneopptak ikke er godkjent av fylkesmannen tas til etterretning. 

&&& 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: 
 
Rådmannens beslutning om at 

a.  tidligere vedtatte investeringer 2014 tilsvarende 55.550.000 kr utsettes inntil det 
 foreligger avklaring om godkjenning av låneopptak til disse investeringene 
b.  tidligere vedtatte investeringer 2014 tilsvarende 27.760.000 kr gjennomføres som 
 planlagt selv om låneopptak ikke er godkjent av fylkesmannen tas til etterretning. 
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43/14  
BUDSJETTENDRING - EKSTRAORDINÆRT EFFEKTIVISERINGSTI LTAK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Kommunens driftsområder får ikke kompensert lønnsvekst i årets budsjett, og må 
tilpasse nivået på tjenesten deretter. 

2. Det foretas en budsjettkorrigering hvor 26.000.000 kroner flyttes fra område 7 
(avsetninger og overføringer) til område 8 (skatt, rammetilskudd mv.) for å redusere 
budsjettert skatteinntekt med tilsvarende. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Formannskapets innstilling i punkt 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. Mindretallet besto   
av Frp, Sol og Sp. 
Formannskapets innstilling i punkt 2 ble vedtatt mot 12 stemmer. Mindretallet besto   
av Frp, Sol og Sp. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunens driftsområder får ikke kompensert lønnsvekst i årets budsjett, og må 
tilpasse nivået på tjenesten deretter. 

2. Det foretas en budsjettkorrigering hvor 26.000.000 kroner flyttes fra område 7 
(avsetninger og overføringer) til område 8 (skatt, rammetilskudd mv.) for å redusere 
budsjettert skatteinntekt med tilsvarende. 
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44/14  
ÅRSRAPPORT 2013  FOR FINANSOMRÅDET  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Årsrapport 2013 for finansområdet 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: 
 
Årsrapport 2013 for finansområdet tas til orientering. 
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45/14  
OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2013 TIL 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Samlet merforbruk på avsluttede prosjekter i 2013 overføres ikke til 2014, til sammen kr 
1 828 079,85 (se oppstilling tabell 1). Merforbruket dekkes av en andel av mindreforbruket 
på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk som heller ikke overføres til 2014, dvs. at 
mindreforbruket på prosjekt 0197 reduseres med kr 1 828 079,85 (se tabell 1). 

2. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2013 
overføres til 2014, til sammen kr 53 882 741,96 (fordelt jf. tabell 2). 

3. Merforbruket på prosjekter i 2013 overføres til 2014, til sammen kr 8 003 342,09 (fordelt jf. 
tabell 3). Merforbruket på prosjekter som har fått ny bevilgning i 2014 dekkes av den nye 
bevilgningen. 

4. Inndekning av merforbruket på prosjekt 0146 Heradsbygda stadion kunstgressbane, 0221 
Utbedring Tyristrandgata og 0232 Ballbinge Vang må fremmes for politisk behandling enten 
i forbindelse med sluttrapport eller ved tertialrapportering. Merforbruk på prosjekt 0507 Ny 
stigebil finansieres ved salg av gammel bil. Inndekning av resterende merforbruk 2013 
foreslås finansiert på følgende måte: 

a. Merforbruket på prosjekt 0226 Fellesrådet - sprinkling foreslås finansiert fra prosjekt 
0225 Fellesrådet - oppgradere varmekilde slik: 
023000.656000.390.0226 debet kr 235 339,17 
023000.656000.390.0225 kredit kr 235 339,17 

b. Merforbruket på prosjekt 0751 PC til elever i ungdomsskolen foreslås finansiert fra 
fellesprosjekt 0700 Datautstyr slik: 
020060.624000.202.0751 debet kr 239 640,25 
020060.624000.120.0700 kredit kr 239 640,25 

c. Det foreslås en delvis inndekning av merforbruket på prosjekt 0790 Nytt 
økonomisystem Visma fra prosjekt 0793 Anskaffelse innkjøpsløsning slik: 
027000.624000.120.0790 debet kr 819 250,- 
027000.624000.120.0793 kredit kr 819 250,- 

d. Merforbruket på prosjekt 0202 Ask-Muggerud avløpsledninger foreslås finansiert fra 
prosjekt 0201 Ask-Muggerud vannledninger slik: 
023000.651000.353.0202 debet kr 9 999,67 
023000.651000.345.0201 kredit kr 9 999.67 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Samlet merforbruk på avsluttede prosjekter i 2013 overføres ikke til 2014, til sammen kr 
1 828 079,85 (se oppstilling tabell 1). Merforbruket dekkes av en andel av mindreforbruket 
på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk som heller ikke overføres til 2014, dvs. at 
mindreforbruket på prosjekt 0197 reduseres med kr 1 828 079,85 (se tabell 1). 

2. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2013 
overføres til 2014, til sammen kr 53 882 741,96 (fordelt jf. tabell 2). 

3. Merforbruket på prosjekter i 2013 overføres til 2014, til sammen kr 8 003 342,09 (fordelt jf. 
tabell 3). Merforbruket på prosjekter som har fått ny bevilgning i 2014 dekkes av den nye 
bevilgningen. 

4. Inndekning av merforbruket på prosjekt 0146 Heradsbygda stadion kunstgressbane, 0221 
Utbedring Tyristrandgata og 0232 Ballbinge Vang må fremmes for politisk behandling enten 
i forbindelse med sluttrapport eller ved tertialrapportering. Merforbruk på prosjekt 0507 Ny 
stigebil finansieres ved salg av gammel bil. Inndekning av resterende merforbruk 2013 
foreslås finansiert på følgende måte: 

a. Merforbruket på prosjekt 0226 Fellesrådet - sprinkling foreslås finansiert fra prosjekt 
0225 Fellesrådet - oppgradere varmekilde slik: 
023000.656000.390.0226 debet kr 235 339,17 
023000.656000.390.0225 kredit kr 235 339,17 

b. Merforbruket på prosjekt 0751 PC til elever i ungdomsskolen foreslås finansiert fra 
fellesprosjekt 0700 Datautstyr slik: 
020060.624000.202.0751 debet kr 239 640,25 
020060.624000.120.0700 kredit kr 239 640,25 

c. Det foreslås en delvis inndekning av merforbruket på prosjekt 0790 Nytt 
økonomisystem Visma fra prosjekt 0793 Anskaffelse innkjøpsløsning slik: 
027000.624000.120.0790 debet kr 819 250,- 
027000.624000.120.0793 kredit kr 819 250,- 

d. Merforbruket på prosjekt 0202 Ask-Muggerud avløpsledninger foreslås finansiert fra 
prosjekt 0201 Ask-Muggerud vannledninger slik: 
023000.651000.353.0202 debet kr 9 999,67 
023000.651000.345.0201 kredit kr 9 999.67 
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46/14  
RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

• Kommunestyret i Ringerike kommune mener ikke det bør åpnes for at fastleger med 
individuell fastlegeavtale kan reservere seg for å henvise til abort. 
 

• Kommunestyret legger til grunn at hensynet til pasientrettigheter er det viktigste 
hensyn når det gjelder mulighet for reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder 
kvinners rett til selvbestemt abort. Formålet med fastlegeordningen er sikre at alle 
innbyggere har adgang til stabile allmennlegetjenester hos en kjent fastlege. Det 
innebær at sykdom, geografi, kjønn, rase, livssyn og etisk overbevisning ikke skal 
være avgjørende i møtet mellom pasient og fastlege. 

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

• Formannskapet i Ringerike kommune mener ikke det bør åpnes for at fastleger med 
individuell fastlegeavtale kan reservere seg for å henvise til abort. 
 

• Formannskapet legger til grunn at hensynet til pasientrettigheter er det viktigste 
hensyn når det gjelder mulighet for reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder 
kvinners rett til selvbestemt abort. Formålet med fastlegeordningen er sikre at alle 
innbyggere har adgang til stabile allmennlegetjenester hos en kjent fastlege. Det 
innebær at sykdom, geografi, kjønn, rase, livssyn og etisk overbevisning ikke skal 
være avgjørende i møtet mellom pasient og fastlege. 

 
Behandling: 
 
Arnfinn Holten (Krf) tok opp sitt forslag, fremmet i formannskapet: 
 
«Ringerike kommune mener det bør være mulig for fastleger med individuell fastlegeavtale å 
kunne reservere seg for å henvise til abort.  Det er viktig å ta hensyn til samvittighetsspørsmål 
i slike saker.» 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag til kulepunkt 3, fremmet i formannskapet: 
 
«Spørsmål om legers mulighet til å reservere seg er et nasjonalt anliggende, hvor ensartet 
praksis er viktig over hele landet.  Det er derfor uheldig at regjeringen løfter dette ned til en 
kommunalpolitisk sak.» 
 
Forslag fra Elise Loftheim (H):  
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«Ringerike kommune mener det bør åpnes for at fastleger med individuell fastlegeavtale kan 
reservere seg for å henvise til abort.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Holtens forslag fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Holten (Krf), Abelvik (Sp) og 
Loftheim (H). 
Loftheims forslag fikk 1 stemme (Loftheim) og falt. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Holten (Krf), 
Abelvik (Sp) og Loftheim (H). 
Aasens forslag fikk 18 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Frp, Sol, Krf, Dølerud, 
Brubråten, Bakken, Skaugrud og Moløkken (Ap). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

• Kommunestyret i Ringerike Kommune mener ikke det bør åpnes for at fastleger med 
individuell fastlegeavtale kan reservere seg for å henvise til abort. 
 

• Kommunestyret ligger til grunn at hensynet til pasientrettigheter er det viktigste 
hensyn når det gjelder mulighet for reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder 
kvinners rett til selvbestemt abort. Formålet med fastlegeordningen er sikre at alle 
innbyggere har adgang til stabile allmennlegetjenester hos en kjent fastlege. Det 
innebær at sykdom, geografi, kjønn, rase, livssyn og etisk overbevisning ikke skal 
være avgjørende i møtet mellom pasient og fastlege. 
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47/14  
FOLKEHELSEPROFIL 2014 - RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Folkehelseprofil 2014, - Ringerike kommune tas til orientering. 
 
Kommunestyret ber om at Ringerike kommune prioriterer helsefremmede og forebyggende 
arbeid med særlig fokus på de områdene hvor kommunen ligger dårligere an enn 
landsgjennomsnittet.  
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling: 
 
Folkehelseprofil 2014, - Ringerike kommune tas til orientering. 
 
Formannskapet ber om at Ringerike kommune prioriterer helsefremmede og forebyggende 
arbeid med særlig fokus på de områdene hvor kommunen ligger dårligere an enn 
landsgjennomsnittet.  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Folkehelseprofil 2014, - Ringerike kommune tas til orientering. 
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48/14  
BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014 - 2016  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med IMDI om mottak av 45 flyktninger for 
2014, 40 flyktninger for 2015 og 40 flyktninger for 2016. 
Antallet er å forstå eksklusive familiegjenforeninger. 
I tillegg kan det tas inn 5 mindreårige flyktninger pr. år. 

2. Handlingsprogram for økt bosetting og integrering, herunder helhetlig strategi for 
bosetting og integrering av flyktninger skal foreligge til politisk behandling i 
september 2014. 

3. Rådmannen må avklare behovet for offentlige utleieboliger og bestille boliger fra 
boligstiftelsen. 

 
Elsa Lill Strandes (H) forslag som følger saken: 

 
Husbankens startlån bør brukes på en konstruktiv måte for å hjelpe flyktninger til å kunne eie 
egen bolig. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med IMDI om mottak av 45 flyktninger for 
 2014, 40 flyktninger for 2015 og 40 flyktninger for 2016. 

Antallet er å forstå eksklusive familiegjenforeninger. 
 I tillegg kan det tas inn 5 mindreårige flyktninger pr. år. 
2. Handlingsprogram for økt bosetting, herunder helhetlig strategi for bosetting av 
 flyktninger skal foreligge til politisk behandling i september 2014. 
3. Rådmannen må avklare behovet for boliger for vanskeligstilte, og bestille boliger fra 
 boligstiftelsen. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp): 
 
”Saken utsettes inntil de økonomiske konsekvensene er avklart med fokus på de områdene 
som får økt arbeidsmengde”.  
 
Forslag fra Erna Skaugrud (Ap):  
 
”I formannskapets vedtak gjøres følgende endring:  Ordet eksklusive, dvs ikke medregnet, 
erstattes med inklusiv, dvs  medregnet”. 
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Forslag fra Nancy Amundsen (Ap) til endring i punkt 3:  
 
” Offentlig utleieboliger”. 
  
Forslag fra Mons Ivar Mjelde (Ap) til nytt punkt 2:  
 
”Handlingsprogram for økt bosetting herunder helhetlig strategi for bosetting og integrering 
av flyktninger skal foreligge til politisk behandling i sept. 2014”. 
 
Ole Johan Andersen (Frp) tok opp inkluderings- og integreringsrådets innstilling: 
 
Inkluderings- og integreringsrådet anbefaler ikke kommunestyret å endre sitt tidligere vedtak 
angående bosetting av antall flyktninger t.o.m. 2016. 
 
Kommunestyret vedtok 15/12-2011 i sak 163/11 å ta imot 120 flyktninger for bosetting i 
perioden 2012 til 2016, med andre ord 30 personer i snitt/år pluss fem mindreårige 
flyktninger. Eventuelle familiegjenforeninger skulle være inkludert i dette antallet. 
Inkluderings- og integreringsrådet begrunner sitt vedtak i kommunens økonomiske situasjon, 
og at de som allerede har bosatt seg i kommunen skal prioriteres. Gjeldende vedtak bygger på 
den kapasitet og ressurser som kommunen har, og NAV/flyktningkontoret har i dag ikke 
kapasitet eller ressurser til å ivareta flere flyktninger. Voksenopplæringen har heller ikke 
fysisk kapasitet til å ta imot flere elever. 
Ved å øke antall bosettinger i Ringerike kommune, vil dette kunne gi betydelige økonomiske 
utfordringer ut over det som integreringstilskuddet dekker. Dette forsterkes ved at IMDI 
insisterer på at familiegjenforeninger skal komme i tillegg til det antall bosettinger 
kommunen forplikter seg til å motta. 
Medlemmene i Inkluderings- og integreringsrådet har fått signaler om mange flyktninger som 
er bosatt i Ringerike kommune ikke ivaretas på en god nok måte.  Saksbehandlere og boliger 
for flyktninger kan være vanskelig tilgjengelige, og rådet presiserer at nødvendige ressurser 
må stilles til disposisjon dersom antallet bosettinger økes. 
 
Forslag fra Elsa Lill Strande (H):  
 
”Husbankens startlån bør brukes på en konstruktiv måte for å hjelpe flyktninger til å kunne 
eie egen bolig”. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Andersens utsettelsesforslag fikk 9 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Gravermoen 
(Sp), Skaugrud (Ap) og Amundsen (Ap). 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Skaugruds forslag i punkt 
1, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 17 stemmer. Mindretallet besto av: Frp, 
Gravermoen (Sp), Hotvedt (H), Amundsen, Rannekleiv, Skjønhaug, Larsen, Stugaard, 
Brubråten, Skaugrud, Moløkken og Vigdis Meier (Ap). 
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Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Mjeldes forslag i punkt 2, 
ble Mjeldes forslag enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og  Amundsens forslag i punkt 
3, ble Amundsens forslag enstemmig vedtatt. 
Andersens forslag fikk 9 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Gravermoen (Sp), 
Hotvedt (H) og Skaugrud (Ap). 
 
Strandes forslag følger saken. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med IMDI om mottak av 45 flyktninger for 2014, 
40 flyktninger for 2015 og 40 flyktninger for 2016. 

Antallet er å forstå eksklusive familiegjenforeninger. 

I tillegg kan det tas inn 5 mindreårige flyktninger pr. år. 
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49/14  
FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, og Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller 
annen eiendom i dette området, står klar. Tidspunkt for nedleggelse av Stranden 
skole kommer til behandling i mai 

2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen 
eiendom i dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i 
Hønefoss syd. Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt 
resultat av forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig. 

3. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og flerbrukshall i 
forslag til handlingsprogram 2015 - 2018 og budsjett 2015.  

4. Tanberglia opprettholdes som tomt for offentlige formål for å møte 
befolkningsvekst.  

5. Kragstadmarka anses som uaktuell som skoletomt. Området som er regulert til 
”offentlig formål” i kommunedelplan Kragstadmarka frigjøres, og kan vurderes 
regulert til andre formål. 

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

 
1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård 

skole, og Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller 
annen eiendom i dette området, står klar. Tidspunkt for nedleggelse av Stranden 
skole kommer til behandling i mai 

2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen 
eiendom i dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i 
Hønefoss syd. Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt 
resultat av forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig. 

3. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og flerbrukshall i 
forslag til handlingsprogram 2015 - 2018 og budsjett 2015.  

4. Tanberglia opprettholdes som tomt for offentlige formål for å møte 
befolkningsvekst.  

5. Kragstadmarka anses som uaktuell som skoletomt. Området som er regulert til 
”offentlig formål” i kommunedelplan Kragstadmarka frigjøres, og kan vurderes 
regulert til andre formål. 

 
Behandling: 
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Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Hans Fredrik Hotvedt (H) tok 
Henaugs plass. 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok oppsitt forslag fremmet i formannskapet: 
 

1. Skolene Stranden, Kirkeskolen og Vegård skole beholdes. Enhetene gjøres mer 
robuste gjennom å tilrettelegge for økt boligbygging gjennom kommuneplanarbeidet.   

2. Rådmannen fremmer sak om mulighetene for bygging av ny skole for Hønefoss og 
Eikli skoler på kommunens areal tilknyttet Livbanen/Søndre park. 

3. Parallelt starter man arbeidet med å båndlegge og opparbeide området ved Petersøya 
til parkområde, slik at Hønefoss by får et tilgjengelig og godt parktilbud. Utviklingen 
skal sikre Hønefoss et bedre og mer tilgjengelig parktilbud enn i dag.  

4. Tilkobling til Støalandet/Krakstadmarka vurderes som en del av prosjektet med 
gangbro over elva. 

5. Området ved Hønefoss skole vurderes solgt. Dette for å frigjøre nødvendig kapital. 
6. Tomten ved Eikli skole vurderes benyttet til nytt administrasjonsbygg, for å frigjøre 

leide lokaler i blant annet Vikenbygget. 
7. Tidshorisonten for bygging av skolen må ses i sammenheng med kommunens 

økonomiske situasjon. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Aasens forslag, ble 
formannskapets innstilling vedtatt mot 6 stemmer. Mindretallet besto av Sp og Sol. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, Kirkeskolen og Stranden skole legges ned når ny skole med flerbrukshall på 
Benterud, eller annen eiendom i dette området, står klar. 

2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen 
eiendom i dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i 
Hønefoss syd. Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt 
resultat av forhandlingene med grunneiere for formannskapet 17.06.14. 

3. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og flerbrukshall i 
forslag til handlingsprogram 2015 - 2018 og budsjett 2015.  

4. Tanberglia opprettholdes som tomt for offentlige formål for å møte 
befolkningsvekst.  

5. Kragstadmarka anses som uaktuell som skoletomt. 
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50/14  
STATUS GODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 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: 
 
Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler tas til orientering. 
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51/14  
OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - UTVIKLINGSANALYSE OG 
OMSTILLINGSSTYRE 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste møte. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste møte. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre tar til orientering den framlagte rapporten 
«Ringeriksvirkninger – Strategisk utviklingsanalyse» datert 12.01.14 utarbeidet av 
Agenda Kaupang. 

2. Konklusjonene fra denne analysen legges til grunn for det videre omstillingsarbeidet. 

3. Ringerike kommunestyre tar til etterretning at Rådet for Ringeriksregionen har 
oppnevnt omstillingsstyre som vil ha ansvaret for gjennomføringen på vegne av 
kommunen, og engasjere leder av omstillings- og innovasjonsprogrammet. 
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52/14  
UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL  
(AREALPROSJEKTET ) 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste møte. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Saken utsettes til neste møte. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 118/13 
tas til orientering. 

 
2. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter lang salgsperiode 

foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.   
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53/14  
ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV ENERGI- OG KLIMAPLA NEN 
PROSJEKT OPPFØLGING 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av energi- og klimaplanen tas til orientering.  
2. Kommunestyret ber om at energi- og klimaplanen blir gjort klarere med hensyn til 

konkrete mål med milepæler for når målene skal være innfridd. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av energi- og klimaplanen tas til orientering.  
2. Kommunestyret ber om at energi- og klimaplanen blir gjort klarere med hensyn til 

konkrete mål med milepæler for når målene skal være innfridd. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av energi- og klimaplanen tas til orientering.  
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54/14  
BRUKERUNDERSØKELSE KOMMUNALE BARNEHAGER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Informasjon om brukerundersøkelsen i kommunale barnehager 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: 
 
Informasjon om brukerundersøkelsen i kommunale barnehager tas til orientering. 
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55/14  
STATUS BARNEHAGEOPPTAK 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Status barnehageopptaket 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: 
 
Status barnehageopptaket 2014 tas til orientering 
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56/14  
NYTT RENSEANLEGG - RINGMOEN KJØP AV GRUNN TIL RENSE ANLEGG 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 105 m2 for kjøp av tomt til nytt renseanlegg på 
Ringmoen. 

2. Kr 17.850,-, kroner Syttentusenåttehundreogfemti, pluss omkostninger i forbindelse 
med fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt 
tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 0156. 

 
&&& 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: 
 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 105 m2 for kjøp av tomt til nytt renseanlegg på 
Ringmoen. 

2. Kr 17.850,-, kroner Syttentusenåttehundreogfemti, pluss omkostninger i forbindelse 
med fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt 
tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 0156. 
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57/14  
KLAGESAK TYRIHUS AS PÅ REGULERINGSPLAN HØNENGATA 18 -20  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Tyrihus AS/ Otto Vaule Olsen til 

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

vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 
denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 
saksframlegget. 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på klagerens leide 
eiendommer (forvaltningslovens § 42).  

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 
 
”Kommunestyret tar klagen fra Tyrihus AS v/Otto Vaule Larsen til følge. 
Administrasjonen bes inngå i forhandlinger om å få til en minnelig løsning”. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Zwaigs forslag, fikk 
Zwaigs forslag 3 stemmer (Sol) og falt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Tyrihus AS/ Otto Larsen Vaule til 
følge. 

2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 
vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 
denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 
saksframlegget. 
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3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på klagerens leide 
eiendommer (forvaltningslovens § 42).  
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58/14  
328 MOSSELIA - BEHANDLING AV KLAGESAK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Christoffersen og Moholdt til 
følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 
vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 
etter denne lov. Klagen sendes derfor Fylkesmannen i Buskerud med følgende 
uttalelse: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 
saksframlegget. 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører 
byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må 
stanses. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Vigdis Meier (Ap) og Alf Meier (Ap) erklærte seg inhabile og forlot plassene. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (Sol). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunen finner ikke grunn til å ta klagen fra Christoffersen og Moholdt til følge. 

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

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 
denne lov. Klagen sendes derfor Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 
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saksframlegget. 
 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 
42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører byggeområder på en slik måte at 
igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 
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59/14  
REGULERINGSPLAN 64 OG FORHOLDET TIL DE PÅGÅENDE 
SAMFERDSELSPROSJEKTENE -FRAMDRIFT OG PLANPROSESS 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Oppheving av reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner, inkludert 
Vesttangenten, avventer avklaringer i overordna plan- og utredningsarbeid knytta til 
byutvikling og transportbehov. Dette gjelder først og fremst Ringeriksbanen med 
stasjonsområde, innfart til byen fra E16 samt KVU for transportsystemet i Hønefoss-
området.  

2. Reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner bør oppheves gjennom en 
planprosess hvor en ny plan tilpassa framtidige behov erstatter den gamle. 

3. Sluttbehandling av 0605_370 Detaljregulering for Askvegen 1-3/St. Olavsgate 7-9 
utsettes inntil videre. Hensikten er å holde mulighetene åpne for en form for sentral 
avlastningsveg/kollektivakse. Utsettelsen vil gjelde inntil transportbehovet i området 
er avklart.   

&&& 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: 
 

1. Oppheving av reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner, inkludert 
Vesttangenten, avventer avklaringer i overordna plan- og utredningsarbeid knytta til 
byutvikling og transportbehov. Dette gjelder først og fremst Ringeriksbanen med 
stasjonsområde, innfart til byen fra E16 samt KVU for transportsystemet i Hønefoss-
området.  

2. Reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner bør oppheves gjennom en 
planprosess hvor en ny plan tilpassa framtidige behov erstatter den gamle.  

3. Sluttbehandling av 0605_370 Detaljregulering for Askvegen 1-3/St. Olavsgate 7-9 
utsettes inntil videre. Hensikten er å holde mulighetene åpne for en form for sentral 
avlastningsveg/kollektivakse. Utsettelsen vil gjelde inntil transportbehovet i området 
er avklart.   
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60/14  
MORTEN LØKEN KVÆRNSTRØM - FRITAK FRA VERV  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Morten Løken Kværnstrøm gis fritak fra alle sine verv i Ringerike kommune for resten av 
perioden. 
 
&&& 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: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Morten Løken Kværnstrøm gis fritak fra alle sine verv i Ringerike kommune for resten av 
perioden. 
 
 
 
  


