
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 5 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 22.05.2014 Tid: Kl. 16:00 – 22.00 

Grunngitt spørsmål fra Arne Broberg (H) vedr. 
regionalt treningssenter for nødetatene på Eggemoen. 

Spørsmål og ordførerens 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 FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa Ikke møtt  
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde FO  
Medlem Anne Marie Brubråten FO  
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen FO  
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Aase Moløkken   
Medlem Maria Nancy Amundsen FO  
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim   
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Marit Hollerud FO  
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
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   
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Medlem Christine Kristiansen Hovland FO  
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad FO  
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   
Varamedlem John Andreas Bakken  Ståle Skjønhaug 
Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Mons-Ivar Mjelde 
Varamedlem Hans Arne Østlund  Anne Marie Brubråten 
Varamedlem Reidar Sollie  Tone Bråten-Ellingsen 
Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Maria Nancy Amundsen 
Varamedlem Hans Fredrik Hotvedt  Marit Hollerud 
Varamedlem Hans Ragnar Kålhus  Christine K. Hovland 
Varamedlem Viggo Emil Elstad  Magnus Herstad 
Varamedlem Tore Abelvik  Kjersti Land Nyhus 
Varamedlem Arne Benterud  Gry Loe Haugaa 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar 
Ågotnes, Marianne Mortensen, Kirsten Orebråten og Elisabeth 
Djønne, avd.leder økonomi Roger Mathiesen og 
informasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 
Behandlede saker:  Fra og med sak 61/14 

til og med sak  75/14 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende merknad fra ordfører: 
Sak 66/14 behandles før sak 63/14. 
Einar Zwaig (Sol) stilte ved e-post 19. mai div. spørsmål til kommunestyret.  Notat fra 
rådmannen med spørsmål og svar vedlegges protokollen. 
 
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 

 
61/14 14/43  
 REFERATSAKER   
 
62/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
63/14 14/1470  
 MÅNEDSRAPPORT MARS  
 
64/14 14/1550  
 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2013 - RINGERIKE 

KOMMUNE  
 
65/14 14/1499  
 SKOLELØSNING HØNEFOSS NORD  
 
66/14 14/1085  
 NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/20 15  
 
67/14 14/48  
 OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - UTVIKLINGSANALYSE  

OG OMSTILLINGSSTYRE 
 
68/14 13/4201  
 RINGERIKSBANEN OG PLASSERING AV STASJONSOMRÅDE  
 
69/14 14/689  
 UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJON FOR Å DRIVE O G 

INNEHA HØNEFOSS FLYPLASS EGGEMOEN 
 
70/14 12/5491  
 SLUTTBEHANDLING AV HELGERUD VEST NR. 384 - JORDLOV  

OG PLAN- OG BYGNINGSLOV 
 
71/14 13/775  
 UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL  

(AREALPROSJEKTET ) 
 
72/14 14/1461  
 PLAN OG TILSYNSPROGRAM FOR MILJØRETTET HELSEVERN  
 
73/14 13/1149  
 ÅRSRAPPORT FONTENEHUSET 2013  
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74/14 14/987  
 RINGERIKES KORNSILO SA - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP  

2013  
 
75/14 14/1095  
 RINGKOLLSTUA AS - GENERALFORSAMLING 2014  
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61/14  
REFERATSAKER   
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A «GUTTA PÅ GØLVET» I ASBJØRNSENSGATE 14. 
 Spørsmål fra Tove Maribo og Ståle Bjella Hansen, dat. 14.03.14 og  

ordførerens svarbrev, dat. 09.05.14. 
 
&&& 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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62/14  
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 � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
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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63/14  
MÅNEDSRAPPORT MARS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Månedsrapport mars 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: 
 
Månedsrapport mars 2014 tas til orientering. 
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64/14  
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2013 - RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2013, som er avlagt med et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på kroner 6.505.284,97, godkjennes. 

2. Inndekning av regnskapsmessig driftsunderskudd i 2013 vedtas i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplan/ handlingsprogram 2015-2018. 

3. Investeringsregnskapet for 2013, som er avsluttet i balanse, godkjennes. 
4. Rådmannens årsberetning for 2013 godkjennes. 
5. Rådmannens årsrapport for 2013 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: 
 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2013, som er avlagt med et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på kroner 6.505.284,97, godkjennes. 

2. Inndekning av regnskapsmessig driftsunderskudd i 2013 vedtas i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplan/ handlingsprogram 2015-2018. 

3. Investeringsregnskapet for 2013, som er avsluttet i balanse, godkjennes. 
4. Rådmannens årsberetning for 2013 godkjennes. 
5. Rådmannens årsrapport for 2013 tas til orientering. 
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65/14  
SKOLELØSNING HØNEFOSS NORD  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål. Rådmannen 

vil i handlingsprogrammet 2015-2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole. 
6. I det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen, bes rådmannen hensynta 

eventuell ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord. 
 

Steinar Larsens forslag som følger saken: 
 
Ber rådmann undersøke om Hønefoss skole kan ombygges til eventuelt ungdomsleiligheter, 
privat eller kommunalt. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole 
6. I det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen, bes rådmannen hensynta 

eventuell ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord. 
 

Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf.:  
 
Nytt punkt 3:  ” Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål. 
Rådmannen vil i handlingsprogrammet 2015-2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall 
samt utbygging av Ullerål skole”. 
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Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 
 
”Saken utsettes til trafikksikkerhetssituasjonen for barna er utredet ved et samlokalisert tilbud 
ved Ullerål skole, og kvalitetssikret utgifter og besparinger ved samlokalisering”. 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet: 
 

1. Det tas ikke stilling til endringer i skolestrukturen i Hønefoss Nord nå. 
2. Endringer i skolestrukturen for Hønefoss Nord må ses i sammenheng med den øvrige 

skolestrukturen i byen, herunder plassering av ny skole i Hønefoss syd. 
3. Videre må man vurdere påregnelig fremdrift sett hen til kommunens økonomiske 

situasjon. 
 
Forslag fra Steinar Larsen (AP): 
 
”Ber rådmann undersøke om Hønefoss skole kan ombygges til eventuelt ungdomsleiligheter, 
privat eller kommunalt”. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Zwaigs forslag fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol, Sp og Frp. 
 
Baksværs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling med Baksværs endring i punkt 
3, og Aasens forslag, fikk Aasens forslag 7 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp, Sol og 
Stenersen (Frp). 
 
Larsens forslag følger saken. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole 
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66/14  
NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/201 5  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014. 
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskolen, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole. 
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 

 
Protokolltilførsel fra Sp som følger saken:  

 
Stemmeforklaring.  
Senterpariet er imot enhver nedlegging av Stranden skole. Men da vårt primærforslag er falt 
velger vi subsidiert å stemme for Frode Østlunds forslag, som ikke innebærer nedleggelse fra 
høsten 2014. Vi bemerker videre at vi er sterkt kritiske til prosessen saken har fått. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014 
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskolen, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole. 
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 

 
Forslag fra Frode Østlund (H): 
 
   ” 1.  Stranden skole legges ned fra 01.08.2015. 
      2.  Det gjennomføres en prosess sammen med foreldrene der elevene primært overføres til  
           nærskole. 
      3.  Endret lokal forskrift om opptaktsområder for skolene i Ringerike legges fram til    
           politisk behandling 2014. 
      4. Rådmannen kommer tilbake med egen en sak om etterbruken av Stranden skole før   
          budsjettmøtet i desember 2014” 
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Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet: 
 
Stranden skole legges ikke ned. 
 
Viggo Elstad (Frp) tok opp forslagene fremmet av Frp i hovedkomiteen (HOK): 
 
Forslag 1: 

1. Saken utsettes. 
2. Ny høringsrunde utføres hvor alle relevante dokumenter følger høringsbrevet, og at 

alle naturlige høringsinstanser mottar høringsbrevet. 
3. Administrasjonen bes kvalitetssikre at saken er tilstrekkelig utredet og at prosess er i 

henhold til god forvaltningsskikk.  
 
Forslag 2: 
 
1. Stranden skole legges ikke ned fra 01.08.2014. 
2. Fremtiden til Stranden skole avgjøres etter at ny kommuneplan, er vedtatt, og 
 satsningsområder for fremtidlig befolkningsvekst foreligger.  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Elstads utsettelsesforslag (1) fikk 12 og falt. Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp. 
Aasens forslag fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og Frp. 
Elstads forslag (2) fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp. 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Østlunds forslag, fikk 
Østlunds forslag 17 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Østlund, Wathne Andersen og 
Henaug (H), Stiksrud og Øhren (V), Frp, Sol og Sp. 
 
Protokolltilførsel fra Sp som følger saken:  
 
”Stemmeforklaring.  
Senterpartiet er imot enhver nedlegging av Stranden skole. Men da vårt primærforslag er falt, 
velger vi subsidiært å stemme for Frode Østlunds forslag, som ikke innebærer nedleggelse fra 
høsten 2014. Vi bemerker videre at vi er sterkt kritiske til prosessen saken har fått”. 
 
Tore Abelvik (Sp) krevde p.v.a. Sp, Sol og Frp lovlighetskontroll:  
 
«Undertegnede ber om at det foretas lovlighetskontroll av om saker er behandlet i henhold til 
gjeldende forvaltningsmessige retningslinjer.  Undertegnede slutter seg til bemerkninger fra 
adv. Kristiansen i brev av 22.05.14 og brev LUFS av 23.04.14. 
Saken er videre ikke behandlet politisk før den ble lagt ut på høring.  Dette var en ren 
administrativ beslutning.  Denne beslutningen var ikke i tråd med gjeldende politisk vedtak, 
om at skolen ikke skulle legges ned før ny skole står ferdig i Hønefoss syd. 
Lovlighetskontrollen er fremmet av representantene: Hans-Petter Aasen (Sp), Lise Kihle 
Gravermoen (Sp), Tore Abelvik (Sp), Karl-Petter Endrerud (Solidaritetslista), Einar Zwaig 
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(Sol), Nanna Kristoffersen (Sol), Ole J. Andersen (Frp), Dag Stenersen (Frp), Hans Kålhus 
(Frp), Nena Bjerke (Frp), Viggo Elstad (Frp) og Ulf Magnussen (Frp).» 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014. 
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskole, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole. 
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 
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67/14  
OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - UTVIKLINGSANALYSE OG 
OMSTILLINGSSTYRE 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

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. 

 
&&& 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 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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68/14  
RINGERIKSBANEN OG PLASSERING AV STASJONSOMRÅDE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering. 
 

2. Kommunestyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av 
de antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om 
å arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon, 
Hvervenmoen og Tolpinrud. 

 
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens 

vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til 
vestkorridoren og strekningen Sandvika-Hønefoss både hva gjelder E 16 og 
Ringeriksbanen.  Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefoss området både 
sees i en helhetlig, og nasjonal sammenheng.  

 
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle 

holdeplasser i tillegg til stasjonsområde når planleggingen og forholdet mellom E 16 
og Ringeriksbanen er nærmere avklart, høsten 2014.  Det legges til grunn at 
kommunestyrets beslutning om plassering av fremtidig stasjonsområde herunder 
eventuelle holdeplasser kan fattes når linjeføringene er nærmere avklart. 

 
&&& 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. «Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering. 
 

2. Kommunestyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av 
de antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om 
å arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon, 
Hvervenmoen og Tolpinrud. 

 
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens 

vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til 
vestkorridoren og strekningen Sandvika-Hønefoss både hva gjelder E 16 og 
Ringeriksbanen.  Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefoss området både 
sees i en helhetlig, og nasjonal sammenheng.  
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4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle 
holdeplasser i tillegg til stasjonsområde når planleggingen og forholdet mellom E 16 
og Ringeriksbanen er nærmere avklart, høsten 2014.  Det legges til grunn at 
kommunestyrets beslutning om plassering av fremtidig stasjonsområde herunder 
eventuelle holdeplasser kan fattes når linjeføringene er nærmere avklart». 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Meier og rådmannen, ble Meiers forslag 
vedtatt mot 7 stemmer.  Mindretallet besto av Sp, Sol og Stenersen (Frp). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune vedtar følgende anbefaling til Jernbaneverket på valg av stasjon i 
følgende prioriteringsrekkefølge: 

a. Dagens Hønefoss stasjon 
b. Hvervenmoen 
c. Tolpinrud 

 
Ringerike kommune oppfordrer Jernbaneverket til å etablere holdeplasser i Ringerike. 
Aktuelle alternativer kan være:  

• Hønefoss nord 

• Hvervenmoen 

• Heradsbygda 

• Sokna 
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69/14  
UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJON FOR Å DRIVE OG  INNEHA 
HØNEFOSS FLYPLASS EGGEMOEN 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av 
Eggemoen Flyplass. 
 
Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av 
forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn innspill 
og fremme sak for politisk vedtak. 
&&& 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 stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av 
Eggemoen Flyplass. 
 
Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av 
forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn innspill 
og fremme sak for politisk vedtak. 
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70/14  
SLUTTBEHANDLING AV HELGERUD VEST NR. 384 - JORDLOV OG PLAN- OG 
BYGNINGSLOV 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Det gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar fulldyrka jord til boligformål. 
2. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med 

tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
 
Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Lise Kihle Gravermoen (Sp) tok opp Aasens (Sp) forslag fremmet i formannskapet: 
 

1. Av hensyn til jordvern er det ønske om å se omdisponeringsspørsmålet i en større 
sammenheng.  Saken utsettes derfor til det er foretatt en samlet vurdering av 
kommunens arealbehov på lang sikt. 

2. Reguleringsplanen skal tas opp til ny behandling når nye områder for boligområder er 
avklart i forbindelse med kommuneplanrulleringa. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Gravermoens forslag, ble 
formannskapets innstilling vedtatt mot 8 stemmer, Mindretallet besto av Sp, Sol, Stenersen 
(Frp) og Stiksrud (V). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar fulldyrka jord til boligformål. 
2. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med 

tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
 
Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12. 
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71/14  
UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL  
(AREALPROSJEKTET ) 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

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.   
 
&&& 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: 
 

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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72/14  
PLAN OG TILSYNSPROGRAM FOR MILJØRETTET HELSEVERN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommunestyre godkjenner «Plan for miljørettet helsevern 2014-2016» med 
tilhørende «Program for miljørettet helseverntilsyn 2014-2016», «Plan for miljørettet 
helseverntilsyn 2014» og «Beredskapsplan for miljørettet helsevern 2014- 2016». 
Rådmannen godkjenner deretter de årlige revideringer av planen og tilhørende dokumenter. 
Kommuneoverlegen er ansvarlig for at tilhørende prosedyrer holdes oppdatert og godkjent. 
Ved vesentlige endringer i planen skal denne framlegges pånytt for politisk godkjenning.  
 
Hjemmel: 
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), Kapittel 3. Miljørettet helsevern, § 27 
samfunnsmedisinsk kompetanse, § 28. Beredskap og § 30. Internkontroll.  
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommunestyre godkjenner «Plan for miljørettet helsevern 2014-2016» med 
tilhørende «Program for miljørettet helseverntilsyn 2014-2016», «Plan for miljørettet 
helseverntilsyn 2014» og «Beredskapsplan for miljørettet helsevern 2014- 2016». 
Rådmannen godkjenner deretter de årlige revideringer av planen og tilhørende dokumenter. 
Kommuneoverlegen er ansvarlig for at tilhørende prosedyrer holdes oppdatert og godkjent. 
Ved vesentlige endringer i planen skal denne framlegges pånytt for politisk godkjenning.  
 
Hjemmel: 
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), Kapittel 3. Miljørettet helsevern, § 27 
samfunnsmedisinsk kompetanse, § 28. Beredskap og § 30. Internkontroll  
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73/14  
ÅRSRAPPORT FONTENEHUSET 2013  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Vedlagte årsrapport fra Fontenehuset tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling: 
 
Vedlagte årsrapport fra Fontenehuset tas til orientering. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte årsrapport fra Fontenehuset og rådmannens vurdering tas til orientering. 
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74/14  
RINGERIKES KORNSILO SA - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP  2013  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Formannskapet tar årsberetning og regnskap 2013 fra Ringerikes Kornsilo SA til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
Ordfører forslo 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: 
 
Formannskapet tar årsberetning og regnskap 2013 fra Ringerikes Kornsilo SA til orientering. 
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75/14  
RINGKOLLSTUA AS - GENERALFORSAMLING 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken trekkes og rådmannen bearbeider forslag til vedtekter etter de momenter som er 
fremkommet i møtet. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra ordfører: 
 
Saken trekkes og rådmannen bearbeider forslag til vedtekter etter de momenter som er 
fremkommet i møtet. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte forslag til nye vedtekter for eiendomsselskapet ”Ringkollstua AS” vedtas. 
 
 
  


