
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 8 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 25.09.2014 Tid: KL. 16:00 – 22:00 

ORIENTERINGER: 
Kommunereformen v/Geir Vinsand, NIVI analyse. 

Reguleringsplaner og naturinngrep v/Kurt Oddekalv, 
Norges Miljøvernforbund. 
Presentasjonene er vedlagt 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 Gry Loe Haugaa FO  
Medlem Eli Johanne Ruud FO  
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen   
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Aase Moløkken FO  
Medlem Maria Nancy Amundsen   
Medlem Vigdis Meier   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FO  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg FO  
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Marit Hollerud FO  
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 FO  
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Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Ulf Magnussen FO  
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO  
Medlem Kjersti Land Nyhus   
Medlem Karl-Petter Endrerud FO  
Medlem Einar Zwaig FO  
Medlem Nanna Kristoffersen   
Medlem Steinar Larsen   
Varamedlem Gro Tolpinrud  Ståle Skjønhaug 
Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem John Andreas Bakken  Eli Johanne Ruud 
Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Aase Moløkken 
Varamedlem Hans Fredrik Hotvedt  Elise Loftheim 
Varamedlem Ivar Eskestrand  Arne Broberg 
Varamedlem Jan Frantzen  Marit Elisabeth Bolstad 
Varamedlem Viggo Emil Elstad  Dag Gunnar Stenersen 
Varamedlem Berit Kålhus  Ulf Magnussen 
Varamedlem Tore Abelvik  Lise Kihle Gravermoen 
Varamedlem Axel Sjøberg  Karl-Petter Endrerud 
Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Einar Zwaig 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, 
Elisabeth Djønne, Gyrid Løvli, Christine Myhre Bråthen, 
kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren og utviklingssjef Lars Olsen. 

 
Merknader: Av 43 representanter var 42 til stede. 

John A. Bakken (Ap) fikk permisjon og forlot møtet før behandling 
av sak 122/14. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 110/14 
til og med sak  125/14. 
 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende til dagsorden: 
Steinar Larsen (uavhengig representant) stilte spørsmål om kommunens eiendom i 
Hønengaten og i Kongens gate.  Rådmannen lager et notat til kommunestyrets neste møte. 
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 

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

 
110/14 14/43  
 REFERATSAK  
 
111/14 14/2833  
 RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT:  OMORGANISERING 

TEKNISKE OMRÅDER 
 
112/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
113/14 14/2747  
 MÅNEDSRAPPORT JULI 2014  
 
114/14 11/1304  
 INVESTERINGSBIDRAG FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN  
 
115/14 14/2204  
 RINGERIKSBADET - UTVIDELSE MED NYTT TERAPIBASSENG  
 
116/14 14/2881  
 GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS  
 
117/14 12/2551  
 STØYTILTAK TYRISTRANDGATA. VEDR. TILBUD.  
 
118/14 14/2628  
 KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE 

KOMMUNE 
 
119/14 14/2711  
 ENDELIG VALG AV SKOLETOMT  
 
120/14 14/2606  
 NORDISK SAMARBEID  
 
121/14 14/2638  
 NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK FOR OFFENTLIG OG 

PRIVAT PARKERING  
 
122/14 14/1548  
 VEILEDERE I MILJØ OG HELSE FOR BARNEHAGER OG 

SKOLER  
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123/14 14/2156  
 SMITTEVERNPLAN 2014 - 2018  
 
124/14 14/1936  
 GODKJENNING AV ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN IKA 

KONGSBERG  
 
125/14 14/2654  
 ORIENTERING OM FØRINGER I KOMMUNEREGISTER OG 

STYREVERVREGISTER  
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110/14  
REFERATSAK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 65/14 
            Brev fra Fylkesmannen, dat. 26.08.14. 
&&& 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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111/14  
RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT:  OMORGANISERING TEKNI SKE 
OMRÅDER 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Kommunestyret tar rådmannens orientering til etterretning. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Axel Sjøberg (Sol): 
 
”Saken fremmes på nytt til realitetsbehandling i kommunestyret”. 
 
Avstemming: 
 
Sjøbergs forslag fikk 7 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol, Sp og Larsen (UR) 
 
Sjøberg tok opp Endreruds forslag fremmet i formannskapet: 
 
”Formannskapet tar rådmannens saksframlegg til orientering”. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer.  Mindretallet besto av Sol, Sp, Bakken 
(Ap) og Larsen (UR). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&  
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens orientering til etterretning. 
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112/14  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus ble enstemmig tatt 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 om økonomistatus tas til orientering. 
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113/14  
MÅNEDSRAPPORT JULI 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Månedsrapport juli 2014 tas til orientering. 
 
Spørsmål fra Steinar Larsen UR) som følger saken: 
  
”Ber rådmann ta med hvor mange prosent økning det er fra deltid ansatte til fulltid annsatte i 
sin månedsrapport”. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Arnfinn Holten (Krf)  stilte spørsmål om utnyttelse av VTA-plasser.  Rådmannen svarte med 
et notat som vedlegges protokollen. 
 
Spørsmål fra Steinar Larsen UR): 
  
”Ber rådmann ta med hvor mange prosent økning det er fra deltid ansatte til fulltid annsatte i 
sin månedsrapport”. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
Larsens forslag følger saken. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport juli 2014 tas til orientering 
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114/14  
INVESTERINGSBIDRAG FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune øker sitt investeringstilskudd til Flerbrukshallen AS med 2 
millioner kroner i en rettet emisjon og utvider aksjekapitalen tilsvarende 

2. Investeringstilskuddet finansieres av ubundet investeringsfond som har balansekonto 
2530801000. Etter dette tilskuddet, gjenstår 16.151.574,14 kr på fondet. 

 
&&& 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 øker sitt investeringstilskudd til Flerbrukshallen AS med 2 
 millioner kroner i en rettet emisjon og utvider aksjekapitalen tilsvarend 
2. Investeringstilskuddet finansieres av ubundet investeringsfond som har balansekonto 
 2530801000. Etter dette tilskuddet, gjenstår 16.151.574,14 kr på fondet. 
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115/14  
RINGERIKSBADET - UTVIDELSE MED NYTT TERAPIBASSENG  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune kan ikke på nåværende tidspunkt engasjere seg økonomisk i 
planlagt utvidelse av Ringeriksbadet. 

2. Rådmannen bes avklare hvor frisklivssentralen bør plasseres og samordning 
arronderes. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 
 
”Rådmannen bes avklare hvor frisklivssentralen bør plasseres og samordning arronderes”. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt som punkt 1 og Strandes forslag ble 
enstemmig vedtatt som punkt 2. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune kan ikke på nåværende tidspunkt engasjere seg økonomisk i planlagt 
utvidelse av Ringeriksbadet. 
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116/14  
GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler som 
Flerbrukshallen AS mottar til finansiering av ny flerbrukshall i Hønefoss. 

2. Garantien gjelder for inntil 40.950.000 kr. Kommunens maksimale garantiansvar kan 
ikke overstige dette beløpet. 

3. Garantien opphører i sin helhet etter 20 år. 
4. Garantien gis med forutsetning om godkjennelse fra fylkesmannen. 

&&& 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 garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler som 
 Flerbrukshallen AS mottar til finansiering av ny flerbrukshall i Hønefoss. 
2. Garantien gjelder for inntil 40.950.000 kr. Kommunens maksimale garantiansvar kan 
 ikke overstige dette beløpet. 
3. Garantien opphører i sin helhet etter 20 år. 
4. Garantien gis med forutsetning om godkjennelse fra fylkesmannen. 
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117/14  
STØYTILTAK TYRISTRANDGATA. VEDR. TILBUD.  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Foreliggende tilbud av 18.08.14 fra E. Brørby & Sønn på opparbeidelse av 
støyskjerming av Tyristrandgata m.fl. antas. Finansiering av tilleggsbevilgning på 
budsjettet for tiltaket kr. 3.750.000,- inkl. mva. dekkes av ubundne fond. Total 
budsjettsum for anleggsarbeid, prosjektering med videre kr. 6.000.000,- inkl. mva.. 

 
2. Totale kostnader for støyskjerming av boliger langs Tyristrandgata m.fl. i henhold til 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan forskutteres av Ringerike kommune. 
Totalkostnaden fordeles mellom utbyggere i Schjongslunden og Ringerike kommune 
med ½ hver. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hans Fr. Hotvedt (H) stilte spørsmål om trafikkforholdene. 
Rådmannen svarte med et notat som vedlegges protokollen. 
 
Arnfinn Holten (Krf) tok p.v.a. Ap, H, V og Krf opp  rådmannens alternative forslag 
med endring i pkt 1:  
 

1. Foreliggende tilbud av 18.08.14 fra E. Brørby & Sønn på opparbeidelse av 
støyskjerming av Tyristrandgata m.fl. antas. Finansiering av tilleggsbevilgning på 
budsjettet for tiltaket kr. 3.750.000,- inkl. mva. dekkes av ubundne fond. Total 
budsjettsum for anleggsarbeid, prosjektering med videre kr. 6.000.000,- inkl. mva.. 

 
2. Totale kostnader for støyskjerming av boliger langs Tyristrandgata m.fl. i henhold til 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan forskutteres av Ringerike kommune. 
Totalkostnaden fordeles mellom utbyggere i Schjongslunden og Ringerike kommune 
med ½ hver. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Holtens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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1. For opparbeidelse av støyskjerming av boliger langs Tyristrandgata m.fl. som følge av 
rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av Flerbrukshall Schjongslunden 
innarbeides i budsjett 2015 for Ringerike kommune en tilleggsbevilgning for tiltaket 
på kr. 3.750.000,- inkl. mva.. Total budsjettsum for anleggsarbeid, prosjektering med 
videre kr. 6.000.000,- inkl. mva.. Det utlyses ny anbudsrunde på opparbeidelsen. 

 
2. Totale kostnader for støyskjerming av boliger langs Tyristrandgata m.fl. i henhold til 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan forskutteres av Ringerike kommune. 
Totalkostnaden fordeles mellom utbyggere i Schjongslunden og Ringerike kommune 
med ½ hver. 

 



  

Side 15 av 24 

 
 
 
  
118/14  
KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune er positiv til å utrede sammenslåing med andre kommuner som 
ønsker det. Kommunen deltar i utredningsarbeid om kommunereformen med aktuelle 
kommuner. 

2. Arbeidet starter med en drøfting med de to andre kommunene i Ringeriksregionen og 
fortsetter deretter med invitasjon til drøftinger med de øvrige kommunene som er 
omfattet av vedtak i Ringerike formannskap 19. august. 

3. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet og oppnevner selv forhandlingsutvalg 
når dette blir aktuelt. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til nytt punkt 5: 
 
”Kommunestyret viser til at Stortinget har forutsatt at kommunesammenslåing skal være 
frivillig og ber om at det forberedes en folkeavsteming om kommunesammen- 
slåinsspørsmålet, dersom sammenslåing skulle være aktuelt.” 
 
Forslag fra Mons-Ivar Mjelde (Ap): 
 
«Punkt 4 strykes i vedtak.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Punkt 1 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom Mjeldes og rådmannens forslag i punkt 4, ble Mjeldes 
forslag vedtatt med 22 stemmer, medregnet ordførers dobbeltstemme. Mindretallet besto av 
Frp, Nyhus (Sp), Sjøberg (Sol), H, Krf og V. 
Aasens forslag til nytt punkt 5 fikk 6 stemmer (Sp og Sol) og falt.  
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune er positiv til å utrede sammenslåing med andre kommuner som 
ønsker det. Kommunen deltar i utredningsarbeid om kommunereformen med aktuelle 
kommuner. 
 

2. Arbeidet starter med en drøfting med de to andre kommunene i Ringeriksregionen og 
fortsetter deretter med invitasjon til drøftinger med de øvrige kommunene som er 
omfattet av vedtak i Ringerike formannskap 19. august. 
 

3. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet og oppnevner selv forhandlingsutvalg 
når dette blir aktuelt. 
 

4. Ringerike kommune stiller seg positiv til å ta ansvar for nye oppgaver, jfr. 
Stortingsmeldingen som er varslet i juni 2015. 

 



  

Side 17 av 24 

 
 
 
  
119/14  
ENDELIG VALG AV SKOLETOMT  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg og 
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig kontrakt med selger. 
3. Planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta 

starter omgående. 
4. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny skole 

i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å heve kjøpet dersom geotekniske undersøkelser skulle 

vise at tomten er uegnet som byggegrunn for skole. 
6. Det forutsettes godkjenning fra Fylkesmannen i forhold til finansieringsplan. 

 
Protokolltilførsel fra Aasen, Abelvik og Nyhus (Sp) som følger saken: 
 
Undertegnede er sterkt kritisk til kommunens forvaltning av offentlige midler i denne saken.  
Undertegnede mener det fremforhandlede resultatet er uakseptabelt.  Vi frykter at det her vil 
komme vesentlige kostnadsoverskridelser. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Frode Østlund erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Forslag fra Steinar Larsen (UR): 
 
«Saken utsettes til det foreligger svar fra Fylkesmannen om finansieringsplanen blir godkjent.  
Dette som foreligger fra formannskapets til nytt punkt 6.» 
 
Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap): 
 
«Pkt. 1: Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27/8-14 med senere tillegg og 
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11. 
Nytt pkt.6: 
Det forutsettes godkjenning fra Fylkesmannen i forhold til finansieringsplan.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
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Punkt 1 i Baksværs  forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og 
Larsen (UR). 
Punkt 2 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og 
Larsen (UR). 
Punkt 3 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og 
Larsen (UR). 
Punkt 4 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og 
Larsen (UR). 
Punkt 5 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer(Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og 
Larsen (UR).  
Baksværs forslag til nytt punkt  6 ble vedtatt mot 5 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler 
(Sol). 
 
Protokolltilførsel fra Aasen, Abelvik og Nyhus (Sp) som følger saken: 
 
Undertegnede er sterkt kritisk til kommunens forvaltning av offentlige midler i denne saken.  
Undertegnede mener det fremforhandlede resultatet er uakseptabelt.  Vi frykter at det her vil 
komme vesentlige kostnadsoverskridelser. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 og kjøper tomt på del av 
eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig kontrakt med selger. 
3. Planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta 

starter omgående. 
4. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny skole 

i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å heve kjøpet dersom geotekniske undersøkelser skulle 

vise at tomten er uegnet som byggegrunn for skole. 
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120/14  
NORDISK SAMARBEID  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Kommunestyret tar Rapport fra Nordisk vennskapsbymøte 3.-6. juli  til orientering. 
2. Ringerike kommunes forslag for videre samarbeid finnes innen grønne næringer, 

skole og helse. 
3. Ordførerne i vennskapsbyene fastsetter temaer for samarbeid i neste to-årsperiode. 
4. Samarbeidet vurderes ved evnt. kommunesammenslåing. Inntil videre er en 

koordinator i kommunen informasjonspådriver overfor næringsliv og andre. 
 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf til endring i punkt 2 og nytt 
punkt 4: 
 

«2. Ringerike kommunes forslag for videre….. 
4. Samarbeidet vurderes ved evnt. kommunesammenslåing. Inntil videre er en 

koordinator i kommunen informasjonspådriver overfor næringsliv og andre.» 
  
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Rådmannens forslag i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag i punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Strandes forslag til nytt punkt 4 ble vedtatt mot 14 stemmer (Frp, Sol, Aasen og Abelvik (Sp), 
Johansen og Frantzen (H) og Larsen (UR). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar Rapport fra Nordisk vennskapsbymøte 3.-6. juli  til orientering. 
2. Ringerike kommune foreslår at aktuelle temaer for videre samarbeid finnes innen 

grønne næringer, skole og helse. 
3. Ordførerne i vennskapsbyene fastsetter temaer for samarbeid i neste to-årsperiode. 
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121/14  
NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK FOR OFFENTLIG OG PR IVAT 
PARKERING  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune slutter seg i hovedsak til departementets forslag til parkeringsregelverk, 
bortsett fra at det bør skilles mellom privat og offentlig skilting.  Dessuten bør det fastsettes 
bestemmelse om at parkeringsautomater skal være slik innrettet at man kan velge å avslutte 
betaling ved avreise fra parkering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapets innstilling: 
 
Ringerike kommune slutter seg i hovedsak til departementets forslag til parkeringsregelverk, 
bortsett fra at det bør skilles mellom privat og offentlig skilting.  Dessuten bør det fastsettes 
bestemmelse om at parkeringsautomater skal være slik innrettet at man kan velge å avslutte 
betaling ved avreise fra parkering. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune slutter seg til høringssvaret fra bransjeforeningen Norpark som 
Ringerike kommune er medlem av. 
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VEILEDERE I MILJØ OG HELSE FOR BARNEHAGER OG SKOLER   
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Helsedirektoratets «Veileder i miljø og helse i barnehagen (IS-2072)» og «Veileder i miljø og 
helse i skolen (IS-2073)» til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. tas 
til etterretning.  
Kommunestyret oppfordrer til at Helsedirektoratets forutsetninger for «god praksis» i 
arbeidet med å fremme barnas helse og miljø i alle barnehager og skoler legges til grunn i 
Ringerike kommune. 
&&& 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: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Helsedirektoratets «Veileder i miljø og helse i barnehagen (IS-2072)» og «Veileder i miljø og 
helse i skolen (IS-2073)» til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. tas 
til etterretning.  
Kommunestyret oppfordrer til at Helsedirektoratets forutsetninger for «god praksis» i 
arbeidet med å fremme barnas helse og miljø i alle barnehager og skoler legges til grunn i 
Ringerike kommune. 
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SMITTEVERNPLAN 2014 - 2018  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
 
Smittevern planen 2014-18 vedtas og integreres som en del i kommunens overordnede 
Beredskapsplan og i Plan for helse og sosial beredskap for Ringerike Kommune 
 
&&& 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: 
 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Smittevern planen 2014-18 vedtas og integreres som en del i kommunens overordnede 
Beredskapsplan og i Plan for helse og sosial beredskap for Ringerike Kommune 
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GODKJENNING AV ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN IKA KONG SBERG  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Kommunestyret godkjenner de foreslåtte endringene i selskapsavtalen for IKA Kongsberg under 
forutsetning av fylkesmannens godkjenning. 
&&& 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: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret godkjenner de foreslåtte endringene i selskapsavtalen for IKA Kongsberg under 
forutsetning av fylkesmannens godkjenning. 
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ORIENTERING OM FØRINGER I KOMMUNEREGISTER OG 
STYREVERVREGISTER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Kommunestyret tar orienteringen om hvordan vi vedlikeholder Kommuneregister og 
styrevervregister 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: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar orienteringen om hvordan vi vedlikeholder Kommuneregister og 
styrevervregister til etterretning 
 
 
  


