
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 11 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 11.12.2014 Tid: 16:00 – 22:00 

 

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 Eli Johanne Ruud   

Medlem Mons-Ivar Mjelde FO  

Medlem Anne Marie Brubråten   

Medlem Morten Ernestus FO  

Medlem Tone Bråten-Ellingsen   

Medlem Erna Skaugrud FO  

Medlem Aase Moløkken FO  

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Arne Morgan Dølerud   

Nestleder Runar Johansen   

Medlem Elise Loftheim FO  

Medlem Dag Erik Henaug FO  

Medlem Berit Karen Wathne Andersen FO  

Medlem Arne Broberg   

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 FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Christine K.  Hovland FO  

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Ulf Magnussen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
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Medlem Kjersti Land Nyhus   

Medlem Karl-Petter Endrerud FO  

Medlem Einar Zwaig   

Medlem Nanna Kristoffersen FO  

Medlem Steinar Larsen   

Varamedlem Hans Arne Østlund  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Jim Hagen Warp  Mons-Ivar Mjelde 

Varamedlem John Andreas Bakken  Morten Ernestus 

Varamedlem Svein Vargan  Erna Skaugrud 

Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Aase Moløkken 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Elise Loftheim 

Varamedlem Elin Fleischer Johnsrud  Dag Erik Henaug 

Varamedlem Jan Frantzen  Berit Wathne Andersen 

Varamedlem Olav Bjotveit  Marit Elisabeth Bolstad 

Varamedlem Viggo Emil Elstad  Dag Gunnar Stenersen 

Varamedlem Berit Kålhus  Christine K. Hovland 

Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Karl-Petter Endrerud 

Varamedlem Axel Sjøberg  Nanna Kristoffersen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 

Marianne Mortensen, Christine M. Bråthen og Gyrid Løvli, 

kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 148/14 

til og med sak  164/14. 

 

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

satt med følgende merknader til sakslisten: 

 

Arnfinn Holten (Krf) ba om ny sak vedr. S. Torg/Stabburslotteriet.  Ordfører opplyste at det 

kommer en sak til behandling på nyåret. 

Ole Johan Andersen (Frp) ønsker informasjon om iPad-løsningen.  Rådmannen opplyste at 

det er bestilt et nytt system. 
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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 

 

1/14 14/3584   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

11.12.2014.  

 

148/14 14/2945   

 Månedsrapport oktober 2014  

 

149/14 14/2954   

 TREKKRETTIGHET FOR 2015 - KOMMUNENS 

LIKVIDITETSSITUASJON  

 

150/14 14/2813   

 Forvaltningsrevisjonsrapport September 2014 Arkivordningen,- 

arkivering, journalføring og saksbehandling 

 

151/14 14/2906   

 Etterbruk - Stranden skole  

 

152/14 14/3005   

 Vegård skole, fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15  

 

153/14 14/2949   

 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

154/14 14/2817   

 Nytt sprinkleranlegg Tyribo omsorgssenter  

 

155/14 14/2898   

 Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager i Ringerike kommune - Lokale retningslinjer 

2014 

 

156/14 14/3020   

 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og 

kommunene  

 

157/14 14/2025   

 FASTSETTING AV VALGDAG. KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET 2015.  

 

158/14 14/2837   

 Høringsuttalelse til endring av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss 

flyplass, Eggemoen  
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159/14 14/1845   

 Forslag til høringsinnspill - Oppheve konsesjonsloven og boplikten  

 

160/14 14/2886   

 Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring  

 

161/14 14/1705   

 Forlengelse av Harald Harådesgate ned til Benterud  

 

162/14 14/3433   

 EVENTUELL ENDRING AV ANTALL 

KOMMUNESTYREREPRESENTANTER  

 

163/14 14/3439   

 Parlamentarisme  

 

164/14 14/3573   

 MØTEPLAN FOR 2015 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

1/14   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 11.12.2014.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 

Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Kommunikasjonsplan og ny visuell profil 

Notat fra rådmannen, dat. 25.11.14. 

 

Kommunereformen – utredning i Ringeriksregionen 

Notat fra ordfører, dat. 08.12.14. 
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148/14   

Månedsrapport oktober 2014  

 

Vedtak: 

 

1. Månedsrapport oktober 2014 tas til orientering 

2. Følgende budsjettjusteringer foretas i investeringsbudsjettet: 

a. Omdisponeringer:  

Noen budsjettmidler på prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg omdisponeres til 

prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr: 

020000.640000.253.0720 debet kr 200 000,- 

023000.656000.261.0080 kredit kr 200 000,- 

 

Resterende budsjettmidler på prosjekt 0719 Persienner Hvelven omsorgssenter 

omdisponeres til prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr: 

020000.640000.253.0720 debet kr 164 512,50 

020000.640000.253.0719 debet kr 164 512,50 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0138 Hønefoss barnehage omdisponeres til prosjekt 0063 

Utvidelse/oppgradering barnehager: 

023000.656000.221.0063 debet kr 382 934,82 

023000.656000.221.0138 kredit kr 382 934,82 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0217 Universell utforming kirkeskolen omdisponeres til 

prosjekt 0040 Oppgradering skoler: 

023000.656000.222.0040 debet kr 582 375,33 

023000.656000.222.0217 kredit kr 582 375,33 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0198 Fellesrådet – muslimsk gravfelt og 0225 Fellesrådet 

– oppgradere varmekilde omdisponeres til prosjekt 0141 Fellesrådet – kirkebygg slik: 

023000.656000.390.0141 debet kr 1 460 653,72 

023000.656000.390.0198 kredit kr 116 470,- 

023000.656000.390.0225 kredit kr 1 344 183,72 

 

Prognostisert merforbruk på prosjekt 0219 Fortau Dronningensgate er på om lag 1,55 

millioner kroner. Merforbruket foreslås finansiert fra Uspesifisert prosjekt 0001 og 

gjenstående midler på prosjekt 0215 Flerbrukshall, prosjekt 0425 Park og idrett og 

prosjekt 0456 Nedbetaling gjeld Hønefoss idrettspark slik: 

023000.657000.332.0219 debet kr 1 550 000,- 

023000.610000.190.0001 kredit kr 758 074,90 

027000.654000.381.0215 kredit kr 481 118,10 

025000.657000.381.0425 kredit kr 273 979,- 

047000.657000.381.0456 kredit kr 36 828,- 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0156 Ny infiltrasjon Ringmoen omdisponeres til prosjekt 

0364 Hovedplan avløp: 
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023000.651000.353.0364 debet kr 746 219,- 

023000.651000.353.0156 kredit kr 746 219,- 

Investeringsutgiftene på Ringmoen dekkes så av Hovedplan avløp. 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0352 Sokna vannverk omdisponeres til prosjekt 0321 

Hovedplan vann: 

023000.651000.340.0321 debet kr 59 794,- 

023000.651000.340.0352 kredit kr 59 794,- 

Investeringsutgiftene på Sokna vannverk dekkes av Hovedplan vann. 

 

b. Avsetninger/ utsettelser:  

Følgende budsjettmidler avsettes til 2015 og medfører redusert bruk av lånemidler i 

2014: 

091000.690000.870.0001 debet kr 29 900 000,- 

023000.651100.350.0153 kredit kr 800 000,- (Monserud sentrifuge og gassmotor) 

023000.657000.130.0197 kredit kr 2 700 000,- (Samlokalisering teknisk) 

023000.651000.345.0199 kredit kr 2 000 000,- (Fellesprosjekter VA Hønefoss) 

023000.651000.345.0224 kredit kr 800 000,- (Nytt SD-system vann) 

023000.651000.353.0229 kredit kr 1 800 000,- (Nytt SD-system avløp) 

027000.651000.353.0338 kredit kr 1 300 000,- (Aksjon Steinsfjorden/KUR) 

023000.651000.353.0345 kredit kr 500 000,- (Sanering Nymoen-Hen) 

027000.651000.350.0347 kredit kr 1 300 000,- (Utvidelse av Monserud renseanlegg) 

023000.651000.350.0351 kredit kr 500 000,- (Renseanlegg Nes i Ådal) 

023000.651000.345.0354 kredit kr 500 000,- (Overbygg rørlager) 

023000.651000.340.0375 kredit kr 1 200 000,- (Vannverk Nes i Ådal) 

023000.651000.345.0321 kredit kr 7 000 000,- (Hovedplan vann) 

023000.651000.353.0364 kredit kr 8 000 000,- (Hovedplan avløp) 

023000.656000.190.0238 kredit kr 500 000,- (Eiendom – energimerking) 

023000.656000.190.0239 kredit kr 1 000 000,- (Eiendom – sentral driftsstyring) 

 

Urealiserte midler som foreløpig er avsatt generelt på prosjekt 0001 foreslås avsatt til 

ubundet investeringsfond: 

054800.690000.880.0677 debet kr 9 000 000,- 

023000.610000.190.0001 kredit kr 9 000 000,- 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Månedsrapport oktober 2014 tas til orientering 

2. Følgende budsjettjusteringer foretas i investeringsbudsjettet: 

a. Omdisponeringer:  

Noen budsjettmidler på prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg omdisponeres til 

prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr: 

020000.640000.253.0720 debet kr 200 000,- 

023000.656000.261.0080 kredit kr 200 000,- 

 

Resterende budsjettmidler på prosjekt 0719 Persienner Hvelven omsorgssenter 

omdisponeres til prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr: 

020000.640000.253.0720 debet kr 164 512,50 

020000.640000.253.0719 debet kr 164 512,50 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0138 Hønefoss barnehage omdisponeres til prosjekt 0063 

Utvidelse/oppgradering barnehager: 

023000.656000.221.0063 debet kr 382 934,82 

023000.656000.221.0138 kredit kr 382 934,82 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0217 Universell utforming kirkeskolen omdisponeres til 

prosjekt 0040 Oppgradering skoler: 

023000.656000.222.0040 debet kr 582 375,33 

023000.656000.222.0217 kredit kr 582 375,33 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0198 Fellesrådet – muslimsk gravfelt og 0225 Fellesrådet 

– oppgradere varmekilde omdisponeres til prosjekt 0141 Fellesrådet – kirkebygg slik: 

023000.656000.390.0141 debet kr 1 460 653,72 

023000.656000.390.0198 kredit kr 116 470,- 

023000.656000.390.0225 kredit kr 1 344 183,72 

 

Prognostisert merforbruk på prosjekt 0219 Fortau Dronningensgate er på om lag 1,55 

millioner kroner. Merforbruket foreslås finansiert fra Uspesifisert prosjekt 0001 og 

gjenstående midler på prosjekt 0215 Flerbrukshall, prosjekt 0425 Park og idrett og 

prosjekt 0456 Nedbetaling gjeld Hønefoss idrettspark slik: 

023000.657000.332.0219 debet kr 1 550 000,- 

023000.610000.190.0001 kredit kr 758 074,90 

027000.654000.381.0215 kredit kr 481 118,10 

025000.657000.381.0425 kredit kr 273 979,- 

047000.657000.381.0456 kredit kr 36 828,- 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0156 Ny infiltrasjon Ringmoen omdisponeres til prosjekt 

0364 Hovedplan avløp: 

023000.651000.353.0364 debet kr 746 219,- 

023000.651000.353.0156 kredit kr 746 219,- 

Investeringsutgiftene på Ringmoen dekkes så av Hovedplan avløp. 
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Budsjettmidlene på prosjekt 0352 Sokna vannverk omdisponeres til prosjekt 0321 

Hovedplan vann: 

023000.651000.340.0321 debet kr 59 794,- 

023000.651000.340.0352 kredit kr 59 794,- 

Investeringsutgiftene på Sokna vannverk dekkes av Hovedplan vann. 

 

b. Avsetninger/ utsettelser:  

Følgende budsjettmidler avsettes til 2015 og medfører redusert bruk av lånemidler i 

2014: 

091000.690000.870.0001 debet kr 29 900 000,- 

023000.651100.350.0153 kredit kr 800 000,- (Monserud sentrifuge og gassmotor) 

023000.657000.130.0197 kredit kr 2 700 000,- (Samlokalisering teknisk) 

023000.651000.345.0199 kredit kr 2 000 000,- (Fellesprosjekter VA Hønefoss) 

023000.651000.345.0224 kredit kr 800 000,- (Nytt SD-system vann) 

023000.651000.353.0229 kredit kr 1 800 000,- (Nytt SD-system avløp) 

027000.651000.353.0338 kredit kr 1 300 000,- (Aksjon Steinsfjorden/KUR) 

023000.651000.353.0345 kredit kr 500 000,- (Sanering Nymoen-Hen) 

027000.651000.350.0347 kredit kr 1 300 000,- (Utvidelse av Monserud renseanlegg) 

023000.651000.350.0351 kredit kr 500 000,- (Renseanlegg Nes i Ådal) 

023000.651000.345.0354 kredit kr 500 000,- (Overbygg rørlager) 

023000.651000.340.0375 kredit kr 1 200 000,- (Vannverk Nes i Ådal) 

023000.651000.345.0321 kredit kr 7 000 000,- (Hovedplan vann) 

023000.651000.353.0364 kredit kr 8 000 000,- (Hovedplan avløp) 

023000.656000.190.0238 kredit kr 500 000,- (Eiendom – energimerking) 

023000.656000.190.0239 kredit kr 1 000 000,- (Eiendom – sentral driftsstyring) 

 

Urealiserte midler som foreløpig er avsatt generelt på prosjekt 0001 foreslås avsatt til 

ubundet investeringsfond: 

054800.690000.880.0677 debet kr 9 000 000,- 

023000.610000.190.0001 kredit kr 9 000 000,- 
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TREKKRETTIGHET FOR 2015 - KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON  

 

Vedtak: 

 

1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 

2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov 

i 2015. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 

3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 

2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov i 

2015. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 

3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 
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150/14   

Forvaltningsrevisjonsrapport September 2014 Arkivordningen,- arkivering, 

journalføring og saksbehandling 

 

Vedtak: 

 

1. Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.9.2014, om Arkivordningen i 

Ringerike kommune og med anbefalinger tas til etterretning. 

2. Rådmannen rapporterer tilbake til kommunestyret om iverksatte tiltak innen utgangen 

av mars måned 2015. 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

Saken ble trukket og sendes rett til kommunestyret. 

 

Endringsforslag fremmet av ordfører: 

 

1. Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.9.2014, om Arkivordningen i 

Ringerike kommune og med anbefalinger tas til etterretning. 

2. Rådmannen rapporterer tilbake til kommunestyret om iverksatte tiltak innen utgangen 

av mars måned 2015. 

 

Einar Zwaig (Sol) tok opp kontrollutvalgets anbefaling: 

 
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Rådmannens forslag med ordførers endringsforslag i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag med ordførers endringsforslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.9.2014, om Arkivordningen i 

Ringerike kommune til orientering. 

2. Rådmannen rapporterer tilbake til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen utgangen 

av mars måned 2015. 
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Etterbruk - Stranden skole  

 

Vedtak: 

 

1. Stranden skole, gnr/bnr 80/13, legges ut for salg på det åpne markedet. 

2. Eiendommen kan selges helt eller delvis. 

3. Før endelig avtale gjøres, legges tilbudene frem for KS, som tar endelig beslutning». 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Holten (Krf) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet: 

 

«Stranden skole, gnr/bnr. 80/13, legges foreløpig ikke ut for salg.  Det vurderes nærmere 

framtidig bruk av eiendommen når kommuneplanen er revidert i 2015.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) tok p.v.a. Sp, Sol og Frp opp sitt forslag fremmet i 

formannskapet samt nytt punkt 2: 

 

1. «Rådmannen gis i oppgave å gå i forhandlinger med Ask utvikling med henblikk på 

salg av eiendommen. Rådmannen må i disse forhandlingene ta hensyn til hva som kan 

være  realistisk og fornuftig pris for partene, hensynet til rask avhending, samt 

lokalsamfunnets ønske og behov om å beholde lokalene som samlingsplass i bygda.  

Rådmannen fremmer ny politisk sak etter gjennomført forhandlinger.  Det forutsettes 

at dette går svært raskt. 

 

2. Rådmannens skal sikre: 

o lokale lag og foreninger tilgang og mulighet for bruk av lokaler/fasiliteter 

o at kommunen får gjenkjøpsrett til eiendommen til salgsprisen, med tillegg av 

prisstigning i henhold til konsumprisindeksen.» 

 

Forslag fra Helge Stiksrud (V):  

 

«Det innledes forhandlinger med Ask utvikling om utleie av eiendommen til A.U. med 

påstående bygningsmasse for en tidsavgrenset periode, eventuelt med opsjon på senere kjøp». 

 

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

 

« 1. Som forslaget. 

   2. Eiendommen kan selges helt eller delvis. 

   3. Før endelig avtale gjøres, legges tilbudene frem for K.S. som tar endelig beslutning». 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Holtens forslag fikk 2 stemmer (Krf og uavh) og falt. 

Aasens forslag i punkt 1 fikk 13 stemmer (Sp, Sol, Frp og uavh) og falt.  

Stiksruds forslag fikk 16 stemmer (V, Frp, Sp, Sol og uavh) og falt. 

Meiers forslag ble vedtatt mot 17 stemmer. Mindretallet besto av Frp, Sp, Sol, V, Krf, og 

uavh). 

Aasens forslag i punkt 2 fikk 14 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol, Frp, Stiksrud 

(V) og uavh). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Stranden skole, gnr/bnr 80/13, legges ut for salg på det åpne markedet 
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Vegård skole, fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak 

med sikte på vedtak i løpet av mars 2015. 

 

Behandling: 

 

Brit W. Bøhler (Sol) og Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp Aasens forslag fremmet i 

formannskapet: 

 

«Vegård skole legges ikke ned fra høsten 2015». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom Aasens/Bøhlers forslag og formannskapets innstilling,  

ble formannskapets innstilling vedtatt mot 13 stemmer.  Mindretallet besto av Sol, Sp, Frp og 

uavh. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak 

med sikte på vedtak i løpet av mars 2015 
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske 

retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune. 

2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra 

politiskmiljø. Fra politisk side deltar: 

 Arnfinn Holten (Krf) 

 Marit Bolstad (H) 

 Nanna Kristoffersen (Sol) 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske 

retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune. 

2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra 

politiskmiljø. Fra politisk side deltar: 

 Arnfinn Holten (Krf) 

 Marit Bolstad (H) 

 

Navneforslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

Nanna Kristoffersen (Sol). 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling med Aasens navneforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske 

retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune. 

2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra 

politiskmiljø. Fra politisk side deltar: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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Nytt sprinkleranlegg Tyribo omsorgssenter  

 

Vedtak: 

 

1. Sprinkleranlegg installeres i hele Tyribo omsorgssenter så raskt som mulig. 

2. Sprinkleranlegget finansieres ved at prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg styrkes 

med 2,3 millioner kroner ved overføring fra Uspesifisert prosjekt 001.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Sprinkleranlegg installeres i hele Tyribo omsorgssenter så raskt som mulig. 

2. Sprinkleranlegget finansieres ved at prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg styrkes 

med 2,3 millioner kroner ved overføring fra Uspesifisert prosjekt 001.  
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Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager i Ringerike kommune - Lokale retningslinjer 2014 

 

Vedtak: 

 

Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune, vedtatt i KS-sak 29/11-12, 

sak 131/12, oppheves fra 01.01.2015.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune, vedtatt i KS-sak 29/11-12, 

sak 131/12, oppheves fra 01.01.2015.  
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Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til avtale mellom Gjøvikregionen 

Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, 

Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike (Avtale 

reiseliv – forslag pr. 04.09.14). 

2. Godkjenningen er betinget av at samtlige kommuner gir tilsvarende godkjenning. 

 

3. I god tid før utløpsdatoen, 31/12-17 skal avtalen evalueres, og hensiktsmessigheten av 

å videreføre denne skal vurderes. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 3: 

 

«I god tid før utløpsdatoen, 31/12-17 skal avtalen evalueres, og hensiktsmessigheten av å 

videreføre denne skal vurderes.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling med Brobergs tilleggforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til avtale mellom Gjøvikregionen 

Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, 

Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike (Avtale 

reiseliv – forslag pr. 04.09.14). 

2. Godkjenningen er betinget av at samtlige kommuner gir tilsvarende godkjenning. 



  

Side 20 av 28 

 

 

 

157/14   

FASTSETTING AV VALGDAG. KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 

2015.  

 

Vedtak: 

 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes over to dager; søndag 13. og mandag  

14. september 2015. Det legges til grunn at rådmannen innarbeider dette budsjettmessig. 

 

Behandling: 

 

Valgstyrets innstilling: 

 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes over to dager; søndag 13. og mandag  

14. september 2015. Det legges til grunn at rådmannen innarbeider dette budsjettmessig. 

 

Axel Sjøberg (Sol) tok opp rådmannens forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ mellom valgstyrets innstilling og rådmannens forslag, ble valgstyrets 

innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sjøberg (Sol) og uavh). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes i Ringerike kommune mandag 14. 

september 2015. 



  

Side 21 av 28 

 

 

 

158/14   

Høringsuttalelse til endring av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss flyplass, 

Eggemoen  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen 

Flyplass. 

 

Endringen ansees som så liten at det ikke gjennomføres offentlig ettersyn av forslag til 

endring. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen 

Flyplass. 

 

Endringen ansees som så liten at det ikke gjennomføres offentlig ettersyn av forslag til 

endring. 
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Forslag til høringsinnspill - Oppheve konsesjonsloven og boplikten  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre 

til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og 

lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og 

boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av 

landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng 

med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Dag H. Henriksen (H):  

 

1. «KS, mener at § 9 i konsesjonsloven bør oppheves. 

Dette vil føre til at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at forslaget generelt vil 

være positivt for landbruket i kommunen. Ringerike Kommune slutter seg til 

Landbruks og matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og 

boplikten. 

 

2. Høringsuttalelsen skal vise avstemningsresultatet.» 

 

Forslag fra Steinar Larsen (uavh): 

 

«Oppheve konsesjonsloven og boplikten. 

Fremmer hovedkomiteens HMA innstilling.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Henriksens forslag i punkt 1 fikk 17 stemmer og falt. Mindretallet besto av Johansen, 

Eskestrand, Johnsrud, Frantzen, Broberg, Hjerpseth, Strande, Henriksen, Hollerud og Østlund 

(H), Frp, uavh.   

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Larsens forslag, ble 

formannskapet innstilling vedtatt mot 17 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Frp, uavh, 

Johansen, Eskestrand, Johnsrud, Frantzen, Broberg, Hjerpseth, Strande, Henriksen, Hollerud 

og Østlund (H).   

Henriksens forslag i punkt 2 ble vedtatt mot 5 stemmer. Mindretallet besto av Sp, Sjøberg 

(Sol) og Meier (Ap). 
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Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre 

til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og 

lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og 

boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av 

landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng 

med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår. 
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Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring  

 

Vedtak: 

 

1. Steinsfjordutvalges anbefaling til høringsuttalelse godkjennes og sendes til  

vannregionmyndigheten i Vest-Viken ved Buskerud Fylkeskommune. 

 

2. I vedlegg 2 – Vannforekomst Væleren – Begrunnelse strykes siste del av siste setning 

slik at denne lyder «Vannforekomsten er i bruk som drikkevannskilde i dag». 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Frode Østlund (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 2: 

 

«I vedlegg 2 – Vannforekomst Væleren – Begrunnelse  

strykes siste del av siste setning slik at denne lyder «Vannforekomsten er i bruk som 

drikkevannskilde i dag.»» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt som punkt 1. 

Østlunds forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Steinsfjordutvalges anbefaling til høringsuttalelse godkjennes og sendes til  

vannregionmyndigheten i Vest-Viken ved Buskerud Fylkeskommune 
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Forlengelse av Harald Harådesgate ned til Benterud  

 

Vedtak: 

 

Benterud utbygging gis kommunestyrets fullmakt til å gjennomføre ekspropriasjon av 

nødvendig grunnarealer til etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311 

«Boligområde på Benterud» på vegne av Ringerike kommune. Fullmakt til ekspropriasjon gis 

med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-5. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (uavh). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Benterud utbygging gis kommunestyrets fullmakt til å gjennomføre ekspropriasjon av 

nødvendig grunnarealer til etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311 

«Boligområde på Benterud» på vegne av Ringerike kommune. Fullmakt til ekspropriasjon gis 

med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-5. 
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EVENTUELL ENDRING AV ANTALL KOMMUNESTYREREPRESENTANTER  

 

Vedtak: 

 

43 kommunestyrerepresentanter som i dag. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (uavh): 

 

«Kommunestyre medlemstall settes til 27.» 

 

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

 

«43 kommunestyrerepresentanter som i dag.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Larsen og Meier, fikk Larsens forslag en 

stemme (uavh) og falt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Åpent – Fremlegges uten tilrådning.  
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Parlamentarisme  

 

Vedtak: 

 

Beholde formannskapsmodellen som i dag. 

 

Behandling: 

 

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

 

«Beholde Formannskapsmodellen som i dag.» 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp): 

 

«Det innføres parlamentarisk styringsmodell fra neste valgperiode.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom Meiers og Elstads forslag, ble Meiers forslag vedtatt mot 

6 stemmer.  Mindretallet besto av Frp. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Åpent – Fremlegges uten tilråding 
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MØTEPLAN FOR 2015  

 

Vedtak: 

 

Innkomne forslag bearbeides av sekretariatet og avgjøres i kommunestyrets januarmøte. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap): 

 

«KS. gir adm. sammen med komitelederne fullmakt til å utarbeide møteplan for 2015 hvor 

signaler gitt i KS. 11/12. blir innarbeidet.» 

 

Tilleggsforslag fra Arne Broberg (H): 

«Forslag til møtedager for HMA.  12.01., 10.08., 07.09., 12.10., 09.11., 30.11. 

Formannskapsmøte 2 pr. måned.» 

 

Forslag fra John Bakken (Ap): 

«Jeg foreslår at møtene i trafikkrådet avholdes før møtene i hovedkomiteen for areal og miljø.  

Dette for at viktige saker kan komme opp til behandling også i H. areal og miljø.» 

 

Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp): 

 

«Antall møter i HOV reduseres til 4 p.g.a. få saker.» 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Innkomne forslag bearbeides av sekretariatet og avgjøres i kommunestyrets januarmøte. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan for 2015 godkjennes. 
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