Ringerike kommune
MØTEPROTOKOLL
NR 3

Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 26.03.2015
Tid: 16:00 – 22:00
Grunngitt spørsmål fra Einar Zwaig (Sol) ang.
WEB-overføring av kommunestyremøtene.
Spørsmålet og ordførers svar vedlegges protokollen.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Kjell Børre Hansen
Arnfinn Baksvær
Alf Henry Meier
Iren Rannekleiv
Ståle Skjønhaug
Eli Johanne Ruud
Mons-Ivar Mjelde
Anne Marie Brubråten
Morten Ernestus
Tone Bråten-Ellingsen
Erna Skaugrud
Aase Moløkken
Maria Nancy Amundsen
Vigdis Meier
Arne Morgan Dølerud
Runar Johansen
Dag Erik Henaug
Berit Karen Wathne Andersen
Arne Broberg
Trond Hjerpseth
Elsa Lill Piltingsrud Strande
Dag Haakon Henriksen
Marit Hollerud
Marit Elisabeth Bolstad
Frode Østlund
Mari Skarsgard
Helge Stiksrud
Ole-Gunnar Øhren
Anne-Marit Lillestø
Arnfinn J. Holten
Dag Gunnar Stenersen
Ole Johan Andersen
Christine K. Granlund

Forfall

FO
FO
FO
FO
FO

FO

FO
FO
FO

FO
FO

Møtt for

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Nena Bjerke
Magnus Herstad
Ulf Magnussen
Hans-Petter Aasen
Kjersti Land Nyhus
Tore Abelvik
Karl-Petter Endrerud
Einar Zwaig
Nanna Kristoffersen
Steinar Larsen
Anne Borghild Stugaard
John Andreas Bakken
Reidar Sollie
Svein Vargan
Jorun Skollerud
Olav Bjotveit
Ivar Eskestrand
Leif Heieren
Hans Fredrik Hotvedt
Viggo Emil Elstad
Hans Ragnar Kålhus
Harald Fagerås
Axel Sjøberg
Brit W. Bøhler

FO

FO
FD
FO
Aase Moløkken
Morten Ernestus
Erna Skaugrud
Anne Marie Brubråten
Ståle Skjønhaug
Marit Elisabeth Bolstad
Berit Wathne Andersen
Mari Skarsgard
Frode Østlund
Dag Gunnar Stenersen
Christine K. Granlund
Kjersti Nyhus
Nanna Kristoffersen
Einar Zwaig

Einar Zwaig (Sol) fikk innvilget permisjon og forlot møtet etter behandlingen av sak 32/15,
og Brit Walbækken Bøhler tok hans plass.
Arne Dølerud (Ap) fikk innvilget permisjon og forlot møtet før behandling av sak 36/15.
Tilstede fra
administrasjonen:

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes,
Marianne Mortensen, Christine M. Bråthen, regionkoordinator Lars
Olsen og kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren.

Merknader:

Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen.
Av 43 representanter var 42 til stede.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 48, 49, 32, 33, 34, 1, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 og 51/15.
Fra og med sak 32/15
til og med sak 51/15

Behandlede saker:

Ordfører tok opp dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet satt med følgende
merknader:
Dag Henaug (H): Etterspurte sak om bompengeutredning E16 Bjørgum-Skaret. Rådmannen
ga et muntlig svar.
Einar Zwaig (Sol):«Protokollen fra sak 39 26.2.15 er referert til møtet i sak 26.3.15.
Der står det at det ble enstemmig vedtatt
"Ordføreren tar saken opp til avsluttende behandling i kommunestyret på et senere
tidspunkt."
Under den uoversiktlige avstemmingen presiserte jeg fra salen at det ikke var riktig å stemme
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over dette, og at det aldri ville få min stemme, selv om jeg erkjente at det var ordførers rett
selv på eget initiativ å sette saken opp på nytt.
Jeg oppfattet at det deretter ikke ble foretatt noen avstemming.»

Møteprotokollen godkjennes:
Kjell B. Hansen

Karl-Petter Endrerud

Runar Johansen

Dag G. Stenersen (sett)

Møtesekretær:
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

32/15

15/1129
Temamøte

33/15

15/693
Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - konsulentbruk i Ringerike
kommune

34/15

15/2631
Interpellasjon fra Viggo Elstad (Frp) - oppfølgingssystem for politiske
vedtak

1/15

15/2875
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den
26.03.2015.

35/15

14/3682
Vegård skole

36/15

15/2424
Kontrollutvalget - protokoll nr. 2/15

37/15

15/2397
økonomirapportering i 2015

38/15

15/2328
årsrapport 2014 for finansområdet

39/15

14/3736
Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser

40/15

15/1729
Overføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015

41/15

15/1072
Pensjonsordning folkevalgte - KLP

42/15

14/2813
Iverksatte tiltak knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporten fra Buskerud
Kommunerevisjon IKS arkivordningen - arkivering, journalføring og
saksbehandling

43/15

15/1179
Endring av kommunestyrets reglement
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44/15

14/3914
Lokalisering av legevakt

45/15

15/1003
Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO

46/15

15/1012
MC-kriminalitet 1%miljøene

47/15

14/1924
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan

48/15

15/1534
Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Høringsuttalelse til
utredningene

49/15

14/1022
388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum - vedtak av plan

50/15

15/655
Kommunens representant i konfliktrådets oppnevningsutvalg

51/15

15/2164
Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport
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Ringerike kommune

32/15
Temamøte
Orienteringer om:
 Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss v/Gert Myhren, Statens vegvesen.
 E16 Olum – Eggemoen-Olum v/Bjørg Nyquist, Statens vegvesen, region øst.
Presentasjonene er vedlagt saken.

33/15
Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - konsulentbruk i Ringerike kommune
Vedtak:
Interpellasjonen ble besvart av ordfører:
ORDFØRENS OPPFØLGING AV INTERPELLASJON FREMSATT AV
REPRESENTANTEN HANS-PETTER AASEN, DATERT 20.01.15 OG ORDFØRERENS
FORELØPIGE SVAR FREMFØRT I KOMMUNESTYRETS MØTE DEN 29.01.15.
EMNE: KONSULENTBRUK I RINGERIKE KOMMUNE
__________________________________________________________________________
Innledning
Ordføreren viser til foreløpig svar gitt i kommunestyrets møte 29.01.15 hvor konklusjonen
var Ordfører slutter seg til vurderingen om å prioritere årsavslutningen og vil i februarmøte
gi representanten Hans-Petter Aasen endelig svar. Svar forelå ikke til møtet i februar og
representanten purret.
Ordførerens endelig svar fremlegges i kommunestyrets møte 26.03.15.
Svar
Ordføreren vedlegger notat fra rådmannen datert 13.02.15, som er oversendt til ordfører i
epost datert 23.03.15.
Ordfører ser ingen grunn til ytterligere kommentarer eller besvarelse ut over hva som fremgår
av notatet.
For ordens skyld noteres at administrasjonen skal ha vært i kontakt med representanten
Aasen hvor det er formidlet til han at administrasjonen ikke svarer opp med tall i forhold til
årene før 2014 – men med verbaldel på hvordan rådmannen ser på behovet og bruken av
konsulenttjenester.
Avslutning
Ordføreren anser for sin del det foreliggende som tilstrekkelig og endelig svar på opprinnelig
interpellasjonen fra Hans-Petter Aasen datert 20.01.15. Ordføreren legger til grunn at den
noterte dialog mellom Aasen og administrasjonen har bidratt til nærmere avklaringer.
Ringerike 26. mars 2015
Kjell B. Hansen
Ordfører
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34/15
Interpellasjon fra Viggo Elstad (Frp) - oppfølgingssystem for politiske vedtak
Vedtak:
Interpellasjonen ble besvart av ordfører:
ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FREMSATT AV
REPRESENTANTEN VIGGO ELSTAD (FRP), DATERT 12. MARS 2015
EMNE: OPPFØLGINGSSYSTEM FOR POLITISK VETAK I RINGERIKE
KOMMUNE

Innledning
Ordfører viser til interpellasjonen datert 12. mars 2015, som fremgår av sak 34/15 til
kommunestyret den 26.03.15.
Svar
Ordføreren er enig med Elstad i at Ringerike kommune må ha oversiktlig systemer, rutiner og
praksiser for oversikt og oppfølging av politiske vedtak. Med henvisning til
kommunelovens § 23 er det ingen tvil om at dette ansvaret hører inn under
rådmannens/administrasjonssjefens oppgaver og myndighet.
Ordføreren vil i den forbindelse viset til kommuneloven med kommentarer av Oddvar Overå
og Jan Fridthjof Bernt. I note 1 til nevnte bestemmelse heter det blant annet
«Administrasjonssjefen er ansvarlig for samordning og effektivisering av hele den
kommunale og fylkeskommunale virksomheten, og han/hun skal sørge for at politiske vedtak
blir iverksatt i henhold til de instrukser som er gitt.» Ordføreren legger i den forbindelse til
grunn at forfatterne også sikter til kommunens delegeringsreglement. I Ringerike kommune
er rådmannen/administrasjonssjefen gitt delegert myndighet så langt loven tillater.
Ordføreren vil peke på, og har tillitt til, at rådmannen i Ringerike kommune følger opp i
henhold til det nevnt om politiske vedtak. Ordføreren kan ikke se det annerledes enn at
rådmannens oppfølging og system som ivaretar politiske vedtak håndteres tilfredsstillende.
Så har man tid om annet fra folkevalgte formidlet ønske om å få løpende rapport/oversikt på
status i forhold til politiske vedtak. Rådmannens oppfølginger skjer ved de rapporter som
jevnlig fremlegges for politiske organer. Dette er imidlertid ikke til hinder for at rådmannen
etablerer en løpende oversiktsliste uten at dette nødvendigvis binder opp ressurser på en
uhensiktsmessig måte. Dette er således en praktisk sak som rådmannen utfra sin myndighet
bør kunne etablere tilfredsstillende løsning for.
Samtidig vil ordfører peke på at enhver folkevalgt både har plikt og mulighet til å innhente
status og oversikt etter behov.
Ordføreren finner ingen grunn til å kommentere mye i forhold til avisoppslag om nytt
veisystem i Hønefoss, hvor blant annet «vesttangen» var del av dette. Ordføreren nøyer seg
med å vise til at kommunestyret i 2008 avviste «vesttangent» og at kommunestyret i 2014
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besluttet å avvente den formelle prosess for avregulering til nødvendige avklaring om
konseptutvalg for Ringerikspakka, Europavei 16 og Ringeriksbanen forelå. Det er den
vedtatte status i denne saken.
Ordføreren mener det klokt om rådmannen foretar en gjennomgang av rutinene for
oppfølging av politiske vedtak, og at man søker å utvikle mer oversiktlighet om status for
politiske vedtak. Ut fra dette anmodes rådmannen om å orientere kommunestyret om
instrukser, rutiner og status for oppfølging av politiske saker, samt om ressursbruk/fordeling.
Ordføreren mener en slik orientering bør kunne gjøres i kommunestyrets møte i april/mai
2015.
Avslutning
Ordføreren mener med dette å ha besvart interpellasjonen fra Elstad på en tilstrekkelig måte,
samtidig som rådmannen er gitt en anmodning om å komme tilbake til kommunestyret med
en konkret orientering senest i maimøtet 2015.

Ringerike 26. mars 2015
Kjell B. Hansen
ordfører
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1/15
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 26.03.2015.
Vedtak:
REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:


Årsrapport 2015 Råd for funksjonshemmede

 Årsmelding 2014 for Ringerike eldreråd
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35/15
Vegård skole
Vedtak:
1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15.
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15.
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.
Behandling:
Forslag fremmet av Steinar Larsen (Uavh):
«Saken utsettes til over kommunevalget 2015, slik at befolkningen kan stemme på de
partiene som er for eller i mot at skolen skal nedlegges, samt at Rådmann kommer tilbake
med egen sak som skoleanlegget vidres bruk».
Avstemming:
Larsens utsettelsesforslag fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Uavh, Sp, Sol og
Frp.
Forslag fra Viggo Elstad (Frp):
«Vegård skole legges ikke ned fra høsten 2015».
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Elstads forslag, ble
formannskapets innstilling vedtatt mot 12 stemmer. Mindretallet besto av Frp, Sp, Sol og
Uavh.
Forslag til vedtak:
1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15.
2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15.
3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne
fram for politisk behandling tidlig høsten 2015.
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36/15
Kontrollutvalget - protokoll nr. 2/15
Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets protokoll nr. 2/15 med vedlegg til orientering.
Behandling:
Avstemming:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets protokoll nr. 2/15 med vedlegg til orientering.
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37/15
økonomirapportering i 2015
Vedtak:
Formannskapet tar plan for økonomirapportering i 2015 til orientering.
Behandling:
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar plan for økonomirapportering i 2015 til orientering.
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38/15
årsrapport 2014 for finansområdet
Vedtak:
Årsrapport 2014 for finansområdet tas til orientering.
Behandling:
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Årsrapport 2014 for finansområdet tas til orientering.
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39/15
Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser
Vedtak:
Kommunestyret tar vedtak fattet i møte den 26.2.2015 til etterretning, jf. møteprotokoll og
ordførers brev av 6.3.2015.
Behandling:
Avstemming:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar vedtak fattet i møte den 26.2.2015 til etterretning, jf. møteprotokoll og
ordførers brev av 6.3.2015.

Side 15 av 32

40/15
Overføring av investeringsmidler fra 2014 til 2015
Vedtak:
1. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2014
overføres til 2015, til sammen kr 26 122 416,59 (fordelt jf. tabell I).
2. Merforbruket på prosjekter i 2014 overføres til 2015, til sammen kr 12 166 786,95
(fordelt jf. tabell II) og dekkes av ny bevilgning i 2015 der slik forekommer.
Merforbruket kan også dekkes av vedtatte avsetninger i 2014.
Behandling:
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2014
overføres til 2015, til sammen kr 26 122 416,59 (fordelt jf. tabell I).
2. Merforbruket på prosjekter i 2014 overføres til 2015, til sammen kr 12 166 786,95 (fordelt jf.
tabell II) og dekkes av ny bevilgning i 2015 der slik forekommer. Merforbruket kan også
dekkes av vedtatte avsetninger i 2014.
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41/15
Pensjonsordning folkevalgte - KLP
Vedtak:
1. Punkt 4 i Kommunestyrets vedtak sak 39/14 endres til:
- De folkevalgte har rett til AFP fra 62-64 år
2. Alle folkevalgte med fast stillingsgodtgjørelse fra Ringerike kommune inkluderes i
pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse.
Behandling:
Formannskapets innstilling:
Saken går til kommunestyret uten innstilling.
Formannskapet endret ordlyden i punkt 2:
Alle folkevalgte med fast stillingsgodtgjørelse fra Ringerike kommune inkluderes i
pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse.
Avstemming:
Rådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag med formannskapets endringsforslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Punkt 4 i Kommunestyrets vedtak sak 39/14 endres til:
- De folkevalgte har rett til AFP fra 62-64 år
2. Alle folkevalgte med fast godtgjøring fra Ringerike kommune inkluderes i
pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse.
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42/15
Iverksatte tiltak knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporten fra Buskerud
Kommunerevisjon IKS arkivordningen - arkivering, journalføring og saksbehandling
Vedtak:
1. Kommunestyret tar statusrapporten vedrørende tiltak knyttet til arkivordningen,
journalføring og saksbehandling til etterretning.
2. Rådmannen gir en ny status rapport innen utgangen av august 2015.
Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar statusrapporten vedrørende tiltak knyttet til arkivordningen,
journalføring og saksbehandling til etterretning.
2. Rådmannen gir en ny status rapport innen utgangen av august 2015.
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43/15
Endring av kommunestyrets reglement
Vedtak:
Kommunestyrets reglement § 17 endres i samsvar med fremlagte forslag.
Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Kommunestyrets reglement § 17 endres i samsvar med fremlagte forslag.
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44/15
Lokalisering av legevakt
Vedtak:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike
interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og
innhold fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger:
 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg.
 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til
Ringerike sykehus.
 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes:
a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier
b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier
4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget
av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de
statlige investeringstilskudd.
Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike
interkommunale legevakts arealbehov bør dekkes fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger:
 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg.
 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til
Ringerike sykehus.
 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes:
Side 20 av 32

a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier
b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier
4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget
av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de
statlige investeringstilskudd.
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45/15
Aktiv sommer, høst og vinter som en del av SFO
Vedtak:
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier.
2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra
skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august.
3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende
«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost.
Behandling:
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Skolefritidsordningen (SFO) i Ringerike utvides med 6 uker i skolens ferier.
2. Skolene overtar ansvaret for «Aktiv ukene» som i dag tilbys i skolens ferier, fra
skoleåret 2015/2016 og nåværende «Aktiv-tilbud» avvikles fra 1. august.
3. Betalingsordningen for de 6 nye SFO-ukene i skolens ferier videreføres fra nåværende
«Aktiv» - tilbud med påmelding og kjøp av antall ønskede uker, til selvkost.
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46/15
MC-kriminalitet 1%miljøene
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.
2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet.
Behandling:
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget.
2. Rådmannen bes å utarbeide handlingsplan for arbeidet i samråd med politirådet.
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47/15
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan
Vedtak:
Saken utsettes til kommunestyrets aprilmøte da møtet ble avsluttet kl. 22.00.
Behandling:
Saken utsettes til kommunestyrets aprilmøte da møtet ble avsluttet kl. 22.00.
Forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas.
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48/15
Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Høringsuttalelse til utredningene
Vedtak:
1) Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet
om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør
for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til
utredningene:
2) Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny
firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en
balansert måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø,
naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny
E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og
holdeplasser.
3) Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i
planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i
kommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av
lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for
Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og
tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om
avbøtende tiltak.
4) Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse
framdriften kan holdes.
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c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av
ansvaret for å håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi
grunnlag for.
Behandling:
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1) Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet
om Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør
for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som
Samferdselsdepartementet har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til
utredningene:
2) Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny
firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en
balansert måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø,
naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny
E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og
holdeplasser.
3) Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i
planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de
arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i
kommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av
lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for
Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og
tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om
avbøtende tiltak.
4) Framdrift og prosess. (delrapport 2)
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a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig
byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse
framdriften kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av
ansvaret for å håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi
grunnlag for.
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49/15
388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum - vedtak av plan
Vedtak:
1. 0605_388 og 0605_389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Før varsel om vedtak skal det foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet. Det
delegeres til rådmannen å sørge for at dette blir gjennomført.
Behandling:
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. 0605_388 og 0605_389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. Før varsel om vedtak skal det foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet. Det
delegeres til rådmannen å sørge for at dette blir gjennomført.
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50/15
Kommunens representant i konfliktrådets oppnevningsutvalg
Vedtak:
Varaordfører Runar Johansen utpekes som Ringeriksregionens representant i konfliktrådets
oppnevningsutvalg.
Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Varaordfører Runar Johansen utpekes som Ringeriksregionens representant i konfliktrådets
oppnevningsutvalg.
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51/15
Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport
Vedtak:
Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering.
Behandling:
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering.
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Grunngitt spørsmål: Web-overføring
Kommunestyremøtet i Ringerike 26.3.2015
Ordfører!
22.12.2009 vedtok kommunestyret at man skulle få til web-overføring av
kommunestyremøtene, men at vi den gang ikke kunne tidfeste det.
Det er snart 5,5 år siden, og saken har vært minnet om gjentatte ganger, sist av
meg overfor ordfører og rådmann før jul, og enda seinere overfor rådmann på
siste kommunestyremøte.
Jeg mener dette er en prinsipielt viktig sak for å engasjere befolkningen, gjøre
representantene ansvarlige overfor dem som vil følge med, og dermed høyne
kvaliteten på folkevalgtarbeidet.
Jeg mener det nå må kunne settes en dato for innføring av dette. Uten direkte
fagkunnskap er det kjent at teknologien er enkel, og ikke er til hinder for å
kunne ta det i bruk på neste kommunestyremøte.
Når vil ordfører kunne love at administrasjonen skal effektuere dette vedtaket
fra kommunestyret?
Einar Zwaig
Solidaritetslista
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ORDFØRERENS SVAR PÅ GRUNNGITT SPØRSMÅL FREMSATT AV
REPRESENTANTEN EINAR ZWAIG (Sol)
EMNE: WEB-OVERFØRING

Innledning
Ordføreren konstaterer at grunngitt spørsmål er innlevert innenfor frist og i samsvar med
reglement for kommunestyret.
Ordfører viser til vedlagte skriv fra Einar Zwaig, Solidaritetslista. Saken gjelder innføring
av web-overføring av kommunestyremøtene.
Svar gis i kommunestyrets møte den 26. mars 2015.
Svar
Ordføreren viser til at saken er drøftet i henholdsvis formannskapet og kommunestyret ved
flere anledninger i de siste årene. Sist gang av kommunestyret i møte avholdt 26.09.13, sak
104/13. Kommunestyret fattet da slikt vedtak (vedtatt mot 12 stemmer):
Det etableres ikke et system med mulighet for web overføring og votering i
kommunestyresalen ut fra den økonomiske situasjonen.
Ordføreren har forståelse for representantens syn, slik det fremgår av grunngitt spørsmål.
Imidlertid, og med henvisning til nevnte kommunestyrevedtak, er ordføreren av den
oppfatning at ny sak må fremlegges og avgjøres av kommunestyret før man eventuelt
iverksetter tiltaket. Videre viser ordfører til behov for å oppgradere flere fasiliteter i
kommunestyresalen. Blant annet teleslynge, ventilasjon og audiovisuelt utstyr.
Ordføreren har derfor anmodet rådmannen å utrede ny sak som inkluderer tekniske løsninger,
konkret budsjett/økonomi basert på innhentet tilbud, og ikke minst en konkret plan for
iverksetting. Ordføreren legger til grunn at en slik sak bør fremsettes senest i
kommunestyrets maimøte.
Avslutning
Ordføreren mener med dette å ha besvart grunngitt spørsmål fra representanten Einar Zwaig
på en tilstrekkelig måte og viser til at ny sak om emnet forutsettes fremlagt kommunestyret
senest i maimøte 2015.
Ringerike, 26. mars 2015
Kjell B. Hansen
ordfører
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