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MØTEPROTOKOLL 
NR 2 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 16.02.2016 Tid: 15:00 – 19:30 

 

Innkalte: 
Funksjon                 Navn           Forfall          Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier FO  

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Christine K. Granlund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Varamedlem Arnfinn J. Holten  Alf Henry Meier 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Gyrid Løvli, Marianne 

Mortensen, Magnar Ågotnes, Trude B. Steinmo og Christine M. 

Bråthen, kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren og spesialrådgiver 

Asle Aker. 

 

Merknader: Sak 25/16 ble behandlet unntatt offentlighet, jfr Ofl § 14. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 11/16 

til og med sak  26/16 samt referatsak 2/16. 

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

følgende merknader: 

Til sakslisten: Hans-Petter Aasen (Sp); etterlyser svar vedr. hensetting av tog – hvor står 

saken.  Rådmannen kommer tilbake til saken. 

Til dagsorden:  Hans-Petter Aasen (Sp) etterlyser svar på spørsmål han har stilt vedr. 

utbetaling til ulike trossamfunn.  Ordfører svarte at svar vil bli gitt i neste formannskaps- eller 

kommunestyremøte. 
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Magnus Herstad Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

2/16 16/879   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

16.02.2016.  

 

11/16 16/299   

 Resultater etter medarbeiderundersøkelsen 2015  

 

12/16 16/300   

 Sykefravær 2015  

 

13/16 16/559   

 Fossefondet - Statusrapport 31.12.2015  

 

14/16 14/1003   

 Kommunereformen  

 

15/16 15/10228   

 Høring- forslag til nytt inntektssystem for kommunene  

 

16/16 16/364   

 Delegeringsreglement  

 

17/16 16/836   

 Innspill til Hovedtariffoppgjøret 2016  

 

18/16 16/188   

 Furuvangtomta Gnr/bnr 148/343 

 

19/16 16/396   

 Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage  

 

20/16 16/444   

 Retningslinjer for tildeling av kommuale bolig i Ringerike kommune  

 

21/16 15/9001   

 Kommunal planstrategi 2016-2020 - forslag til strategi  

 

22/16 14/1017   

 360 Detaljregulering for Tosseviksetra - 2. gangsbehandling  

 

23/16 15/221   

 Detaljregulering 0605-402 Ringveien 10 boligprosjekt 2.gangs behandling 
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24/16 15/10189   

 Kooprativen. Brudd på alkoholforskriftens §§ 4-1, 4-2, 4-4.  

 

25/16 16/799  

 Kjøp av eiendomsselskap Kjøp av Fossveien 7-9 Eiendom AS 

 

26/16 15/8479   

 Vegård skole - salg av eiendom  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

2/16   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 16.02.2016.  

 

 

Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 

 

16/462-3  

Korrespondanse ang. Hensmoen mellom Miljøvernforbundet Hønefoss og rådmannen 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) ønsker et notat om hva som har skjedd i denne saken og hvilke 

dokumenter som finnes. 
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11/16   

Resultater etter medarbeiderundersøkelsen 2015  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  

Formannskapet ber om å få en årlig orientering om hvordan oppfølging av 

medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp. 

Medarbeiderundersøkelsen følges opp med konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

samarbeid med de ansatte. 

 

Behandling: 

 

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling: 

 

AMU tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  

AMU ber om å få en årlig orientering om hvordan oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

er fulgt opp. 

 

Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

«Medarbeiderundersøkelsen følges opp med konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

samarbeid med de ansatte.» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling og Johansens forslag ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  
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12/16   

Sykefravær 2015  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar sykefraværsrapport for 2015 til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar sykefraværsrapport for 2015 til orientering 
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13/16   

Fossefondet - Statusrapport 31.12.2015  

 

Vedtak: 

 

Rapport for Fossefondet pr 31.12.2015 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport for Fossefondet pr 31.12.2015 tas til orientering 
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14/16   

Kommunereformen  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av 

kommunereformen med innbyggerundersøkelse og folkeavstemning våren 2016 og 

endelig kommunestyrevedtak i juni. 

2. Det velges tre representanter til arbeidsgruppe, to fra posisjon og én fra opposisjon. 

3. Rapportene «Den nye kommunen», utarbeidet av KS-Konsulent, og «Plan for 

kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess» tas til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

1. «Det gjennomføres straks møte i styringsgruppen for reformarbeidet for å kartlegge 

om det reell vilje til å fortsette prosessen vedrørende kommunereformen hos de 

involverte parter, evt om man skal fortsette arbeidet med tanke på hvilke områder 

kommunene kan utvikle sitt interkommunale samarbeid. 

2. Etter dette møte tar Ringerike kommune endelig stilling til om man skal fortsette 

prosessen. 

3. I Ringerike kommune skal det gjennomføres folkeavstemning før endelig vedtak om 

en evt kommunesammenslåing treffes, dersom kommunestyrene ikke avbryter 

prosessen før dette tidspunkt. 

4. Det velges tre personer til arbeidsgruppe, to fra posisjonen og en fra opposisjonen. 

5. Kommunestyret utelukker ikke at det kan være nødvendig å foreta ytterligere 

utredninger for å belyse konsekvenser av en sammenslåing, slik at saken er fullstendig 

opplyst.» 

 

Forslag fra Christine Granlund (Frp) til nytt punkt 1: 

 

«Ringerike kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av kommunereformen 

med innbyggerundersøkelse og folkeavstemning våren 2016 og endelig kommunestyrevedtak 

i juni. (Alternativ 1).» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 
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Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Aasen og Granlund, ble Granlunds forslag 

vedtatt som punkt 1 mot 2 stemmer (Sp). 

Punkt 2 i rådmannens forslag utsettes til kommunestyrets behandling. 

Rådmannens forslag i punkt 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp). 

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av 

kommunereformen med innbyggerundersøkelse våren 2016 og endelig 

kommunestyrevedtak i juni. (Alternativ 2) 

2. Det velges tre representanter til arbeidsgruppe, to fra posisjon og én fra opposisjon. 

3. Rapportene «Den nye kommunen», utarbeidet av KS-Konsulent, og «Plan for 

kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess» tas til etterretning. 
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15/16   

Høring- forslag til nytt inntektssystem for kommunene  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune sender høringsuttalelse om forslag til nytt inntektssystem for 

kommunene.  

2. Ringerike kommune konkluderer med: 

a. Kostnadsnøklene i utgiftsutgjevningen bør oppdateres og følge de forslag som 

er fremmet i forslaget. 

b. Basistilskuddet bør tillegges noen flere dimensjoner for tildeling slik det 

foreslås for en mer rettferdig fordeling. 

c. Regionalpolitiske tilskudd, også skjønnsmidler, bør konkretiseres og sees i 

sammenheng med andre regionalpolitiske virkemidler. 

d. Skatt og inntektsutgjevning beholdes minst på nivå med dagens ordning for å 

sikre mest mulig likeverdig utgangspunkt for kommunene til å levere gode 

offentlige tjenester. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

«Ringerike kommune avgir følgende høringsuttalelse om nytt inntektssystem for kommunene: 

 

Ringerike kommune registrer at regjeringens forslag til nytt inntektssystem brukes som 

pressmiddel for få kommuner til å slå seg sammen. Ringerike kommune mener dette er svært 

uheldig, og et sterkt inngrep i lokaldemokratiet 

 

Ringerike kommune mener forslagene vil øke ulikhetene i Kommune-Norge. Tidligere har 

inntektssystemet blitt brukt for å gi innbyggere lik tilgang på velferdstjenester uavhengig hvor 

de bor i landet. I sitt forslag går regjeringen motsatt vei. 

 

Ringerike kommune ber om at inndelingstilskuddet videreføres som i dag. 

 

Ringerike kommune forventer at Stortinget vedtar et inntektssystem som ivaretar hensynet til 

at kommunene i hele landet skal kunne gi gode og likeverdige tjenester.» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 
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Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Aasens forslag i punkt 2, fikk 

Aasens forslag 2 stemmer (Sp) og falt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune sender høringsuttalelse om forslag til nytt inntektssystem for 

kommunene.  

2. Ringerike kommune konkluderer med: 

a. Kostnadsnøklene i utgiftsutgjevningen bør oppdateres og følge de forslag som 

er fremmet i forslaget. 

b. Basistilskuddet bør tillegges noen flere dimensjoner for tildeling slik det 

foreslås for en mer rettferdig fordeling. 

c. Regionalpolitiske tilskudd, også skjønnsmidler, bør konkretiseres og sees i 

sammenheng med andre regionalpolitiske virkemidler. 

d. Skatt og inntektsutgjevning beholdes minst på nivå med dagens ordning for å 

sikre mest mulig likeverdig utgangspunkt for kommunene til å levere gode 

offentlige tjenester. 
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16/16   

Delegeringsreglement  

 

Vedtak: 

 

1. Delegeringsreglement datert 20.juni 2013 for Ringerike kommune vedtas med tillegg 

av nytt  punkt 2.7 III.  

 

2. Punkt 2.7 III skal lyde: Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet til å begjære påtale på 

vegne av kommunen er delegert  til rådmannen, jf. straffeprosessloven § 81.a 2 ledd. 

 

3. Begrepet «hovedkomite» endres til «hovedutvalg». 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 3 

 

«Begrepet «hovedkomite» endres til «hovedutvalg».» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Punkt 1 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Holtens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegeringsreglement datert 20.juni 2013 for Ringerike kommune vedtas med tillegg av nytt  

punkt 2.7 III.  

 

Punkt 2.7 III skal lyde: Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet til å begjære påtale på vegne 

av kommunen er delegert  til rådmannen, jf. straffeprosessloven § 81.a 2 ledd. 
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Innspill til Hovedtariffoppgjøret 2016  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet støtter innspill til Hovedtariffoppgjøret 2016.  

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet støtter innspill til Hovedtariffoppgjøret 2016.  
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18/16   

Furuvangtomta Gnr/bnr 148/343 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Behandling: 

 

Rådmannen fremla nytt forslag til vedtak: 

 

«Forslag til omformulering av vedtak: 

Furuvangtomta, gnr 148 bnr 343 selges til Tronrud Eiendom AS. 

 

Det tas forbehold om mindre grensejustering mot kommunens eiendom 148/6 for å sikre 

nødvendig trafikkareal i tilknytning til næringseiendommer mellom riksvei 7 og jernbanen. 

 

Rådmannen delegeres fullmakt til å justere kjøpesummen forholdsvis med redusert areal i 

forhold til takst med nåværende grenser på kr. 480 000,-.» 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

«Saken utsettes.» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Aasens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Furuvangtomta, gnr. 148, bnr. 343, selges til takst, kr 480 000,-, til Tronrud Eiendom AS. 
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19/16   

Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage  

 

Vedtak: 

 

Det anbefales at Kommunestyret vedtar «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om 

seksuelle overgrep i barnehage».  

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det anbefales at Kommunestyret vedtar «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om 

seksuelle overgrep i barnehage»  
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20/16   

Retningslinjer for tildeling av kommuale bolig i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag med endringer til retningslinjer vedtas. 

 

Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet i behandling av saken.   

Et enstemmig formannskap fant henne habil. 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 

 

«Sløyfe ordet «helt» i pkt 1a.» 

 

Rådmannen vil innarbeide definisjonen på tverrfaglig team i punkt 2.  

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til retningslinjer vedtas. 
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21/16   

Kommunal planstrategi 2016-2020 - forslag til strategi  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til planstrategi sendes for uttalelse til statlige og regionale organer, samt 

nabokommuner. 

2. Forslag til planstrategi forelegges de tre hovedkomiteene.  

3. FS skal involveres i planstrategiprosessen, og det skal arrangeres et temamøte om  

saken. 

Saken skal opp på alle FS møter frem til vedtak. 

 

Behandling: 

 

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

 

«FS skal involveres i planstrategiprosessen, og det skal arrangeres et temamøte om saken. 

Saken skal opp på alle FS møter frem til vedtak.» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Punkt 1 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Henaugs forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til planstrategi sendes for uttalelse til statlige og regionale organer, samt 

nabokommuner. 

2. Forslag til planstrategi forelegges de tre hovedkomiteene.  
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22/16   

360 Detaljregulering for Tosseviksetra - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_360 Detaljregulering for Tosseviksetra med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

2. Reguleringsplanene 293 Bernhatten-Tosseviksetra og 264 Tosseviksetra øst overlappes av 

ny plan og oppheves.  

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_360 Detaljregulering for Tosseviksetra med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

2. Reguleringsplanene 293 Bernhatten-Tosseviksetra og 264 Tosseviksetra øst overlappes av 

ny plan og oppheves.  
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23/16   

Detaljregulering 0605-402 Ringveien 10 boligprosjekt 2.gangs behandling 

 

Vedtak: 

 

1. 0605_402 detaljregulering for "Ringveien 10 boligprosjekt" med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 15 SV Norderhov, stadfestet 25.09.1947, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_402 detaljregulering for "Ringveien 10 boligprosjekt" med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 15 SV Norderhov, stadfestet 25.09.1947, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 
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24/16   

Kooprativen. Brudd på alkoholforskriftens §§ 4-1, 4-2, 4-4.  

 

Vedtak: 

 

I medhold av alkohollovens § 1-8 og alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016 for Ringerike 

kommune punkt 6.1, inndras skjenkebevillingen for Kooperativen AS org.nr 995 188 740 i 10 

dager for brudd på Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v. §§ 4-1, 4-2 og 4-4. 

 

Behandling: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillingers innstilling, som er i samsvar med 

rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

I medhold av alkohollovens § 1-8 og alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016 for Ringerike 

kommune punkt 6.1, inndras skjenkebevillingen for Kooperativen AS org.nr 995 188 740 i 10 

dager for brudd på Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v. §§ 4-1, 4-2 og 4-4. 
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25/16  

Kjøp av eiendomsselskap Kjøp av Fossveien 7-9 Eiendom AS 

 

Vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Fossveien 7-9 Eiendom AS til kr 21 000 000,-. 

 

Behandling: 

 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jfr Ofl § 14 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot en stemme (Johansen (H)) som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Fossveien 7-9 Eiendom AS til kr 21 000 000,-. 
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26/16   

Vegård skole - salg av eiendom  

 

Vedtak: 

 

Eiendommen Vegård skole , gnr. 21, bnr. 8, selges til Åsa Vel på de vilkår som fremkommer 

av kjøpekontrakten.. 

 

Behandling: 

 

Anne Mari W. Ottesen (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet i behandling av saken.   

Et enstemmig formannskap fant henne habil, jfr. et notat fra kommuneadvokaten. 

 

Forslag fra Dag Henaug (H): 

 

«Vegård skole legges ut for salg på det åpne markedet.» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Henaugs forslag, fikk Henaugs 

forslag 3 stemmer (H) og falt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eiendommen Vegård skole , gnr. 21, bnr. 8, selges til Åsa Vel på de vilkår som fremkommer 

av kjøpekontrakten.. 
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