
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 5 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 31.03.2016 Tid: 16:00 – 20.00 

 Orientering om økonomi og økonomistyring 

v/kommunalsjef Gyrid Løvli og 

økonomirådgiver Roger Mathiesen 

 Ordfører orienterte om status 

kommunereformen, notatet vedlegges 

protokollen. 

Det ble gjennomført en workshop før ordinær 

saksliste ble behandlet. 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall        Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Iren Rannekleiv FO  

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugrud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen   

Medlem Maria Tjøm Eikeland FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud FO  

Medlem Helge Stiksrud   
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Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Christine K. Granlund   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund FO  

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe FO  

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Nora Sande 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Iren Rannekleiv 

Varamedlem Runhild Vestby  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Dag Haakon Henriksen  Maria Tjøm Eikeland 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Marit Hollerud 

Varamedlem Magnus Bratli Holte  Mari Solheim Sandsund 

Varamedlem Hilde Marie Steinhovden  Knut Arild Melbøe 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Gyrid Løvli, Magnar 

Ågotnes, Marianne Mortensen, Christine Myhre Bråthen, Gunn 

Edvardsen og Trude Bredal Steinmo. 

 

Merknader:  

Behandlede saker:  Fra og med sak 37/16 

til og med sak 44/16  

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

til dagsorden: 

Ordfører tok opp avstemmingspraksis. 

Det er enighet om at navn/parti ikke skal protokolleres ved avstemminger. 

 

Ordfører redegjorde for enstemmige beslutninger fattet i valgnemnda og disse ble tatt til 

etterretning. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Magnus Herstad Kjell B Hansen Kristen Orebråten 

 

 

Møtesekretær: 

 

Mona B Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

37/16 16/1707   

 Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - fremdrift for strømfremføring til 

hytteområder ved Samsjøen  

 

38/16 16/1740   

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol) - konsern eller kommune?  

 

39/16 16/1190   

 Kontrollutvalget - protokoll nr. 1/16  

 

40/16 15/8242   

 10000 Hønefoss Nord ny skole Strategivalg 

 

41/16 16/1179   

 Mindre justering av betalingsreglement - byggesak, utslipp og plan 

 

42/16 16/374   

 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020  

 

43/16 16/147   

 Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020  

 

44/16 16/668   

 Høringsuttalelse om etablering av tvisteløsningsmekainsme for rettslige 

tvister mellom stat og kommuner  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

37/16   

Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - fremdrift for strømfremføring til 

hytteområder ved Samsjøen  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 

 

Fremdrift for strømføring til hytteområder ved Samsjøen. 

 

Innledning 

 

Ordfører viser til kommunestyrets saksnummer 37/16 og gir sitt svar i kommunestyrets møte 

den 31. mars 2016. 

 

Bakgrunnen for interpellantens spørsmål fremgår av skriv datert 16.03.16. 

 

Ordførerens svar etter samråd med administrasjonen er som følger: 

 

1. Hva har vært kommunens befatning med saken siden det nevnte vedtak? 

 

Av kostnadshensyn har det vært ønskelig å nytte luftstrekk på hele strekningen. 

Luftstrekk ble ansett å ha stor negativ konsekvens for biologisk mangfold.  Kommunen 

har deltatt på befaring for vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold, i hovedsak 

konsekvenser for skogsfugl og vannfugl som antas å bli berørt negativt av luftstrekk.  

 

På grunnlag av dette ble det gitt en anbefaling om hvilke områder man bør unngå å nytte 

luftstrekk og heller velge jordkabel.  I vedtaket ble bruk av jordkabel fremfor luftstrekk 

presisert som politisk ønske. Ny behandling vil være nødvendig dersom tiltaket medfører 

for stor konflikt med vedtaket.  

 

2. Oppfatter ordfører at dialogen mellom kommunen, kraftverket og interessenter har vært 

god? 

 

Det har vært lite dialog mellom kommune, kraftverket og interessenter. I utgangspunktet 

oppfatter kommunen at det er gitt grønt lys for fremføringen, men at dette forutsetter at 

det benyttes jordkabel for de områdene luftstrekk anses å ha negativ konsekvens for 

biologisk mangfold.  Dette er da et spørsmål om kostnader. Kommunen opplyses å være 

velvillig til videre dialog med sikte på finne løsninger som kan sikre en forsvarlig 

framføring av strøm til hyttefeltet. 

 

3. Hva gjenstår av arbeid/avklaringer fra kommunens side? 

 

Dersom kraftverket, og hytteeiere som ønsker strøm, anser at ekstrakostnaden ved å legge 

strømframføringen i jordkabel blir så urimelig at luftstrekk må benyttes, vil det være 
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grunnlag for å ta opp saken til ny behandling. Her må ulempene ved luftstrekk veies mot 

kostnaden av jordkabel. 

 

4. Kan ordfører skissere når de eventuelle tillatelser til fremføring av strøm kan bli gitt? 

 

Dersom merkostnadene ved jordkabel aksepteres av de som skal belastes utbygging av 

strømnett,  vil utbygging kunne skje umiddelbart. Ved ønske om luftstrekk i de områdene 

der dette anses å ha store negative konsekvenser for biologisk mangfold, skal disse 

konsekvensene etter loven belyses gjennom en utredning av biologisk mangfold. Med 

bakgrunn i vedtaket, der ønsket om jordkabel ble presisert, vil det også være naturlig med 

ny politisk behandling.         

 

Avslutning 

 

For ordens skyld og til informasjon vil ordfører nevne: 

 

Tiltaket er et tiltak som er underlagt «Energiloven» (Lov 29.juni 1990 nr. 50 om produksjon, 

omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.) NVE (Norges 

Vassdrags og Energidirektorat) er myndighet i slike saker.  

 

RingeriksKraft er gitt områdekonsesjon som innebærer at de kan forvalte lovverket og 

gjennomføre tiltak i saker som antas å ha mindre konsekvenser. I saker som behandles etter 

områdekonsesjonen gis kommunen og berørte parter mulighet til å uttale seg. Kommunen vil 

i slike saker uttale seg, men det er RingeriksKraft etter områdekonsesjonen som er 

myndighet. I tilfeller der berørte parter stiller seg negative til tiltaket,  vil innehaver av 

områdekonsesjonen kunne fremme saken til behandling hos NVE som vil kunne fatte vedtak. 

Ved uenighet om tiltaket,  kan saken fremmes for NVE for å sikre forsvarlig behandling av 

saken. 

 

Krav om forelegging av planer for ny-anlegg (Melding HO-1/2006): «Som et vilkår i 

områdekonsesjonen er energiverkene pålagt skriftlig å forelegge planer for nyanlegg og 

ombygginger til kommunen, fylkesmannen, grunneier og andre berørte. Ved uenighet mellom 

energiverk og andre interesser, skal saken forelegges NVE. Den vil da bli behandlet som en 

ordinær anleggskonsesjonssak med høringer, befaringer, konsesjonsvedtak og klageadgang.» 

 

Formannskapets vedtak fra sak 70/14 – Strømforsyning til hyttefelt i Ringerike: 

 

1. Prinsipielt skal all tilførsel skje i jord/sjøkabel.  

2. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm i jordkabel til 

Pjåkerud Hyttefelt under forutsetning om at tiltaket kan utføres slik at 

Tyristrand Vannverk gir sin tilslutning til tiltaket. 

3. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm til hytter ved 

Samsjøen i tråd med avgrensningen vist i forespørsel om uttalelse. Fremføring 

bør skje i jordkabel. Det vurderes om jordkabel kan legges i veikant. 

4. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm ved Vestre 

 Bjonevatnet.  

5. Dokumentasjon på vurdering etter naturmangfoldloven §§8-12 skal sendes 

kommunen før iverksetting av tiltak. 
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6          Formannskapet henstiller til at utebelysning på den enkelte hytte skal være   

            skjermet (downlight/bevegelsesstyrt). 

 

 

Ringerike 31. mars 2016 

 

 

Kjell B Hansen (sign) 

ordfører 

 

 

 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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38/16   

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol) - konsern eller kommune?  

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 

 

Konsern eller kommune 

 

Innledning 
Ordfører viser til kommunestyrets sak nummer 38/16 – interpellasjon fra Nanna Kristoffersen 

(SOL).  Svar gis i KS-møtet den 31.03.16. 

Bakgrunnen for representantens spørsmål fremgår av interpellasjon.  Spørsmålene besvares 

slik:       

1. Skal vår kommune omdøpes til et konsern? 

 Nei, Ringerike kommunes virksomhet er forankret i kommunelovens § 2 -  lovens 

 virkeområde.  Om årsregnskap og årsberetning  vises til kommunelovens § 48 2. 

 Her fremgår blant annet « Årsberetningen skal føres i overensstemmelse med god 

 kommunal regnskapsskikk».   

 

 Imidlertid har det over år utviklet seg ord og begreper i kommunal sektor som 

 hentes fra næringslivet.  Bruk av konsern-begrepet er et eksempel på dette.   

 

2. Er dette noe som i så fall skal diskuteres i våre fora? 

 Se svar på spørsmål 3 

 

3. Er dette noe som bare kan forandres uten at folkevalgte er delaktige i prosessen? 

 Endring av organisasjonsform og etablering av konsern er per i dag ikke et tema i 

 Ringerike kommune. Blir det aktuelt å gjennomføre endringer,  vil det skje gjennom 

 politisk forankrede prosesser.  

Avslutning 

Ordfører nevner for ordens skyld at bruken av begrepet konsern i ulike sammenhenger, men  

fortrinnsvis i rapporteringssammenheng. 

I Ringerike kommune brukes begrepet «konsern» i ulike sammenhenger og fortrinnsvis i 

rapporteringssammenheng. «Konsern» benyttes da i tråd med hvordan begrepet defineres i 

KOSTRA: «Konsern omfatter regnskapstall fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene 

fra (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF), interkommunale samarbeid og interkommunale 

selskaper (IKS). For å få med regnskapstallene uavhengig av organisering er det derfor 

viktig å velge konserntall så langt det er mulig. 
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Ringerike 31. mars 2016 

 

Kjell B. Hansen (sign) 

ordfører 

 

 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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39/16   

Kontrollutvalget - protokoll nr. 1/16  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 1/16 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 1/16 tas til orientering. 
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40/16   

10000 Hønefoss Nord ny skole Strategivalg 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. I det videre planarbeidet legges det til grunn at den nyeste delen av skolen beholdes 

og tilpasses ny bygningsmasse. 

2. Resten av eksisterende bygningsmasse rives 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Anne Mari Ottesen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet p.v.a.  Sp, SV, Sol 

og MDG til nytt et nytt punkt: 

 

 «Ved dimensjoneringen/utbyggingen av Ullerål skole skal det legges til grunn at Hønefoss 

skole skal opprettholdes.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ottesens forslag fikk 8 stemmer og falt. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. I det videre planarbeidet legges det til grunn at den nyeste delen av skolen beholdes 

og tilpasses ny bygningsmasse. 

2. Resten av eksisterende bygningsmasse rives 
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41/16   

Mindre justering av betalingsreglement - byggesak, utslipp og plan 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Foreslåtte endringer tas inn betalingsreglementet, bortsett fra at gebyr av 

refusjonskrav som utbyggere kan framsette, begrenses til 1 % av byggesummen. 

2. Endringene får virkning fra 01.04.2016 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Foreslåtte endringer tas inn betalingsreglementet, bortsett fra at gebyr av 

refusjonskrav som utbyggere kan framsette, begrenses til 1 % av byggesummen.  

2. Endringene får virkning fra 01.04.2016  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Foreslåtte endringer tas inn betalingsreglementet.  

2. Endringene får virkning fra 01.04.2016 
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42/16   

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune godkjennes. 

2. Administrasjonen bes sørge for at det blir gjennomført effektiv kontroll av salgs- og 

skjenkesteder 

3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk av rusmidler og rusrelaterte skader fremmes i 

løpet av 2016. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune godkjennes. 

2. Administrasjonen bes sørge for at det blir gjennomført effektiv kontroll av salgs- og 

skjenkesteder 

3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk av rusmidler og rusrelaterte skader fremmes i 

løpet av 2016. 

 

Arnfinn Holten (Krf) tok opp sitt forslag til nytt pkt 1 fremmet i formannskapet: 

  

1. «Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ringerike kommune godkjennes med 

følgende endringer: 

a)  Det opprettes en bevillingsperiode på fire år og de foreslåtte reglene justeres ut fra 

det. 

b) Eksisterende bestemmelser om skjenketid fram til kl. 0200 opprettholdes. 

c) Pkt 1 a6 i bestemmelsene endres til: lokaler som betjener idrettsarenaer og liknende.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Holtens forslag pkt 1 A fikk 15 stemmer og falt. 

Holtens forslag pkt 1B fikk 10 stemmer og falt. 

Holtens forslag pkt 1C fikk 4 stemmer og falt. 
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Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune godkjennes. 
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43/16   

Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2017 – 2020. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 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: 

 

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2017 – 2020. 
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44/16   

Høringsuttalelse om etablering av tvisteløsningsmekainsme for rettslige tvister mellom 

stat og kommuner  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune støtter Kommunesektorens Organisasjon sin høringsuttalelse om 

etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommuner og 

begrensninger i statlig klageinstans og adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det 

frie skjønn 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter Kommunesektorens Organisasjon sin høringsuttalelse om 

etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommuner og 

begrensninger i statlig klageinstans og adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det 

frie skjønn 
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NOTAT 

Fra Arbeidsgruppe Ringerike (AGR) - kommunereform 

Til Kommunestyret i Ringerike kommune (RK) 

Dato 30.mars 2016 

Emne Kort status om arbeid med å utvirke forslag til intensjonsplan    

Innledning 

Det vises til Kommunestyrets vedtak i sak 29/16 – kommunereformen samt til tidligere 

vedtak i samme sak.  Dette notat fremlegges som en midtveis status rapport i forbindelse med 

på-gående utarbeidelse av intensjonsplan som grunnlagsdokument for innbygger 

undersøkelse og folkeavstemming.  For øvrig vises til: www.formdinframtid.no. 

Utarbeidelsen skjer og utvikles i samarbeidsmøter med tilsvarende arbeidsgrupper fra Hole 

og Jevnaker kommuner basert på vedtak i de respektive kommunestyrer. 

AGR består av ordfører Kjell B. Hansen (AP), Varaordfører Dag Erik Henaug (SP) og Hans-

Petter Aasen (SP).    

Mandat 

Mandatet fremgår av kommunestyrets vedtak sak 29/16 punkt 2.  AGR forstår mandatet som 

generelt formulert.  Det mer spesifikke arbeidsgrunnlag fremkommer av rapportene «den nye 

kommunen».   

AGR oppfatter derfor å ha et relativt fritt mandat i forbindelse drøftingene med Hole og 

Jevnaker kommuner.  AGR rapporterer til Kommunestyret. 

Framdrift 

Framdriftsplanen i arbeidet skjer i henhold til avtale mellom de tre kommuners utvalg med 

bistand fra Kommunens Sentralforbund, som er prosessveileder. 

Tidsplanen er fastsatt med totalt 5 møter i perioden 16.03. – 08.04. 

Status pr. dato er avholdte møter henholdsvis 16.03. og 29.03.  De resterende møter blir 

avholdt 01.04., 05.04., og 08.04. 

Forslag til intensjonsplan planlegges ferdig utarbeidet 08.04. og planen blir fremlagt i 

Formannskapets møte 19. april og i Kommunestyret 28. april. 

Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 29/16 punkt 2, hvor det fremgår forventning 

om at planen legges frem i KS marsmøte, gjøres oppmerksom på at dette ikke har vært mulig 

som følge av behov for samordning med de øvrige kommuner.  Dette bør ikke medføre 
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vanskeligheter i forhold til KS vedtatte «plan for kommunikasjonsstrategi og 

medvirkningsprosess.  

Intensjon 

Intensjon betyr hensikt.  En intensjonsplan er derfor en bekreftelse på at partene har til 

hensikt å gjennomføre det som planen beskriver.  Selve gjennomføringen skjer gjennom 

senere avtaler og beslutninger i en fellesnemd i samsvar med inndelingslovens § 25.   

Formann-skapet (19.04) og Kommunestyret (28.04.) får seg fremlagt forslag i til intensjons 

plan og må da ta stilling til om planen godkjennes eller ikke. 

Godkjennes planen vil denne være et grunnlagsdokument for innbygger undersøkelse og 

folkeavstemming i mai 2016.  Det er i den forbindelse iverksatt planlegging av høringene, og 

disse blir gjennomført i løpet av mai.  Kommunestyret fatter endelig vedtak 30.06.16. 

Intensjonsplanens innholdsfortegnelse p.t. 

Det er p.t etablert en foreløpig innholdsfortegnelse bestående av 18 temaer.  Det er innenfor 

disse 18 temaene at arbeidsutvalgene bygger opp intensjonsplanen, maks 5 sider.  Dette vil 

bety krav til kortfattede tydelig intensjoner.  Hovedpunkter og status p.t. er. 

Innledning      enighet  

Intensjonen      enighet 

Verdigrunnlag      enighet 

Visjon og mål      på begynt 

Kommunenavn     ikke på begynt 

Kommunesenter     enighet  

Kommunevåpen     fellesnemd, jfr. inndelingsloven § 25 

Organisering av ny kommune   på begynt 

Kommuneøkonomi     ikke på begynt 

Utvikling av kommunale tjenester   ikke på begynt 

Service, informasjon - og kommunikasjon   på begynt 

Interkommunalt samarbeid    ikke på begynt 

Regionalt samarbeid     ikke på begynt 

Eierskap i selskaper     ikke på begynt 

Samfunns- og næringsutvikling   ikke på begynt 
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Arbeidsgiverrollen     på begynt 

Høring og prosessene videre    på begynt 

Prosessen 

AGR finner grunn til å peke på at tidsplanen både for utarbeidelse av forslag til 

intensjonsplan og den videre prosess frem mot Kommunestyrets møte den 30. juni 2016 er 

stram, og er svært utfordrende med hensyn til tilfredsstillende kommunikasjons- og 

medvirkningsprosesser.  De tre kommunene ved ordførerne har derfor bedt kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om at fristen 1. juli 2016 utsettes.   

Departementet viser i brev av 22.03.16 til at regjeringen skal legge frem en proposisjon og 

tilrådning om den fremtidige kommunestrukturen innen 1. oktober 2016. For at 

departementet skal kunne legge til rette for god saksbehandling der alle relevante aktører blir 

involvert, kan ikke fristene skyves på. 

Departementet opplyser at kravet til kommunenes vedtak 1. juli 2016 er om og eventuelt 

hvem kommunen ønsker å slå seg sammen med.  Det fremgår fra staten sin side at det blir 

forberedt endringer på flere områder som kan påvirke kommunene, og som kommunene kan 

ønske at de hadde full oversikt over før de fatter vedtak.  Også i årene fremover vil det bli 

endringer i kommunenes rammebetingelser, både når det gjelder økonomi og regelverk. 

Løpet i kommune reformen må likevel ligge fast heter det fra Statsråden sin side.  

AGR vil ut fra dette peke på at saken handler om og hvorvidt kommunen ønsker å slå seg 

sammen og i tilfellet med hvem.  Med henvisning til prosessen og dens tidsplaner bør 

kommunestyret innfinne seg med at mange spørsmål vil stå ubesvart når vedtak skal fattes 

den 31. juni 2016. 

Samarbeidet  

AGR mener at det råder et godt samarbeidsklima i fellesmøtene med Hole og Jevnaker.  Det 

er løsningsorientering og progresjon i dialogen.  Samtidig vil AGR peke på at det fortsatt er 

en rekke vanskelig problemstillinger på vegen frem mot forslag til intensjonsplan.  Dersom 

gjeldene progresjon vedvarer vil man likevel ha et ferdigskrevet utkast etter gruppenes siste 

møte den 08.04.16.  I motsatt fall, og dersom man støter på uforutsett, vil man raskt komme i 

en tidsklemme. 

AGR mener p.t. at tidsplanene teknisk sett vil kunne overholdes, men det er absolutt behov 

for å tydeliggjøre kommunenes reelle hensikt om sammenslåing og hvilke konkrete 

forventinger som bør inngå i intensjonsplanen.  Dette vil være sentralt i gruppens arbeide og 

stillingstagende i dagene frem mot 08.04.16.   

Avslutning    



  

Side 19 av 20 

AGR har med dette notat avgitt sin midtveisrapport om status i arbeidet.  Gruppen vil ta 

initiativ til gjennomføring av forenklet workshop blant kommunestyrets representanter i 

forbindelse med gruppemøter/kommunestyret torsdag 31.03.16.       

Til slutt, for mer konkret informasjon og oppdatering vises til www.formdinfremtid.no. 
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Fra Arbeidsgruppe Ringerike (AGR) - kommunereform 

Til Kommunestyret i Ringerike kommune (RK) 

Dato 30.mars 2016 

Emne Midtveis sjekk – kommunereformen – utarbeidelse av intensjonsplan    

AGR viser til statusrapport knytet til arbeidet med å utvirke forslag til intensjonsplan.  Her 

fremgår blant annet ønsket om å gjennomføre en forenklet workshop.  Hensikten er å få 

nyttige innspill fra kommunestyrets enkelt medlemmer.  

For øvrig viser AGR til at det gjennomføres tilsvarende workshop med spørsmål ovenfor 

ungdom, næringsliv og unge i etableringsfasen.  Denne midtveis-sjekken ovenfor 

kommunestyrets medlemmer gjennomføres etter samme metode. Benytt 15 minutter. 

AGR anmoder gruppelederen om å ta ansvar for gjennomføringen av det nevnte i forbindelse 

med kommunestyremøte den 31. mars 2016.   Spørsmålene er som følger og 3-4 innspill pr. 

spørsmål er tilstrekkelig. Skriv rett på foreliggende ark og gruppeledere lever samlet til 

sekretariatet. 

 

1. Hvilke gevinster/fordeler er du opptatt av at Ringerike oppnår dersom de tre 

kommunene går sammen? 

 

 

 

2. Hvilke gevinster/fordeler er du opptatt av å oppnå ved at Ringerike ikke går 

sammen med de tre andre kommunene? 

 

 

 

3. Hva er det vi må unngå av ulemper ved en eventuell sammenslåing? 

 

 

 

4. Hvilke konkrete råd vil du gi i det videre arbeidet? 

 

 

 

Du kan gjerne skriver mer utfyllende på baksiden 

TAKK FOR NYTTIG HJELP. 

 

 

  

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8242-5  Arkiv: PROS 10000  

 

Sak: 29/16 

 

10000 Hønefoss Nord ny skole Strategivalg 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. I det videre planarbeidet legges det til grunn at den nyeste delen av skolen beholdes og 

tilpasses ny bygningsmasse. 

2. Resten av eksisterende bygningsmasse rives 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 15.03.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag til nytt pkt fra Anne Marie Ottesen (Sp) og Axel Sjøberg (SV): 

«Ved dimensjoneringen/utbyggingen av Ullerål skole skal det legges til grunn at Hønefoss 

skole skal opprettholdes.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til nytt pkt  fra Anne Marie Ottesen og Axel Sjøberg  oppnådde 2 stemmer og falt (Sp 

og SV) 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1179-2  Arkiv: 231  

 

Sak: 27/16 

 

Mindre justering av betalingsreglement - byggesak, utslipp og plan 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Foreslåtte endringer tas inn betalingsreglementet, bortsett fra at gebyr av refusjonskrav 

som utbyggere kan framsette, begrenses til 1 % av byggesummen. 

2. Endringene får virkning fra 01.04.2016 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 15.03.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf)  om tillegg i pkt 1: 

 

« bortsett fra at gebyr for behandling av refusjonskrav som utbyggere kan framsette, 

begrenses til 1 % av byggesummen»  

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved punktvis avstemming ble Rådmannens forslag i pkt 1, med Holtens tillegg, og 

rådmannens  pkt 2  enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/374-17  Arkiv: 144  

 

Sak: 31/16 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune godkjennes. 

2. Administrasjonen bes sørge for at det blir gjennomført effektiv kontroll av salgs- og 

skjenkesteder 

3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk av rusmidler og rusrelaterte skader fremmes i 

løpet av 2016. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 15.03.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag til nytt vedtak fra Arnfinn Holten ( Krf): 

«1) Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ringerike kommune godkjennes med 

følgende endringer: 

a) Det opprettes en bevillingsperiode på fire år og de foreslåtte reglene justeres ut fra det. 

b) Eksisterende bestemmelser om skjenketid fram til kl. 0200 opprettholdes. 

c) Pkt 1 a6 i bestemmelsene endres til: lokaler som betjener idrettsarenaer og liknende. 

2) Administrasjonen bes sørge for at det blir gjennomført effektiv kontroll av salgs- og 

skjenkesteder 

3) Sak om tiltaksplan for å redusere bruk av rusmidler og rusrelaterte skader fremmes i løpet 

av 2016. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Holtens forsalg ble tatt opp til punktvis votering:  

1.a oppnådde 6 stemmer og falt 

1.b oppnådde 1 stemme og falt 

1.c oppnådde 1 stemme og falt 

Nytt pkt 2 ble enstemmig vedtatt 

Nytt pkt 3 ble  enstemmig vedtatt 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med Holtens forslag til nytt pkt 2 og 3, 

som formannskapets innstilling til kommunestyret.  

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 



 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/147-9  Arkiv: X42 &15  

 

Sak: 33/16 

 

Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2017 – 2020. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 15.03.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/668-3  Arkiv: X40 &13  

 

Sak: 34/16 

 

Høringsuttalelse om etablering av tvisteløsningsmekainsme for rettslige tvister mellom stat og 

kommuner  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune støtter Kommunesektorens Organisasjon sin høringsuttalelse om 

etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommuner og 

begrensninger i statlig klageinstans og adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie 

skjønn 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 15.03.2016: 

 

 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 
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