
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 29.09.2016 Tid: 16:00 – 21:00 

Møtet satt 16.40 

Temamøte:  

Forvaltning av Fossefondet v/Knut Jordet og Haakon 

Edland fra Industrifinans 

Presentasjon av skole- og barnehagebehovsanalysen 

v/Terje Gregersen, Norconsult i Bergen 

 

Innkalte 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen  Permisjon fra kl. 16.40 

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Iren Rannekleiv FO  

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen FO  

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus FO  

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren  Permisjon fra kl. 19.40 

Medlem Signe Maurtvedt FO  

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 FO  

Medlem Maria Tjøm Eikeland FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   
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Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Christine K. Granlund FO  

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund FO  

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Anders Braaten FD Permisjon fra kl. 17.30 

Medlem Axel Sjøberg FO  

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem John A Bakken  Anne Sandum 

Varamedlem Runhild Vestby  Iren Rannekleiv 

Varamedlem Tone Bråten-Ellikngsen  Stein-Roar Eriksen 

Varamedlem Hans Arne Østlund  Ståle Skjønnehaug 

Varamedlem Morten L. Kværnstrøm  Hilde Vollmerhaus 

Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Nora Sande 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Signe Maurtvedt 

Varamedlem Dag Haakon Henriksen  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Maria Tjøm Eikeland 

Varamedlem Nena Bjerke  Christine Granlund 

Varamedlem Bente Louvise Aabel  Magnus B. Holte 

Varamedlem Ana Gladys Cospin Soberanis  Axel Sjøberg 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, Trude 

Bredal Steinmo, Marianne Mortensen, Christine M Bråthen og Gyrid 

Løvli, samt kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren.  

 

Merknader Ved møtets start var det 41 representanter tilstede 

Sak 129/16 ble behandlet først i møtet 

Innbygger Olav Relling stilte spørsmål i spørretimen, og dette ble 

svart ut av ordfører, svaret følger som vedlegg i protokollen 

Behandlede saker Fra og med sak 121/16 

til og med sak  129/16 

 

Varaordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent . 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten 

 

Møtesekretær 

 

Mona B Ildjarnstad
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/16 16/5068   

 Interpellasjon ved Knut Arild Melbøe (MDG) - Parseller og kolonihager  

 

 

2/16 16/559   

 Interpellasjon fra Tor Bøhn (Frp) - Fossefondet - Halvårsrapportering pr 

30.06.2016  

 

 

121/16 14/2710   

 Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i Utmark  

 

 

122/16 15/8029   

 413 Lundveien - endring av reguleringsplan  

 

 

123/16 16/3882   

 Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-

2021  

 

 

124/16 15/9001   

 Kommunal planstrategi 2016-2020 Endelig behandling 

 

 

125/16 16/4615   

 Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og 

Ringerike  

 

 

126/16 16/3910   

 Høringssvar - endring av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven  

 

 

127/16 16/4571   

 Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

 

 

128/16 16/4540   

 Tilstandsrapport grunnskolen 2016  
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129/16 16/4871   

 Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030  

 

 

130/16 16/1190   

 Kontrollutvalget - protokoll 05/16  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

1/16   

Interpellasjon ved Knut Arild Melbøe (MDG) - Parseller og kolonihager  

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representanten Knut Arild Melbøe (MDG) 

 

Innledning 

 

Viser til representantens skriv av 16.09.16, interpellasjon om parseller og kolonihager. 

Interpellasjonen er levert i henhold til Kommunestyrets reglement.  

 

Ordfører svarer i Kommunestyremøte den 29.09.16 sak 1/16. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren kommenterer ikke interpellantetens syn og motivasjon.  Imidlertid vil ordfører gi 

uttrykk for at dette som tas opp er et interessant tema med potensiale.   Dette omhandler et 

tema som like gjerne kan være en oppfordring til frivillig initiativ og gjennomføring. 

 

Ordføreren mener at dette med eventuelle parseller og kolonihager i regi av kommunen kan 

være en utfordring.  Uansett er det jo slik at det bør foretas vurderinger inkludert 

behovsavklaringer og muligheter m.v..  Dette er da en administrativ oppgave som kommer i 

tillegg til de prioriterte oppgavene knyttet til samfunnsutviklingen. 

 

Ordføreren ser og har respekt for de kapasitetsmessige utfordringer som gjelder og vil nødig 

bidra til økt press i organisasjonen ut over det som rådmannen selv mener å kunne håndtere i 

tiden fremover.  Av nevnte grunn vil ordfører fraråde Kommunestyret og fatte konkret vedtak 

om utredning i dagens møte. 

 

Konklusjon 

Ordføreren oversender interpellasjonen og ordførerens svar til Rådmannen.  Dette med 

anmodning om at Rådmannen ser nærmere på, og kommer tilbake til saken i form av en 

orientering, eventuelt konkret forslag.   Samtidig og først og fremst vil ordføreren oppfordre 

frivillige til å følge opp det initiativet/engasjement, som ligger i representantens interpellasjon. 

Kjell B Hansen 

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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2/16   

Interpellasjon fra Tor Bøhn (Frp) - Fossefondet - Halvårsrapportering pr 30.06.2016  

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representanten Tor Bøhn (Frp) 

 

Innledning 

Viser til representantens skriv av 21.09.16, interpellasjon om Fossefondet. 

Interpellasjonen er levert i henhold til Kommunestyrets reglement og blir besvart av ordfører i 

Kommunestyrets møte den 29.09.16 sak 2/16. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren kommenterer ikke interpellantens syn. Dog viser ordfører til at Fossefondet er 

opprettet av kommunestyret og det samme gjelder kommunens finansreglement. 

Ordføreren viser til at Kommunestyret den 29.09.16 avholder temamøte om forvaltning av 

Fossefondet.  Her blir det blant annet gitt en orientering fra Industrifinans sin side. Ordfører 

antar at også rådmannen da vil gi supplerende kommenter.  Det er da anledning til å stille 

spørsmål til forvaltningen av Fossefondet. 

På denne bakgrunn mener ordfører at kommunestyret og interpellanten vil få konkret og 

direkte svar på de spørsmål som fremgår av interpellasjonen. 

 

Konklusjon 

Ordføreren viser til temamøte om forvaltning av Fossfondet avholdt i Kommunestyret 

29.09.16. Både orienteringen, spørsmål og svar forutsettes fra ordføreren sin side å være 

tilstrekkelige.  Med andre ord ligger det i dette at ordførerens svar til interpellanten er 

sammenfallende med opplysninger gitt i dagens temamøte.     

 

Kjell B Hansen 

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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121/16   

Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i Utmark  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken ble utsatt. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

Utsettelsesforslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a Ap, H, V og Krf: 

«Saken utsettes i påvente av Hole kommunes behandling mht Forskrift for ferdsel med 

vannscooter i Steinsfjorden/Tyrifjorden.» 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Arnfinn Baksværs utsettelsesforslag ble vedtatt mot 1 stemme (Frp) 

Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i lov om bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, §§ 4 og 5, samt 

småbåtlovens § 40, 4. ledd, fattes følgende vedtak som forslag til endringer i forskrift om 

motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike kommune, Buskerud: 

   

1. § 2, 3 ledd endres til: «For Begna, Randselva, Sogna og Ådalselva er 5 knop største 

tillatte hastighet». «For Sogna oppstrøms Sørgefoss er det kun tillatt å benytte elektrisk 

motor.» 

2. § 2, nytt 4. ledd: « For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største 

tillatte hastighet». 

3. § 2, nytt 5. ledd: «Hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er relative hastigheter i 

forhold til land. Det vil si en båts bevegelse i forhold til land, uavhengig av 

vannhastighet». 

4. § 2, nytt 6. ledd: «Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av Steinsfjorden. 

For øvrige vann og vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om 

bruk av vannscooter og lignende».  

 

Endringene trer i kraft fra 01.01.2017. 

 

Rådmannen gis i oppdrag å gjøre regelverk og forskrift kjent gjennom oppslag i kommunens 

avis, og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Rådmannen bes videre om å sende inn 

vedtak om endringer i lokal forskrift til Norsk Lovtidend for kunngjøring i Lovdata. 
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122/16   

413 Lundveien - endring av reguleringsplan  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_413 Detaljregulering for Lundveien vedtas. 

 

2. Reguleringsplan 204-03 Lundveien (vedtatt 14.11.06) oppheves ved vedtak av 

reguleringsplan 413 Lundveien. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 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 forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_413 Detaljregulering for Lundveien vedtas. 

 

2. Reguleringsplan 204-03 Lundveien (vedtatt 14.11.06) oppheves ved vedtak av 

reguleringsplan 413 Lundveien. 
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123/16   

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til pkt 1D: 

«Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser» 

 

Forslag fra Kirsten Orebråten (Ap) p.v.a Ap, H, Krf og V til to nye punkter: 

« 1.Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med 

klassifiseringen hos nabokommuner og nabofylker. 

 

2 Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier.» 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 
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124/16   

Kommunal planstrategi 2016-2020 Endelig behandling 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kommunal planstrategi 2016 – 2020 for Ringerike vedtas. 

 

 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 forslo 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: 

 

Kommunal planstrategi 2016 – 2020 for Ringerike vedtas. 
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125/16   

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, - 

og Ringerike kommune vedtas. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 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 forslo 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: 

 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, - 

og Ringerike kommune vedtas. 
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126/16   

Høringssvar - endring av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Høringsbrev av 27.06.2016 fra Landbruks- og matdepartementet med forslag om 

endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at eventuelle endringer som gjøres i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven må være i tråd med de hensynene lovene skal ivareta, 

og ikke gi negative konsekvenser for mat/skogproduksjon, eierstruktur og rekruttering 

til landbruket. 

3. Det vises til saksfremlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

Forslag fra Runar Johansen (H) 

 «Ringerike kommune viser til høringsforslaget om endringer i konsesjonsloven, jordloven og 

odelsloven. Departementet foreslår dessuten noen endringer i reglene om deling, driveplikt og 

tilbakebetaling av tilskudd.  

Forslagene innebærer at: 

• Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord til 35 dekar. 

• Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll. 

• Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer. 

• For bebygde eiendommer som består av både jord og skog, skal det bare være 

priskontroll hvis eiendommen har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.  

• Det fastsettes på bestemte vilkår et unntak fra plikten til å søke delingssamtykke etter 

jordloven og plikten til å søke konsesjon hvis ervervet gjelder jord eller skog som skal 

legges til en annen landbrukseiendom for å styrke driften av den. 

• Det fastsettes på bestemte vilkår unntak fra plikten til å søke delingssamtykke etter 

jordloven og plikten til å søke konsesjon hvis ervervet gjelder tomt til bolighus, 

fritidshus eller naust. 

• En rekke vilkår for å oppfylle driveplikten ved bortleie oppheves, bl.a. kravet om at 

leieavtalene må vare i minst 10 år. 

• Endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd blir tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

Ringerike kommune støtter høringsforslaget i sin helhet.  

De foreslåtte endringene forventer vi vil bidra til en forenkling av regelverket, mindre 

ressursbruk i byråkratiet og det vil gi den enkelte eier større råderett over egen eiendom.  
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Ringerike kommune støtter også flytting av regelverk om arealgrenser og beløpsgrenser 

innenfor priskontroll, slik at dette nå blir i lovs- og forskriftsform.» 

 

Forslag fra Knut Arild Melbøe (MDG) til nytt pkt 3: 

« Høringsdokumentets  endringer av jord-, kosesjons- og odelsloven kan samlet sett føre til 

spekulasjon på landbrukseiendommer, og vil bare i liten grad gi bedre oppfyllelse av formålene 

uttrykt i dagens lovtekst. For å sikre matevarsikkerheten må jord vernes og ikke tas ut av drift. 

Det bør også være hovedmålet i eventuelle lovendringer.» 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming: 

Pkt 1 – Vedtatt mot 15 stemmer (H, Frp) 

Pkt 2 – Vedtatt mot 15 stemmer (H, Frp) 

Melbøes forslag til nytt pkt 3 falt med 9 stemmer (Sp, V, Sv og MD) 

Rådmannens opprinnelige pkt 3 ble vedtatt mot 15 stmmer (H, Frp) 

 

Høyres forslag ble satt mot rådmannens forslag til vedtak. Rådmannens forslag til vedtak ble 

vedtatt mot 15 stemmer (H, Frp) 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Høringsbrev av 27.06.2016 fra Landbruks- og matdepartementet med forslag om 

endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at eventuelle endringer som gjøres i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven må være i tråd med de hensynene lovene skal ivareta, 

og ikke gi negative konsekvenser for matproduksjon, eierstruktur og rekruttering til 

landbruket. 

3. Det vises til saksfremlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget. 
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127/16   

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 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 forslo 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: 

 

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 
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128/16   

Tilstandsrapport grunnskolen 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 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 forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

etterretning. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 
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129/16   

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens 

planleggingsarbeid. 

 

Rådmannen bes om å prioritere arbeidet med å følge opp vedtak i sak 57/16 om å gå i dialog 

med Haugsbygd Idretts forening om et samarbeid for å få bygget flerbrukshallen Haugbygd 

Arena 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Erna Skaugrud (Ap) om tilleggspunkt: 

«Rådmannen bes om å prioritere arbeidet med å følge opp vedtak i sak 57/16 om å gå i dialog 

med Haugsbygd Idretts forening om et samarbeid for å få bygget flerbrukshallen Haugbygd 

Arena» 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, samt Skaugeruds 

forslag om tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 tas til etterretning, og legges til grunn for  

kommunens planleggingsarbeid. 
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130/16   

Kontrollutvalget - protokoll 05/16  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Kontrollutvalgets protokoll nr 05/16 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Saken ble enstemmig tatt til orientering.  

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Kontrollutvalgets protokoll nr 05/16 tas til orientering. 
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Ordførerens svar i spørretimen fra innbygger Olav Relling.  

 

Innledning 

 

Innbygger Olav Relling har innenfor kommunestyrets reglement stilt spørsmål til ordføreren 

vedrørende Scjongslunden. 

 

Spørsmål  

I løpet av de siste årene har det vært gjort en betydelig innsats og arbeid i Scjongslunden for å 

bedre utsikten mot Storelva.  Det er ryddet i buskas, samtidig som det er tynnet og hogd ned 

trær langs elvebredden.   Det er en populær tursti langs elva for både gående og joggende, og 

det er derfor mange som bruker dette grøntarealet og kommunale friluftsområdet til 

spaserturer og joggeaktiviteter.   

I området foran Schjongshallen er det henlagt og stablet opp mye trevirke etter ryddingen og 

felling av trær ut mot Storelva.   Jeg vet ikke om det er meningen at dette bare vil bli liggende 

og etterhvert går i forråtnelse, eller om det er meningen at det vil bli fjernet i overskuelig 

framtid. Det er allerede begynt å danne seg råtelukt fra det som er stablet opp.  

 

Jeg vil være takknemlig for å få opplyst om det er meningen at det oppstablede trevirket vil bli 

liggende der i uoverskuelig fremtid. 

Ordførerens svar 

Først vil ordfører gi uttrykk for at det er positivt når innbyggere observerer forhold og liknende 

som nevnt.  Det er gode innspill i arbeidet med og understreke betydning av orden for på den 

måte å frembringe attraktivitet i kommunens friområder. 

Så til svaret, som er helt konkret og klart fra ordføreren sin side.  Oppstablet trevirke i 

Scjongslunden er en kortsiktig lagring mens arbeid pågår.  Trevirket skal fjernes så snart 

pågående arbeider er ferdig. 

Det er stiftelsen Glatvedt brygge som har oppdraget og som da har ansvar for oppryddingen.  

Rådmannen har bekreftet at det er tatt kontakt med stiftelsen med anmodning om å fjerne det 

oppstablede trevirke. 

 

Kjell B Hansen 
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