
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 27.10.2016 Tid: 16:00 – 18:45 

 

Innkalte 
Funksjon                Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande   

Medlem Håkon Kvissel Ohren FO  

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   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten FO  

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Christine K. Granlund   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Magnus B. Holte FO  



  

Side 2 av 25 

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi FO  

Medlem Nanna Kristoffersen FO  

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Håkon Kvissel Ohren 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Runhild Vestby  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Dag Haakon Henriksen  Maria Tjøm Eikeland 

Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 

Varamedlem Harald Fagerås  Magnus B Holte 

Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Nanna Kristoffersen 

Varamedlem Ana Gladys Cospin Soberanis  Parviz Salimi 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Christine M Braathen, 

Magnar Ågotnes, Gyrid Løvli, Marianne Mortensen, Gunn Edvardsen 

og Trude Bredal Steinmo, fra kommunikasjonsavdelingen Mats 

Øieren og Katrine Briseid   

 

Merknader  Innbyggerne Mary Gravdal og Olav Relling stilte spørsmål i 

spørretimen, dette ble svart ut av ordfører, svarene følger som 

vedlegg i protokollen. 

Behandlede saker Fra og med sak: 131/16 

til og med sak: 141/16 

Interpellasjoner sak 3/16 og 4/16 

Hans-Petter Aasen stilte spørsmål – Borglund hengebru – dette ble svart ut av ordfører i 

møtet. 

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

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

     

 

 

 Magnus Herstad  Kjell B. Hansen   Kirsten Orebråten (sett)  

 

 

 

Møtesekretær: 

Mona B Ildjarnstad/Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/16 16/5425   

 Interpellasjon fra Stein-Roar Eriksen (Ap)  

 

 

131/16 16/1190   

 Kontrollutvalget - protokoll 06/16  

 

 

132/16 16/5194   

 Finansrapport 2. tertial 2016  

 

 

133/16 16/5219   

 2. Tertialrapport - august 2016  

 

 

134/16 16/1492   

 10017 Ny brannstasjon Nes og 10018 Ny brannstasjon Sokna  

 

 

135/16 16/1948   

 Søknad om kommunal garanti - Tyristubben IF - kunstgressbane  

 

 

136/16 16/4721   

 Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til endringer i 

matrikkellova mv.  

 

 

137/16 14/261   

 2.gangs behandling reguleringsplan 394 - Hønengata 26  

 

 

138/16 15/8030   

 Klagebehandling - 412 detaljregulering for Hallingby øst  

 

 

139/16 16/4801   

 Samarbeidsløsninger Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune - 

Grunnskole  
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140/16 16/2700   

 Fastsettelse av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017  

 

 

141/16 16/5101   

 REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN 

FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016  

 

 

4/16 16/5482   

 Grunngitt spørsmål fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Fotgjengerovergang i 

Hønegata ved Ruaveien.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

3/16   

Interpellasjon fra Stein-Roar Eriksen (Ap)  

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representanten Stein-Roar Eriksen (Ap) 

 

 

Innledning 

Ordføreren viser til sak 3/16 – interpellasjon fra Stein-Roar Eriksen om sosial dumping, svart 

arbeid og arbeidslivskriminalitet. 

Interpellasjonen er fremsatt i henhold til reglement for kommunestyret. 

 

Ordførerens svar 

Innledningsvis vil ordføreren understreke at kommunen opptrer som seriøs aktør i arbeidslivet 

og som stor arbeidsgiver.  Av dette følger at kommunen forholder seg seriøst til de lover, 

avtaler og regler som gjelder for arbeidslivet, og mellom partene i arbeidslivet. 

 

Ordføreren går i sitt svar ikke inn på interpellantens synspunkter slik de fremgår av 

interpellasjonen med vedlegg, men nøyer seg i denne omgang med å besvare de 4 konkrete 

spørsmål som blir stilt. 

 

Først en generell kortfattet orientering. 

 

Rådmannen utarbeider i disse dager en rutine for innkjøp i Ringerike kommune. I denne 

rutinen framkommer det hvordan Ringerike kommune skal gå fram ved offentlige anskaffelser. 

Rutinen bygger på lov om offentlige anskaffelser hvor sosial dumping er omtalt.  Dette betyr at 

Ringerike kommune ikke godtar sosial dumping, svart arbeid og arbeidskriminalitet.  De 

rutinene vil inneholde bestemmelser for å oppnå dette. 

 

Ordføreren vil viser til at sosial dumping, svart arbeid og arbeidskriminalitet er viktige temaer 

som angår partene i kommunene.  Derfor vil ordføreren peke på at det de to partssammensatte 

utvalgene for administrasjon og arbeidsmiljø bør drøfte frem avtaler om hvordan man i 

fellesskap kan unngå at kommunen settes i fare for å medvirke til sosial dumping, svart arbeid 

og arbeidslivskriminalitet.  

 

Slik at ordføreren mener den utfordring som ligger i de temaer som interpellanten fremfører 

best kan løses ved rutiner, kvalitetssikring og ved avtale mellom partene i Ringerike kommune.  

Dette er temaer som bør sees i en helhetlig sammenheng.   En slik prosess frem mot lokal 

avtale bør som nevnt utføres av trepartssamarbeidet, administrasjonsutvalg og 

arbeidsmiljøutvalg.    I forbindelse med dette arbeidet er det klokt om man innhenter erfaringer 

fra hvordan andre kommuner har møtt og truffet tiltak i forhold til de aktuelle temaer. 

Ordføreren etterfølgende svar på de fire spørsmålene bør på nåværende tidspunkt sees i lys av 

dette. Hvilket betyr at rådmannen bes komme tilbake til formannskap/kommunestyret med 

konkrete saker om hvordan kommunen helhetlig kan innrette seg for og unngå medvirkning til 
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sosial dumping, svart arbeid, og arbeidslivs-kriminalitet.  Det betyr i form av saksfremlegg 

inkludert rutiner og avtaler mellom partene.     

 
Foreløpige svar på de fire konkret spørsmål som stilles i interpellasjonen: 
 

Spørsmål 1 

Med henvisning til det ovennevnte pekes på at avklaringsarbeid hva gjelder rutiner og 

kvalitets-sikring av disse pågår og vil fremlegges så snart saken er ferdigbehandlet 

administrativt og av partene. Ordføreren anser det som realistisk at saksfremlegg fremmes i 

januar – februar 2017. 

   

Spørsmål 2  

Ordfører vil vise til dagens rutiner, etiske regler og reglene for offentlige anskaffelser og etikk.  

Disse finner man på kommunens nettsted.   For øvrig vises til svar på spørsmål 1. 

 

Spørsmål 3 

Svaret er ut fra det nevnte JA. 

 

Spørsmål 4 

Svaret på dette er JA det er alltid klokt og innhente erfaringer fra andre om hvordan 

utfordringen er løst. 

 

 

Avslutning 

Ordføreren vil til slutt peke viktigheten av at de tiltak man innfører/vedtar for å unngå sosial 

dumping, svart arbeid, arbeidslivskriminalitet bør ha sterk forankring i organisasjonen. Derfor 

er ordføreren opptatt av at trepartssamarbeidet deltar i utformingen av både regler, rutiner, og 

planer for å oppnå dette.     

 

Kjell B Hansen 

 

 

 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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131/16   

Kontrollutvalget - protokoll 06/16  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 06/16 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: 

Saken ble enstemmig tatt til orientering.  

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 06/16 tas til orientering. 
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132/16   

Finansrapport 2. tertial 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Finansrapport 2. tertial 2016 tas til orientering. 

 

 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: 

 

Finansrapport 2. tertial 2016 tas til orientering. 
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133/16   

2. Tertialrapport - august 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 2. Tertialrapport – august 2016, tas til orientering 

2. Kjøp av Fossveien 7-9 AS for kr 22.147.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

Budsjett 2016 korrigeres i henhold til dette. Bokføres slik: 052900.656000.130.0253 

 kr 22.147.000 (debet) 

094000.690000.880.0677  kr 22.147.000 (kredit) 

3. Det overføres kr 1.500.000 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å 

finansiere oppgraderinger i Storgt 11-13 i forbindelse med flyktningekontor og 

migrasjons-/ smittevernkontor. 

4. Netto inntekt fra salget av Vegård skole avsettes til ubundet investeringsfond. Bokføres 

og budsjetteres slik: 

054800.690000.880.0677  kr 3.086.278 (debet) 

067000.656000.222.0313  kr 3.086 278 (kredit) 

5. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2016: 

a. Rammeområdet «avsetninger, overføringer» reduseres med kr 1.500.000 ved å 

øke inntektsanslaget på integreringstilskudd for flyktninger. Rammeområdet 

«finans» økes med kr 1.500.000 for overføring fra drift til investering, slik: (På 

grunn av vedtakspunkt 3) 

181000.711006.850  kr 1.500.000 (kredit) 

157000.941000.880 kr 1.500.000 (debet) 

b. Rammeområdet «administrasjon og fellestjenester» reduseres med kr 97.000 og 

rammeområdet «helse og omsorg» økes med tilsvarende beløp. Grunnet 

administrativ flytting av årsverk. 

c. Rammeområdet «grunnskole» reduseres med kr 300.000 og rammeområdet 

«spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 300.000. Grunnet administrativ 

flytting av årsverk. 

d. Rammeområdet «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 650.000 og årets 

budsjetterte skatteinntekter oppjusteres med tilsvarende beløp. 

6. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2016: 

a. Overføring til investeringsregnskapet fra driftsregnskapet kr 1.500.000 for å 

dekke investeringer flyktningkontor og migrasjons-/ smittevernkontor. (Som 

følge av vedtakspunkt 3 og 5a):  

097000.690000.880.0001 kr 1.500.000 (kredit) 

023000.656000.242.0112 kr    712.000 (debet) 

020000.656000.233.0126 kr    788.000 (debet) 

b. Prosjekt 0787 Web-overføring i kommunale møter foreslås inndekket fra 

prosjekt 0114 EF - Varmesystem på Rådhuset slik: 

023000.620000.100.0787  kr 547.479 (debet) 

023000.656000.130.0114  kr 547.479 (kredit) 
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c. Merforbrukene i prosjekt 0146 og 0244 dekkes fra ubundet investeringsfond 

slik: 

023000.657000.381.0146  kr 159.054 (debet) 

023000.656000.381.0244  kr 1.166.276 (debet) 

094800.690000.880.0677  kr 1.325.330 (kredit) 

d. Det foreslås en omdisponering fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA Hønefoss 

til prosjekt 15033 HSN campus brannvann VA: 

023000.651000.353.15033  kr 634.434 (debet) 

023000.651000.353.15002  kr 634.434 (kredit) 

e. Det omdisponeres midler fra prosjekt 15017 Brutorget og Øya kommunal andel 

VA til prosjektene 15005 Sokna vannverk og 15033 HSN campus brannvann 

VA: 

023000.651000.340.15005  kr 3.000.000 (debet) 

023000.651000.353.15033  kr 1.000.000 (debet) 

023000.651000.345.15017  kr 2.000.000 (kredit) 

023000.651000.353.15017  kr 2.000.000 (kredit) 

f. Som følge av hovedsakelig forsinket fremdrift, foreslås en nedjustering av 

budsjettet med 64,25 millioner kroner som medfører redusert bruk av 

lånemidler: 

091000.690000.870.0001  kr 64.250.000 (debet) 

023000.657000.222.10003  kr 5.000.000 (kredit) (Sokna skole 

totalrenovering) 

023000.657000.222.10004  kr 8.000.000 (kredit) (Ny barneskole Hønefoss 

syd Benterud) 

028000.655000.332.14007  kr 8.750.000 (kredit) (Kryssløsning HSN) 

052000.655000.285.14010  kr 3.000.000 (kredit) (Venstresvingefelt 

Ringmoen) 

023000.651000.340.15006  kr 28.500.000 (kredit) (Ringerike vannverk) 

023000.651000.345.15008  kr 3.000.000 (kredit) (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

023000.651000.353.15008  kr 7.000.000 (kredit) (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

023000.651000.353.15020  kr 1.000.000 (kredit) (Eggemoen VA-løsninger) 

 

 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: 

Saken ble enstemmig tatt til orientering. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

1. 2. Tertialrapport – august 2016, tas til orientering 

2. Kjøp av Fossveien 7-9 AS for kr 22.147.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

Budsjett 2016 korrigeres i henhold til dette. Bokføres slik: 052900.656000.130.0253 

 kr 22.147.000 (debet) 

094000.690000.880.0677  kr 22.147.000 (kredit) 

3. Det overføres kr 1.500.000 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å 

finansiere oppgraderinger i Storgt 11-13 i forbindelse med flyktningekontor og 

migrasjons-/ smittevernkontor. 

4. Netto inntekt fra salget av Vegård skole avsettes til ubundet investeringsfond. Bokføres 

og budsjetteres slik: 

054800.690000.880.0677  kr 3.086.278 (debet) 

067000.656000.222.0313  kr 3.086 278 (kredit) 

5. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2016: 

a. Rammeområdet «avsetninger, overføringer» reduseres med kr 1.500.000 ved å 

øke inntektsanslaget på integreringstilskudd for flyktninger. Rammeområdet 

«finans» økes med kr 1.500.000 for overføring fra drift til investering, slik: (På 

grunn av vedtakspunkt 3) 

181000.711006.850  kr 1.500.000 (kredit) 

157000.941000.880 kr 1.500.000 (debet) 

b. Rammeområdet «administrasjon og fellestjenester» reduseres med kr 97.000 og 

rammeområdet «helse og omsorg» økes med tilsvarende beløp. Grunnet 

administrativ flytting av årsverk. 

c. Rammeområdet «grunnskole» reduseres med kr 300.000 og rammeområdet 

«spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 300.000. Grunnet administrativ 

flytting av årsverk. 

d. Rammeområdet «spesielle tiltak barn og unge» økes med kr 650.000 og årets 

budsjetterte skatteinntekter oppjusteres med tilsvarende beløp. 

6. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2016: 

a. Overføring til investeringsregnskapet fra driftsregnskapet kr 1.500.000 for å 

dekke investeringer flyktningkontor og migrasjons-/ smittevernkontor. (Som 

følge av vedtakspunkt 3 og 5a):  

097000.690000.880.0001 kr 1.500.000 (kredit) 

023000.656000.242.0112 kr    712.000 (debet) 

020000.656000.233.0126 kr    788.000 (debet) 

b. Prosjekt 0787 Web-overføring i kommunale møter foreslås inndekket fra 

prosjekt 0114 EF - Varmesystem på Rådhuset slik: 

023000.620000.100.0787  kr 547.479 (debet) 

023000.656000.130.0114  kr 547.479 (kredit) 

c. Merforbrukene i prosjekt 0146 og 0244 dekkes fra ubundet investeringsfond 

slik: 

023000.657000.381.0146  kr 159.054 (debet) 

023000.656000.381.0244  kr 1.166.276 (debet) 

094800.690000.880.0677  kr 1.325.330 (kredit) 

d. Det foreslås en omdisponering fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA Hønefoss 

til prosjekt 15033 HSN campus brannvann VA: 

023000.651000.353.15033  kr 634.434 (debet) 

023000.651000.353.15002  kr 634.434 (kredit) 
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e. Det omdisponeres midler fra prosjekt 15017 Brutorget og Øya kommunal andel 

VA til prosjektene 15005 Sokna vannverk og 15033 HSN campus brannvann 

VA: 

023000.651000.340.15005  kr 3.000.000 (debet) 

023000.651000.353.15033  kr 1.000.000 (debet) 

023000.651000.345.15017  kr 2.000.000 (kredit) 

023000.651000.353.15017  kr 2.000.000 (kredit) 

f. Som følge av hovedsakelig forsinket fremdrift, foreslås en nedjustering av 

budsjettet med 64,25 millioner kroner som medfører redusert bruk av 

lånemidler: 

091000.690000.870.0001  kr 64.250.000 (debet) 

023000.657000.222.10003  kr 5.000.000 (kredit) (Sokna skole 

totalrenovering) 

023000.657000.222.10004  kr 8.000.000 (kredit) (Ny barneskole Hønefoss 

syd Benterud) 

028000.655000.332.14007  kr 8.750.000 (kredit) (Kryssløsning HSN) 

052000.655000.285.14010  kr 3.000.000 (kredit) (Venstresvingefelt 

Ringmoen) 

023000.651000.340.15006  kr 28.500.000 (kredit) (Ringerike vannverk) 

023000.651000.345.15008  kr 3.000.000 (kredit) (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

023000.651000.353.15008  kr 7.000.000 (kredit) (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

023000.651000.353.15020  kr 1.000.000 (kredit) (Eggemoen VA-løsninger) 
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134/16   

10017 Ny brannstasjon Nes og 10018 Ny brannstasjon Sokna  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Det bygges ny bibrannstasjon på Nes i Ådal. Brannstasjonen bygges på tomt gnr/bnr 

305/145. Kostnadsramme kr 8,1 mill. inkl. mva 

2. Det bygges ny bibrannstasjon på Sokna. Eksisterende bygg rives. Gnr/bnr 148/157. 

Kostnadsramme kr 8,6 mill. inkl.mva 

 

 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: 

 

 

1. Det bygges ny bibrannstasjon på Nes i Ådal. Brannstasjonen bygges på tomt gnr/bnr 

305/145. Kostnadsramme kr 8,1 mill. inkl. mva 

2. Det bygges ny bibrannstasjon på Sokna. Eksisterende bygg rives. Gnr/bnr 148/157. 

Kostnadsramme kr 8,6 mill. inkl.mva 
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135/16   

Søknad om kommunal garanti - Tyristubben IF - kunstgressbane  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

IF Tyristubben får kommunal selvskyldnergaranti på 8,5 millioner kroner til bygging av to 

kunstgressbaner på Tyristrand. 

 

Frem til budsjettmøtet i november 2016 legger rådmann frem et notat som viser hva som er gitt 

i tilskudd/støtte for bygging av kunstgress i siste årene. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap): 

«Frem til budsjettmøtet i november 2016 legger rådmann frem et notat som viser hva som er 

gitt i tilskudd/støtte for bygging av kunstgress i siste årene» 

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, samt Alf Meiers notat 

ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

IF Tyristubben får kommunal selvskyldnergaranti på 8,5 millioner kroner til bygging av to 

kunstgressbaner på Tyristrand. 
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136/16   

Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til endringer i matrikkellova 

mv.  

 

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. Høringen «organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova 

mv.» fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 19.08.2016 tas til 

orientering. 

2. Ringerike kommune mener at «fritt landmålervalg» kan være positivt i forhold til 

kapasitet til å utføre eiendomsoppmåling. Men kommunen ser og at det kan gi 

utfordringer i forhold til det å ivareta en smidig og rask saksbehandling slik den 

fungerer i kommunen mellom byggesak, landbruk, plan og oppmåling i dag. Hensynet 

til fremtidig smidig saksbehandling og god kvalitet på kart- og eiendomsdata må veie 

tungt i arbeidet med å finne fremtidige gode løsninger.  

3. Ringerike kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 

organisering av eiendomsoppmålingen. 

4. Det vises til saksframlegget for nærmere tilbakemelding på konkrete punkter i 

høringsnotatet.  

 

 

 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: 

 

Representanten Axel Sjøberg (SV) fremmet rådmannens forslag til alternativt vedtak. 

«Ringerike kommune støtter ikke kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 

organisering av eiendomsoppmålingen, og ser det som hensiktsmessig å videreføre dagens 

organisering.» 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming: 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag til punkt 1,2 og 4 ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Axel Sjøberg (SV) forslag til punkt 3, samt formannskapets innstilling til punkt 3 ble satt mot 

hverandre. Formannskapets vedtak ble vedtatt mot 8 stemmer (Sv, MDG, Sp og Stein-Roar 

Eriksen Ap) 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Høringen «organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova 

mv.» fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 19.08.2016 tas til 

orientering. 

2. Ringerike kommune mener at «fritt landmålervalg» kan være positivt i forhold til 

kapasitet til å utføre eiendomsoppmåling. Men kommunen ser og at det kan gi 

utfordringer i forhold til det å ivareta en smidig og rask saksbehandling slik den 

fungerer i kommunen mellom byggesak, landbruk, plan og oppmåling i dag. Hensynet 

til fremtidig smidig saksbehandling og god kvalitet på kart- og eiendomsdata må veie 

tungt i arbeidet med å finne fremtidige gode løsninger.  

3. Ringerike kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 

organisering av eiendomsoppmålingen. 

 

alternativt forslag til vedtak 

 

Ringerike kommune støtter ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag 

til ny organisering av eiendomsoppmålingen, og ser det som hensiktsmessig å 

videreføre dagens organisering.  

4. Det vises til saksframlegget for nærmere tilbakemelding på konkrete punkter i 

høringsnotatet.  
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137/16   

2.gangs behandling reguleringsplan 394 - Hønengata 26  

 

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_394 Detaljregulering for Hønengata 26 vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 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 foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Stemmeforklaring fra Knut Arild Melbøe (MDG): 

«Det anmodes utbygger å bygge i tre.» 

 

Avstemming: 

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

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_394 Detaljregulering for Hønengata 26 vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

 



  

Side 18 av 25 

138/16   

Klagebehandling - 412 detaljregulering for Hallingby øst  

 

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. Hovedutvalget for miljø- og areal finner ikke grunn til å ta klagen fra beboerne i 

Høgåsveien på Hallingby, til følge. 

 

2. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kan Kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages jf. § 1-9. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov.  

 

      Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegg. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak inntil klagesaken 

er endelig avklart. 

 

 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 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 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og areal finner ikke grunn til å ta klagen fra beboerne i 

Høgåsveien på Hallingby, til følge. 

 

2. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kan Kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages jf. § 1-9. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov.  

 

      Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegg. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak inntil klagesaken 

er endelig avklart. 
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Samarbeidsløsninger Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune - Grunnskole  

 

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 

Ut fra utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør-Aurdal kommunestyre, er det 

på det nåværende tidspunkt ikke grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på 

grunnskole- og helsefaglige områder mellom Ringerike og Sør-Aurdal. 

 

 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 Mons-Ivar Mjelde (Ap) p.v.a. flertallspartiene (AP,H,V og Krf): 

«Ut fra utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør-Aurdal kommunestyre, er det 

på det nåværende tidspunkt ikke grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på 

grunnskole- og helsefaglige områder mellom Ringerike og Sør-Aurdal.» 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom formannskapets innstilling, og Mons-Ivar Mjeldes forslag til vedtak, 

ble Mjeldes forslag enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ut fra utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør-Aurdal kommunestyre, 

er det ikke er grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på grunnskole- og 

helsefaglige områder mellom Ringerike og Sør-Aurdal. 

 

2. Kommunestyret ber om at det legges fram en egen sak om det framtidige skoletilbudet 

for elever i Nes´ skoles opptaksområde. 
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Fastsettelse av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Stortingsvalget 2017 avholdes over to dager: søndag 10. september og mandag 11. september 

2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Dag Erik Henaug (H): 

«Ringerike kommune holder valget i 2017 på en dag.» 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom rådmannens og Henaugs forslag, ble rådmannens forlag vedtatt mot 

11 stemmer (SV og H med unntak av Dag Haakon Henriksen ) 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Stortingsvalget 2017 avholdes over to dager: søndag 10. september og mandag 11. september 

2017. 
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REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR 

RINGERIKE KOMMUNE 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 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune godkjennes. 

 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 foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune godkjennes. 
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Grunngitt spørsmål fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Fotgjengerovergang i Hønegata 

ved Ruaveien.  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fra representanten Knut Arild Melbøe (MDB)  

 

Innledning 

Ordføreren viser til Kommunestyrets møte den 27.10.2016.  Konkret til saksliste 2 og 

saksnummer 4/16.   Grunngitt spørsmål om fotgjengerovergang i Hønengata ved Ruaveien. 

Spørsmålet er stilt i tråd med Kommunestyrets reglement. 

  

Ordførerens svar 

 

Adkomst til/fra Ruaveien for gående har vært et kjent problem over lang tid. Ringerike 

kommune har hatt mange kontakter mot statens vegvesen som vegeier i saken. 

 

Siste tiltak var i 2015 hvor statens vegvesen og Ringerike kommune bidro til følgende vedtak i 

Trafikkrådet, sak 5/15. 

 

«Det anlegges et 20 meter langt fortau mellom Ruaveien/krysningspunkt E16. Tegninger er 

laget. Avtale med grunneier skal også på plass. Stine Byfuglien fra vegvesenet følger saken 

videre, og gir tilbakemelding til rådet.» 

 

Ordfører registrerer at de anleggsmessige tiltakene er utført. 

 

Trafikkrådet er nedlagt og tilbakemelding fra statens vegvesen ved Byfuglien er dermed 

uaktuell. 

 

Ordfører ber derfor rådmann om å kontakte statens vegvesen for å få tilbakemelding på tiltaket 

inkludert representantenes spørsmål om gangfelt. 

 

Avslutning 

Ordføreren vil ut fra det nevnte komme tilbake til representanten med et skriftlig svar så snart 

Statens vegvesen har gitt sin tilbakemelding. 

 

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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Ordførerens svar i offentlig spørretime, spørsmålsstiller innbygger Mary B. Gravdahl   

 

Innledning 

 

Ordfører viser til at spørsmålene er datert 29.09.16, og at svar på spørsmålene ble utsatt til 

Kommunestyremøte 27.10.16.   

Spørsmålene er stilt i tråd med retningslinjer for Kommunestyret. 

 

Ordførerens svar 

Ordfører kommenterer ikke Mary B. Gravdahls refleksjoner slik det fremgår av hennes 

fremstilling. 

Ordføreren besvarer spørsmålene slik: 

 Hvordan utøves kontroll med masseuttak på Kilemoen? 

Kommunen fører generelt tilsyn med tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene.  Dersom 

et tiltak medfører vesentlig terrenginngrep vil dette utløse søknadsplikt etter plan og 

bygningsloven § 20-1 bokstav k. 

   

 Hvem utøver kontrollen? 

Direktoratet for mineralforvaltning er tilsynsmyndighet. De fører tilsyn med at: 

 

-vilkår, godkjent driftsplan og pålegg gitt i eller i medhold av mineralloven overholdes 

 -sikrings- og oppryddingsplikten etterleves 

 -arbeider ikke fører til unødvendig forurensning eller unødvendig skade på miljøet 

  

Hvordan og hvor ofte utføres kontroll? 

Driver, i dette tilfellet Svelviksand, rapporterer årlig hvor mye masse som tas ut til direktoratet 

for mineralforvaltning. Rapporten skal minimum inneholde opplysninger om uttakets størrelse 

siste år, antall ansatte og siste års omsetning, jf. forskrift til mineralloven § 1-9. 

Har kommunen vurdert å sette en øvre grense for uttak av sand og grus i angjeldende 

område? 

Gjennom reguleringsplanen som er under behandling for området vil det bli satt rammer for 

uttak av sand og grus. Dette er hensikten med reguleringsarbeidet. 

  

  

Dette som ordførers svar til innbygger Marry Blikken Gravdahl. 
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Ordførerens svar i offentlig spørretime i Kommunestyrets møte den 27.10.16, 

spørsmålsstiller innbygger Olav Relling.  

 

 

Innledning 

Spørsmålet er varslet i tråd med Kommunestyrets reglement.   

 

Ordfører kommenterer ikke synspunkter som spørsmålsstiller bygger sitt spørsmål på, men 

avgir svar ut fra hvordan ordfører har oppfattet spørsmål konkret. 

 

Svaret er som følger: 

 

Ordføreren viser til at det pågår planprosesser, og ønsker ikke å kommentere spesifikt i sakens 

anledning.  

 

Imidlertid vil kommunen innkalle aktøren til dialogmøte relatert til planprosessen, og videre 

uttak.  Basert på dette møtet vil kommunen vurdere behovet for tiltak, herunder om det er 

behov for oppmålinger på Hensmoen sanduttak.  I dette ligger også å avklare overholdt grense 

mellom igangværende og framtidig uttak. 

  

Til slutt vil ordfører peke på at planavdelingen i Ringerike er inne i en hektisk tid med mange 

planarbeider pågående samtidig.  Plansaken i den angjeldende sak er omfattende og krever 

grundighet.  Man bør da utfra det nevnte påregne at omfang og ressurstilgang virker inn på 

behandlingstiden.   Saken blir fremlagt til politisk behandling så snart et tilstrekkelig 

uttømmende saksfremlegg foreligger.  Når dette kan skje ønsker ikke ordføreren i denne saken 

og antyde p.t. 

 

Dette som ordførerens svar til innbygger Olav Relling 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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