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PS 95/12

12/3623
Godkjenning av møteprotokoll

PS 96/12

12/199
Konkurranseutsetting av kommunens pensjonsavtale

PS 97/12

12/4209
Tertialmelding pr 310812

PS 98/12

12/4153
Fullmakt til fremforhandling av løsning med REAS og Asker
kommune om eierskap til bygningsmassen på Bråset Bo- og
behandlingssenter

PS 99/12

12/4122
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Utvidelse av D-IKT - Nedre Eiker kommune
PS 100/12

12/4254
Styringsverktøy folkevalgte - 4-årshjul, struktur budsjettprosess,
planer, vedtaksoppfølging

PS 101/12

12/350
Finansiering av Oslofjordforbindelsen Byggetrinn 2 - Grunnlag
for lokalpolitisk behandling av forlenget innkreving ved
Oslofjordforbindelsen

PS 102/12

12/3812
Kommunedelplan for Slemmestad - Endring av bestemmelser §
4.5

PS 103/12

12/4107
85/361 Forhåndsuttalelse vedrørende oppstart av
reguleringsarbeid

PS 104/12

11/2601
Klage på reguleringsgebyr i forbindelse med reguleringsplan for
Spikkestad sentrum - Felt S11

PS 105/12

12/3697
A-550 Skiltvedtak fartsgrense Katrineåsveien og Jon Leiras vei.

PS 106/12

12/4179
50/401 Årosfjellet Utbygging AS - Videreføring av byggeprosjektet
- Fase 3

PS 107/12

12/1111
Kommuneplan for Røyken - 2011 - 2013 - Endring av
bestemmelser
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95/12

Godkjenning av møteprotokoll
Behandling:
â
Børre Pettersen (AP) hadde følgende merknad til oppsett av vara (forfall).
Det må fremkomme i protokollen hvem vara møter for.
May Sæter Løken (AP) hadde følgende merknad til sak 94/12 om startlån:
Vedtaket viser til et vedlegg, og innholdet i vedtaket er derfor ikke synlig i protokollteksten.
Formannskapet ønsker at rådmannens forslag til vedtak ikke tas med i protokollen.
á

Vedtak:
Protokoll nr. 10/12 fra møte i formannskapet 11.9.2012 godkjennes med merknader som
over.
â

96/12

Konkurranseutsetting av kommunens pensjonsavtale
Behandling:
â
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â

3

Røyken kommune velger KLP som ny leverandør for kommunens tjenestepensjonsordning for
kommende avtaleperiode fra og med 01.01.2013.
á

97/12

Tertialmelding pr 310812
Behandling:
â
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
1. Det bevilges 1,0 mill til skifting av veilys og veivedlikehold. Midlene tas fra ekstra
mottatte skjønnsmidler under finansområdet.
2. Tertialmelding pr 31.08.2012 tas til etterretning.
á

98/12

Fullmakt til fremforhandling av løsning med REAS og Asker
kommune om eierskap til bygningsmassen på
Bråset Bo- og behandlingssenter
Behandling:
â
Lasse Thue (V) ba formannskapet vurdere om han er habil. Årsaken er at han er styremedlem
i REAS. Formannskapet vurderte Lasse Thue som habil.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
á
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99/12

Utvidelse av D-IKT - Nedre Eiker kommune
Behandling:
â
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
1. Nedre Eiker kommune blir med virkning fra 01.01.2013 nytt medlem i
Drammensregionens kommunale IKT-tjeneste (D-IKT).
2. Reviderte vedtekter for Drammensregionens kommunale IKT-tjeneste vedtas i
samsvar med forslaget fra et enstemmig styremøte i D-IKT 04.01.2012.
3. Forutsetningen for vedtakene i pkt. 1 og 2 er at også de nåværende samarbeidende
kommuner (Røyken, Sande og Svelvik) fatter likelydende vedtak.
á

100/12

Styringsverktøy folkevalgte - 4-årshjul, struktur budsjettprosess,
planer, vedtaksoppfølging
Behandling:
â

5

Børre Pettersen (AP) fremmet følgende forslag:
Punkt 2 erstattes med ”ordfører står som eier og ansvarlig for revisjon av dokumentene”.
Ordførerens forslag til vedtak, med endring i punkt 2 som over, enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
1. Politisk sekretariat får mandat til å utarbeide følgende styringsverktøy for de
folkevalgte:
a. 4-årshjul
b. Struktur for prosess og arbeid med budsjett- og handlingsplan.
c. Planhierarki og oversikt over planer som er vedtatt, eller skal vedtas av de
folkevalgte.
d. Vedtaksoppfølging.
2. Ordfører står som eier og ansvarlig for revisjon av dokumentene.
3. Dokumentene skal revideres hvert 4. år.

á

101/12

Finansiering av Oslofjordforbindelsen Byggetrinn 2 - Grunnlag
for lokalpolitisk behandling av forlenget innkreving ved
Oslofjordforbindelsen.
Behandling:
â
Rådmannens forslag til vedtak falt med enstemmig vedtak.
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Tom Erik Hauger (FRP) fremmet følgende forslag:
1. Røyken kommune gir ikke tilslutning til forlenget innkreving ved RV 23
Oslofjordtunellen.
2. Det er et ubetinget krav at det ikke igangsettes arbeid med løp 2 i
oslofjordforbindelsen uten at det er gjort en grundig analyse, både økonomisk og
trafikksikkerhetsmessig ved et broalternativ.
3. For det videre arbeid legges til grunn at vegvesenet for å realisere ferdigstilling av
Rv 23 gjøres som et statlig fullfinansiert prosjekt.
Forslag fra Tom Erik Hauger falt med 6 (AP, H, V) mot 1 (FRP) stemme

Rune Kjølstad (H) fremmet følgende forslag:
Det gis tilslutning til å forlenge innkrevingen ved eksisterende bomstasjon ved rv.23
Oslofjordtunnelen frem til en endelig bompengeutredning er ferdig behandlet under
følgende forutsetninger:
A: Det må utredes en fullverdig broløsning som alternativ til nytt tunnelløp.
B: Endelig bompengeutredning skal inneholde forslag til en helhetlig finansiering av
hele RV23 samt muligheter for at bomstasjonen på Måna også finansierer DagsletLinnes og Linnes-E18
C: At Planarbeidet Linnes-E18 snarest igangsettes
D: Inntektene fra bomstasjonen på Måna etter at eksisterende tunnel er nedbetalt
skal i første rekke benyttes til trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende RV23, samt
finansiere planlegging av tilkobling RV23-E18 og ny Røykenvei.
Samt rådmannens punkt 2 og 3.

Forslag fra Rune Kjølstad enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
Det gis tilslutning til å forlenge innkrevingen ved eksisterende bomstasjon ved rv.23
Oslofjordtunnelen frem til en endelig bompengeutredning er ferdig behandlet under
følgende forutsetninger:
A: Det må utredes en fullverdig broløsning som alternativ til nytt tunnelløp.
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B: Endelig bompengeutredning skal inneholde forslag til en helhetlig finansiering av
hele RV23 samt muligheter for at bomstasjonen på Måna også finansierer DagsletLinnes og Linnes-E18
C: At Planarbeidet Linnes-E18 snarest igangsettes
D: Inntektene fra bomstasjonen på Måna etter at eksisterende tunnel er nedbetalt
skal i første rekke benyttes til trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende RV23, samt
finansiere planlegging av tilkobling RV23-E18 og ny Røykenvei.
Forlengelsen av innkrevingen kan maksimalt pågå i 3 år før en ny bompengeordning
er ferdig behandlet.
Det legges til grunn at videreføringen av innkrevingen skal gi om lag samme
bompengeinntekt som i dagens system.
á

102/12

Kommunedelplan for Slemmestad - Endring av bestemmelser §
4.5
Behandling:
â
Rune Kjølstad (H) fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake til rådmannen. Når saken legges frem til ny behandling for
formannsskapet, skal også feltene 1B-N01 samt 2-N01 og 2-N02. innarbeides med samme
ordlyd som bestemmelsen for Rortunet, med unntak av boliger.
Forslag fra Rune Kjølstad enstemmig vedtatt.

á

Vedtak:
â
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Saken sendes tilbake til rådmannen. Når saken legges frem til ny behandling for
formannsskapet, skal også feltene 1B-N01 samt 2-N01 og 2-N02. innarbeides med samme
ordlyd som bestemmelsen for Rortunet, med unntak av boliger.
á

103/12

85/361 Forhåndsuttalelse vedrørende oppstart av
reguleringsarbeid
Behandling:
â
Tom Erik Hauger (FRP) fremmet følgende forslag:
Med bakgrunn i tomtens sentrumsnære tilknytning er det naturlig å tillate at det bygges
enebolig, og at det igangsettes planarbeid. Endelig vedtak fattes når reguleringsplanen er
fremmet, eventuelt søknad om dispensasjon behandlet.
Håvard Vestgren (H) fremmet følgende forslag:
Formannskapet ber administrasjonen om å ta diskusjonen om tomtestørrelse i
sentrumsnære områder inn i rulleringen av den kommende kommuneplanen.
Forslag fra Tom Erik Hauger, med forslag fra Håvard Vestgren som tillegg, satt opp mot
rådmannens forslag til vedtak.
Forslag fra Tom Erik Hauger, med forslag fra Håvard Vestgren som tillegg, vedtatt med 6 (AP,
H, FRP) mot 1 (V) stemme.
Lasse Thue (V) fremmet følgende forslag: Formannskapet ber rådmannen legge frem en
presedenssak som fremmes for formannskapet så snart som mulig.
Forslag fra Lasse Thue falt med 6 (H, FRP, AP) mot 1 (V) stemmer.
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á

Vedtak:
â
Med bakgrunn i tomtens sentrumsnære tilknytning er det naturlig å tillate at det bygges
enebolig, og at det igangsettes planarbeid. Endelig vedtak fattes når reguleringsplanen er
fremmet, eventuelt søknad om dispensasjon behandlet.
Formannskapet ber administrasjonen om å ta diskusjonen om tomtestørrelse i
sentrumsnære områder, inn i rulleringen av den kommende kommuneplanen.
á

104/12

Klage på reguleringsgebyr i forbindelse med reguleringsplan for
Spikkestad sentrum - Felt S11
Behandling:
â
Håvard Vestgren (H) fremmet følgende forslag:
1. Kommunens administrasjon tok initiativ til at S/11 skulle detaljreguleres i stedet for å
inngå i kommunens områdeplan. I dette initiativet overholdt kommunen ikke sin
veiledningsplikt overfor utbygger.
2. Kommunens gebyrkrav mot H. Strøm for område S/11 Spikkestad frafalles i sin helhet.
3. Vedtaket vil ikke ha presedens for S/9 og S/10
Forslag fra Håvard Vestgren enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
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1. Kommunens administrasjon tok initiativ til at S/11 skulle detaljreguleres i stedet for å
inngå i kommunens områdeplan. I dette initiativet overholdt kommunen ikke sin
veiledningsplikt overfor utbygger.
2. Kommunens gebyrkrav mot H. Strøm for område S/11 Spikkestad frafalles i sin helhet.
3. Vedtaket vil ikke ha presedens for S/9 og S/10
á

105/12

A-550 Skiltvedtak fartsgrense Katrineåsveien og Jon Leiras vei.
Behandling:
â
Ida Malthe-Sørensen (H) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens forslag til
vedtak:
Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak om endringer av fartsgrenser for
Spikkestadveien forbi Midtbygda skole og Bråsetveien.
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fra Ida Malthe-Sørensen som tillegg, enstemmig
vedtatt.
á

Vedtak:
â
Med hjemmel i Skiltforskriften § 26.1 anbefaler rådmannen at fartsgrensen settes til 40
km/ t i Katrineåsveien fra Spikkestadveien til krysset med Jon Leiras vei samt Jon Leiras vei.
Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak om endringer av fartsgrenser for
Spikkestadveien forbi Midtbygda skole, Bråsetveien.
á

106/12
11

50/401 Årosfjellet Utbygging AS - Videreføring av byggeprosjektet
- Fase 3

Behandling:
â
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
Det tas til etterretning at Årosfjellet Utbygging AS avslutter sitt prosjekt etter at fase 1 og
fase 2 er gjennomført.
á

107/12

Kommuneplan for Røyken - 2011 - 2013 - Endring av
bestemmelser
Behandling:
â
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
á

Vedtak:
â
Kommuneplanens bestemmelse § 11 Forholdet til eksisterende (regulerings)planer utgår.
á
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Formannskapet fikk muntlig orientering om følgende saker:



Skolebakken
Brøyting

Formannskapet fattet følgende vedtak i sak om Skolebakken.
Rådmannens forslag til vedtak, slik det ble lagt frem i møtet, enstemmig vedtatt.
Formannskapet ønsker at trafikksikkerhetstiltak rundt bussholdeplass langs Slemmestadveien
innarbeides i prosjekt Skolebakken. Rådmannen kommer tilbake til inndekning.
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