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160/16
Fossefondet - Halvårsrapportering pr 30.06.2016
Behandling
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rapport pr. 30.06.2016 for Fossefondet ble enstemmig tatt til orientering som
formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Rapport pr 30.06.2016 for Fossefondet tas til orientering.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

161/16
Månedsrapport juli 2016
Behandling
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Hilde Volmerhaus forslag til vedtak ble
Volmerhaus enstemmig vedtatt for formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Månedsrapport juli 2016 tas til orientering.
2. Det gis kr 25 000,- i støtte til mestringsdagen på Hvalsmoen 14. juni 2016.
3. Rådmannen gis i oppgave å systematisere kommunens mottak av søknader, via
løsninger på nett, slik at all informasjon kommer inn og sikrer likeverdig behandling
med tanke på krav til budsjett og regnskap for opplegget det søkes for.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

162/16
Nordisk vennskapsbymøte 2016
Behandling
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
Fyll inn behandlingen av saken over
Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Formannskapet tar rapporten fra vennskapsbymøtet 2016 til orientering.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

163/16
Lønnsfastsettelse - rådmann
Behandling
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Magnus Herstad ble valgt som representant fra opposisjonen.
Fyll inn behandlingen av saken over
Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen




Formannskapet oppnevner tre representanter til å gjennomføre lønnsforhandling for
forhandlingsåret 2016.
Formannskapet oppnevner ordfører, varaordfører og en representant fra
opposisjonspartiene.
Disse gis fullmakt til å gjennomføre og sluttføre forhandlingene med avtale.
Formannskapet legger til grunn at resultatet reflekterer lønnsnivået i
sammenlignbare kommuner.
Fremforhandlet lønnsavtale vil være offentlig.



Magnus Herstad ble enstemmig valgt som representant fra opposisjonen,





Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

164/16
Tema: Samfunnsutvikling og vekst
Behandling
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Ordførerens framlegg ligger i saken.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom ordførers og Hans-Petter Aasens forslag til vedtak, ble
ordførers forslag vedtatt mot 4 stemmer (Frp og Sp).
Fyll inn behandlingen av saken over
Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen


Formannskapet tar ordførerens innspills notat om planmessig fokus og arbeid innen
samfunnsutvikling og vekst, fremlagt i møte den 23.08.16, til orientering



Formannskapet tar til etterretning forslaget om at varaordfører trer inn på heltid fra og med
01.09.16 i sakens anledning og forutsetter at det videre arbeid utføres i et utviklingsrettet
samarbeid mellom ordfører/varaordfører og rådmann



Formannskapet legger til grunn at innspill fra dialogen i møte den 23.08.16 tas med i det
videre arbeidet



Formannskapet forutsetter at avklaring og fastsetting av strategiutvalget arbeidsordning
realitetsbehandles i møte den 27.10.16, hvoretter behov innarbeides i budsjett 2017 og i
handlingsplan 2017-2021.

Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

165/16
Suppleringsvalg til særskilt meddommerutvalg for jordskiftesaker 2017 - 2020
Behandling
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
Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Eldor Bjerke f. 6.10.1954 og Morten Fagerås f. 30.12.1970 velges som meddommere til
Nedre Buskerud Jordskifterett for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

166/16
Supleringsvalg av lagrettemedlem/meddommer til Borgarting Lagmannsrett
Behandling

Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Bjørn Eivind Thoen f. 9.1.1973, Linnerudveien 29, 3514 Hønefoss velges som
meddommer/lagrettemedlem til Borgarting Lagmannsrett.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

167/16
Serverings- og skjenkebevilling - The Rock
Behandling
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
Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
 Steffen Skavdal org.nr 976 970 543 gis alminnelig serverings- og skjenkebevilling for
alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for The Rock, Stabellsgaten 14, Hønefoss
 Bevillingen gjelder for de areaer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september
2020.
 Steffen Skavdal f. 6.11.1973 godkjennes som styrer og Bujar Ismajli f. 15.11.1982
godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar
med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og
politivedtekter, samt kommunale vedtak, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan
2016 – 2020 for Ringerike kommune.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

168/16
Salgsbevilling for alkohol - Kiwi avdeling 579 Hallingby
Behandling
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
Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
 NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk
med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 Bevillingen gjelder for Kiwi avdeling 579 Hallingby og de arealer søknaden beskriver.
 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020.
 Stian Kragholm Olsen f. 1.9.1987.7.1979 godkjennes som stedfortreder for styrer av
bevillingen og Stian Sandland f. 3.6.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av
bevillingen
 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til
enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt
kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike
kommune. 
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

169/16
Boliglån **********
Behandling
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
Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
I henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer fra husbanken, innvilges ikke
etableringstilskudd med det formål å kjøpe inventar og lignende til boligen.
Kommunens avslag opprettholdes.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

5/16
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 23.08.2016.
Behandling
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering.
Fyll inn behandlingen av saken over
Vedtak
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Tom side

