Innholdsfortegnelse
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 24.01.2017
RS 1/17 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 24.01.2017
PS 1/17 Månedsrapport november 2016
PS 2/17 Plan økonomirapportering 2017
PS 3/17 Tilskudd til ny løypemaskin Ringkollen - Skiforeningen
PS 4/17 Ståstedsanalyse IT
PS 5/17 Innspill til Tariffoppgjøret 2017
PS 6/17 Sykefravær 4. kvartal 2016
PS 7/17 Høring- ny barnevernslov
PS 8/17 Innfordring kommunale avgifter vann og avløp - ny praksis
PS 9/17 Ny sentral parkeringsforskrift
PS 10/17 Tour of Norwry 2017 - internasjonalt etapperitt på sykkel - søknad om økonomisk tilskudd
PS 11/17 Valg av leder til felles forliksråd for Jevnaker-, Hole- og Ringerike kommune
PS 12/17 Allmenne Kulturmidler
PS 13/17 Studietur - Luleå
PS 14/17 Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg
PS 15/17 Wallstreet Nightclub AS - skjenking av mindreårig.
PS 16/17 Salgsbevilling for alkohol - Strømsnes og Torp AS/ - REMA 1000 Hønengaten

RINGERIKE KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 24.01.2017
Tid: 12:00 – 13:30

Innkalte
Funksjon
Navn
Forfall Møtt for
Leder
Kjell Børre Hansen
Medlem
Dag Erik Henaug
Medlem
Kirsten Orebråten
FO
Medlem
Runar Johansen
Medlem
Alf Henry Meier
FO
Medlem
Inger Synnøve Kammerud
Medlem
Hilde Vollmerhaus
Medlem
Helge Stiksrud
Medlem
Iren Rannekleiv
Medlem
Magnus Herstad
Medlem
Hans-Petter Aasen
Medlem
Nena Bjerke
Medlem
Anne Mari W. Ottesen
Varamedlem
Arnfinn J. Holten
Alf Henry Meier
Varamedlem
Arnfinn Baksvær
Kirsten Orebråten

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden.
Spørsmål til dagsorden:
Hans-Petter Aasen (Sp) stilte spørsmål til rådmannen om trafikksikkerhetstiltak/oppfølging
og søknad om midler til tiltak.
I tillegg spurte Aasen om situasjonen hva gjeldene barnevernsvakten og om denne er operativ
24 timer i døgnet. Rådmannen gav et foreløpig muntlig svar og vil komme tilbake til mer
utfyllende svar.
Tilstede fra
administrasjonen

Kommunalsjef, Marianne Mortensen, Trude Bredal Steinmo,
Magnar Ågotnes, Gyrid Løvli, Christine Myhre Bråthen og Gunn
Edvardsen. Kommunikasjonsrådgiver, Mads Øyeren,
kommuneadvokat Rune Erstad og advokat, Thea Brock, Utbygging
Jostein Nybråthen.

Merknader

Gyrid Løvli holdt en kort orientering om Fossefondet.
Referatsak 15/249-70 ble tatt til orientering i lukket møte, da de
folkevalgte fikk fremlagt dokumentasjon og ble orientert om sak
unntatt offentlighet.
Fra og med sak 1/17,1/17
til og med sak 16/17

Behandlede saker

Møteprotokollen godkjennes

Magnus Herstad

Kjell B. Hansen

Hilde Vollmerhaus

Møtesekretær
Trude S. Bjerkås
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Følgende saker ble behandlet
Saksnr.
1/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/275
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den
24.01.2017

1/17

17/86
Månedsrapport november 2016

2/17

17/93
Plan økonomirapportering 2017

3/17

16/3217
Tilskudd til ny løypemaskin Ringkollen - Skiforeningen

4/17

17/145
Ståstedsanalyse IT

5/17

17/60
Innspill til Tariffoppgjøret 2017

6/17

16/4875
Sykefravær 4. kvartal 2016

7/17

16/5719
Høring- ny barnevernslov

8/17

16/5934
Innfordring kommunale avgifter vann og avløp - ny praksis

9/17

16/4210
Ny sentral parkeringsforskrift
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10/17

16/6150
Tour of Norway 2017 - internasjonalt etapperitt på sykkel - søknad om
økonomisk tilskudd

11/17

17/81
Valg av leder til felles forliksråd for Jevnaker-, Hole- og Ringerike
kommune

12/17

17/162
Allmenne Kulturmidler

13/17

17/243
Studietur - Luleå

14/17

16/5356
Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg

15/17

16/5345
Wallstreet Nightclub AS - skjenking av mindreårig.

16/17

16/5602
Salgsbevilling for alkohol - Strømsnes og Torp AS/ - REMA 1000
Hønengaten
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RINGERIKE KOMMUNE

1/17
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 24.01.2017
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Referatsak 16/4009-4 - Temautredning ble tatt til orientering.
Referatsak 15/249-70 - Hønen gård avklaring med beboernes hjemkommuner om
betalingsansvar ble tatt til orientering.

REFERATSAKER
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Advokat Thea Brock holdt en kort orientering om sak 15/249-70.
Fyll inn behandlingen av saken over

1/17
Månedsrapport november 2016
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Månedsrapport november 2016 tas til orientering
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Rådmannen holdt en kort orientering.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Månedsrapport november 2016 tas til orientering
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2/17
Plan økonomirapportering 2017
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Rådmannens forslag til datoplan for økonomirapportering 2017 godkjennes
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:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til datoplan for økonomirapportering 2017 godkjennes
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3/17
Tilskudd til ny løypemaskin Ringkollen - Skiforeningen
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Søknad fra Skiforeningen om 600.000 kroner til ny løype-/ prepareringsmaskin på
Ringkollen. Investeringen legges inn i regnskapets 1. tertial 2017.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Investeringen legges inn i regnskapets 1. tertial 2017.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:
Rådmannens forslag samt ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Saken fremlegges uten forslag til vedtak. Søknad fra Skiforeningen om 600.000 kroner til ny
løype-/ prepareringsmaskin på Ringkollen.
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4/17
Ståstedsanalyse IT
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Formannskapet tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune- virksomhetsområde IT» 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:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune- virksomhetsområde IT» til
orientering.
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5/17
Innspill til Tariffoppgjøret 2017
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Formannskapet støtter innspill til tariffoppgjøret 2017.
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:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Formannskapet støtter innspill til tariffoppgjøret 2017.
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6/17
Sykefravær 4. kvartal 2016
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Formannskapet tar sykefravær 2016 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:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar sykefravær 2016 til orientering.
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7/17
Høring- ny barnevernslov
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 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:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.
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8/17
Innfordring kommunale avgifter vann og avløp - ny praksis
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Etablering av ny praksis ved innfordring av vann- og avløpsgebyrer 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:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Etablering av ny praksis ved innfordring av vann- og avløpsgebyrer tas til orientering.
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9/17
Ny sentral parkeringsforskrift
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Forslag til vedtak:
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering.
2. Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner.
3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig
framtidig innføring av betaling for ladestrøm.

Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Hilde Vollmerhaus (Ap) fremmet forslag til nytt pkt. 2:
«Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:
Punktvis avstemming:
Rådmannens forslag til Pkt.1 og pkt.3 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens Pkt.2 ble satt opp mot Vollmerhaus nytt forslag til pkt 2.
Vollmerhaus forslag til nytt pkt. 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (Arnfinn Holten (KrF) og Runar
Johansen (H) som formannskapets innstilling til kommunestyret.
.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering.
2. Det innføres betaling på kommunale parkeringsplasser også for elektrisk og hydrogendrevne
motorvogner.
3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig
framtidig innføring av betaling for ladestrøm.
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10/17
Tour of Norway 2017 - internasjonalt etapperitt på sykkel - søknad om økonomisk
tilskudd
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
 Ringerike kommune bevilger kr. 125 000,- i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway»
for 2017. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.
 Formannskapet forutsetter at en etappe av rittet legges innenfor kommunens grenser.
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:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
 Ringerike kommune bevilger kr. 125 000,- i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway»
for 2017. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.
 Formannskapet forutsetter at en etappe av rittet legges innenfor kommunens grenser.
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11/17
Valg av leder til felles forliksråd for Jevnaker-, Hole- og Ringerike kommune
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Som leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole- og Ringerike kommune
velges Alf Meier.
I henhold til tidligere valg, har dermed felles forliksråd for Jevnaker-, HoleRingerike kommune slik sammensetning:

og

1. Alf Meier (leder)
2. Jane Andersen (medlem)
3. Svein Solheim
Varamenn:
1. Arne Ivar Johnsrud
2. Beate Heieren
3. Kristin Bjella
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:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Som leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole- og Ringerike kommune
velges Alf Meier.
I henhold til tidligere valg, har dermed felles forliksråd for Jevnaker-, HoleRingerike kommune slik sammensetning:

og

1. Alf Meier (leder)
2. Jane Andersen (medlem)
3. Svein Solheim
Varamenn:
1. Arne Ivar Johnsrud
2. Beate Heieren
3. Kristin Bjella
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12/17
Allmenne Kulturmidler
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Allmenne kulturmidler for 2017 fordeles slik det går fram av saksframlegget.
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:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Allmenne kulturmidler for 2017 fordeles slik det går fram av saksframlegget.
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13/17
Studietur - Luleå
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Formannskapet tar programmet for studietur til Luleå til orientering.
Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto.
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:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar programmet for studietur til Luleå til orientering.
Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto.
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14/17
Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Saken ble trukket.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Saken ble behandlet i KS 24.11.16.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Lokal forskrift om forbudssoner forblir som vedtatt i 2015
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15/17
Wallstreet Nightclub AS - skjenking av mindreårig.
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Klage fra Wallstreet Nightclub AS på tildeling av åtte prikker gis ikke medhold.
Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak. I medhold av Forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 10-3 første strekpunkt tildeles Wallstreet Nightclub AS org.nr
913 715 888 åtte – 8 – prikker for skjenking av mindreårig. Prikktildelingen gis fra
overtredelsestidspunktet 9. oktober 2016.
Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.
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:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Klage fra Wallstreet Nightclub AS på tildeling av åtte prikker gis ikke medhold.
Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak. I medhold av Forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 10-3 første strekpunkt tildeles Wallstreet Nightclub AS org.nr
913 715 888 åtte – 8 – prikker for skjenking av mindreårig. Prikktildelingen gis fra
overtredelsestidspunktet 9. oktober 2016.
Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.
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16/17
Salgsbevilling for alkohol - Strømsnes og Torp AS/ - REMA 1000 Hønengaten
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
 Strømsnes og Torp AS/REMA 1000 Hønengaten gis bevilling for salg av alkoholholdig
drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 Bevillingen gjelder for REMA 1000 Hønengaten, Hønengata 18, Hønefoss og de arealer
søknaden beskriver.
 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020.
 Ole Morten Nitschke Torp f. 19.1.1974 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette
Gomnes f. 21.9.1974 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
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:





Strømsnes og Torp AS/REMA 1000 Hønengaten gis bevilling for salg av alkoholholdig
drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
Bevillingen gjelder for REMA 1000 Hønengaten, Hønengata 18, Hønefoss og de arealer
søknaden beskriver.
Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020.
Ole Morten Nitschke Torp f. 19.1.1974 godkjennes som styrer av bevillingen og Anette
Gomnes f. 21.9.1974 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. 
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