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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 21.02.2017 Tid: 09:00 – 12:30 

Dagsorden 

09:00 – 12:00 Saksliste 

12:00 – 12:30 Lunsj 

 

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   

Medlem Inger Synnøve Kammerud FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Nena Bjerke   

Varamedlem Arnfinn Baksvær  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Anne-Marit Lillestø  Inger Synnøve Kammerud 

Varamedlem Axel Sjøberg  Anne Mari W. Ottesen 

Varamedlem Nanna Kristoffersen  Magnus Herstad 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Gyrid Løvli, Marianne 

Mortensen, Gunn Edvardsen, Christine M. Bråthen, Trude B. 

Steinmo,  kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren, samt Jostein 

Nybråthen og Arild Magnus Rønnestad. 
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Merknader Stemmeforklaring i sak 21/17 fra Hans-Petter Aasen (Sp) – følger 

protokollen. 

Behandlede saker Fra og med sak 17/17, Referatsak 2/17. 

til og med sak  33/17. 

 

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

møtet satt med følgende til dagsorden: 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet spørsmål til ordfører som ble svart ut i møtet.  

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad (Sett) Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås og Marit Simensen. 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

2/17 17/715   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

21.02.2017  

 

 

17/17 16/559   

 Fossefondet - Resultat 2016  

 

 

18/17 17/639   

 Status verbalforslag 2016 og mål i handlingsprogram 2016-2019  

 

 

19/17 17/640   

 Status kommunestyrevedtak pr 31.12.2016  

 

 

20/17 14/263   

 0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  Saksbehandlingsgebyr  

 

 

21/17 14/2932   

 Ny barneskole Hønefoss sør - 10004 BP2 Forprosjekt 

 

 

22/17 14/2345   

 2. gangsbehandling reguleringsplan 399 - Ny skole og boligområde 

Benterud  

 

 

23/17 16/5519   

 Eierskapsmelding Ringerike kommune - 2016  

 

 

24/17 17/425   

 Salg av kommunal grunn - del av gnr. 49, bnr. 256  

 

 

25/17 16/2628   

 Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  
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26/17 16/6437   

 Høring - vannscooterforskriften  

 

 

27/17 17/299   

 Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte  

 

 

28/17 17/314   

 Valg av medlemmer til 17.mai komite 2017  

 

 

29/17 17/254   

 VÅR-konferansen 2017  

 

 

30/17 17/285   

 Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skolen  

 

 

31/17 17/351   

 Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  

 

 

32/17 17/364   

 Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  

 

 

33/17 17/118   

 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

2/17   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 21.02.2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Følgende referatsak ble enstemmig tatt til orientering: 

 

17/32-5 

Orientering rundt arealforhold på Hvervenmoen/Hvervenkastet per januar 2017. 

 

REFERATSAKER 
 

 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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17/17   

Fossefondet - Resultat 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Rapport pr 31.12.2016 for Fossefondet 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 tatt til orientering som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport pr 31.12.2016 for Fossefondet tas til orientering 
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18/17   

Status verbalforslag 2016 og mål i handlingsprogram 2016-2019  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Rådmannens tilbakemelding om status på vedtatte verbalforslag 2016 og målene i 

handlingsprogram 2016-2019 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 tatt til orientering som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på vedtatte verbalforslag 2016 og målene i 

handlingsprogram 2016-2019 tas til orientering. 
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19/17   

Status kommunestyrevedtak pr 31.12.2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Rådmannens statusrapport for kommunestyrevedtak 2014-2016 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 tatt til orientering som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens statusrapport for kommunestyrevedtak 2014-2016 tas til orientering. 
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20/17   

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane Saksbehandlingsgebyr  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Saksbehandlingsgebyret for plansaksbehandlingen av Trampen skytebane settes til kr. 

86 500,-. 

 

2. Formannskapet henviser til at man ved økonomiske utfordringer kan søke om økonomisk 

støtte. Og at formannskapet behandler evnt. søknad som egen sak. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Formannskapet fremmet forslag til nytt pkt 2: 

Formannskapet henviser til at man ved økonomiske utfordringer kan søke om økonomisk 

støtte. Og at formannskapet behandler evnt. søknad som egen sak. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt formannskapets forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saksbehandlingsgebyret for plansaksbehandlingen av Trampen skytebane settes til kr. 

86 500,-. 

 

2. Dersom forslagsstiller har økonomiske utfordringer med å betale saksbehandlingsgebyret, 

står forslagsstiller fritt til å søke kommunen om støtte.  
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21/17   

Ny barneskole Hønefoss sør - 10004 BP2 Forprosjekt 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygget innenfor et budsjett på 353 millioner kroner inkl. mva, 

slik som vedlagte forprosjekt viser. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Formannskapet drøftet saken og i forlengelsen av denne prinsipielle og formelle sider med 

utarbeidelse/etablering av byggeprosjekter. Herunder mål, planer og strategier og former for 

budsjettering. Bør man foreta en samlet budsjettering av prosjektene fremfor at prosjektene 

budsjetteres enkeltvis. Rådmannen anmodes om å utrede relevante sider av disser spørsmålene 

herunder alternative rutiner knyttet til investeringsprosjekter. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1stemme (Sp) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Stemmeforklaring i sak 21/17 fra Hans-Petter Aasen (Sp) følger protokollen. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ny skole Hønefoss Sør vedtas bygget innenfor et budsjett på 353 millioner kroner inkl. mva, 

slik som vedlagte forprosjekt viser. 
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22/17   

2. gangsbehandling reguleringsplan 399 - Ny skole og boligområde Benterud  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole og boligområde Benterud vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_311 Benterud boligområde vedtatt 04.05.2006, som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 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: 

 

 

1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole og boligområde Benterud vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_311 Benterud boligområde vedtatt 04.05.2006, som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 
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23/17   

Eierskapsmelding Ringerike kommune - 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken utsettes. 

 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 

Runar Johansen (H) fremmet utsettelsesforslag på vegne av flertallspartiene (Ap, Krf, H 

og V): «Saken utsettes.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Runar Johansens (H) utsettelsesforslag p.v.a. flertallspartiene ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Eierskapsmelding for Ringerike kommune, - 2017 vedtas. 

2. Prinsippene for eierstyring som omtales i saken pkt. 1-9, vedtas som prinsipper for 

eierstyring i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune har tidligere vedtatt å avvikle eierskapet i sameiet «Sanssouci», - 

Hassel fengsel. Rådmannen får i denne omgang fullmakt til videre å avvikle eierskapet i 

Ringerike kornsilo AS, Modum industrier AS, Filmkvartalet AS og Norske 

Skogindustrier ASA. 
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24/17   

Salg av kommunal grunn - del av gnr. 49, bnr. 256  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken trekkes. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Et samlet formannskap fremmet forslag om at saken trekkes. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Et enstemmig formannskap vedtok at saken trekkes. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Tomt på ca. 11 500 m² fradeles gnr. 49, bnr. 256 og selges til Byggmakker Hønefoss AS.   

 

Området selges som råtomt og pris pr. m² settes til kr 350,- som er gjennomsnitt av 2 

innhentete takster.   

 

Byggmakker Hønefoss AS skal stå for regulering av området og vil bære alle utgifter i 

forbindelse med dette. I tillegg skal kjøper dekke alle kostnader i forbindelse med fradeling, 

oppmåling og tinglysing av skjøtet. 
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25/17   

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  

 

 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: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  
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26/17   

Høring - vannscooterforskriften  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. 

 

 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 

Dag Henaug (H) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«1. Ringerike kommune støtter forslaget om oppheving av vannscooterforskriften 

 

2. I pågående revisjon av lokal forskrift om motorferdsel i Ringerike kommune vil det       også 

tas inn bestemmelser som omfatter bruk av vannscooter.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble satt opp mot Henaugs (H) forslag til vedtak. Rådmannens forslag ble 

vedtatt mot 3 stemmer (H og FrP) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. 
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27/17   

Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Norsia AS org.nummer 918 342 273 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Norsia bar & nattklubb, Nordre Torv 1, 3513 Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Ida Hansen f. 28.9.1992 godkjennes som styrer. Steffen Gårdhammer f. 15.12.1989 

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 

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 ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Norsia AS org.nummer 918 342 273 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 

2 og 3 for Norsia bar & nattklubb, Nordre Torv 1, 3513 Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Ida Hansen f. 28.9.1992 godkjennes som styrer. Steffen Gårdhammer f. 15.12.1989 

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 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune  
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28/17   

Valg av medlemmer til 17.mai komite 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
 

Rådmannen gis i oppdrag å utnevne leder fra kommunens administrasjon. 

De nye medlemmene velges for 2 år 

Som medlemmer av 17.mai komiteen for 2017 velges 

 

 

1. Anne Bjørg Loktu  1 år igjen av valgperioden 

2. Eli Johanne Ruud    1 år igjen av valgperioden 

3. Anette Coucheron    1 år igjen av valgperioden 

4. Viera Rozmara-Frydenlund 1 år igjen av valgperioden 

5. Tom Ragnar Berg   1 år igjen av valgperioden 

6. Roar Olsen   1 år igjen av valgperioden 

7. John A. Bakken   2 år 
8. Parviz Salimi  2 år 

 

 

 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: 

Valgnemndas forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 
 

Som medlemmer av 17.mai komiteen for 2017 velges 

De nye medlemmene velges for 2 år 

 

1. Eldbjørg Ramsrud    Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

2. Eli Johanne Ruud    Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

3. Anette Coucheron    Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

4. Viera Rozmara-Frydenlund  Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

5. Tom Ragnar Berg   Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

6. Roar Olsen   Ikke på valg 1 år igjen av valgperioden 

7. _____________________  

8._____________________ 

9._____________________ 
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29/17   

VÅR-konferansen 2017  

 

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 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering. 

 

 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: 

Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 
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30/17   

Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skolen  

 

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 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole» 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 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: 

 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i skole» vedtas  
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31/17   

Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 

 

 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: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 
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Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 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: 

Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 tas til orientering. 
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

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 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 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 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: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 
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Stemmeforklaring fra Hans-Petter Aasen (Sp) sak 21/17. 

«I tråd med tidligere standpunkt om etablering av ny skole Hønefoss Syd på Benterud, velger 

Senterpartiets representanter å stemme i mot prosjektet. Dette er begrunnet med alternative 

prioriteringer i budsjett for 2017 og et alternativt syn på hva som er riktig skolestruktur og 

plassering av skolebygg i kommunen.» 

 

 

 

 



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



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
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