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Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 23.05.2017
Tid: 09:00- 15:00
TEMAMØTE/DAGSORDEN:
09:00 – Oppmøte Rådhuset.
09:05 – 12:00 - Befaring: Sundgata og nye Hønefoss
kirke.
12:00 – 12:45 – Lunsj Rådhuset
12:45 – Saksliste FS del 1 og del 2.
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Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Tilstede fra
administrasjonen

Navn
Kjell Børre Hansen
Dag Erik Henaug
Kirsten Orebråten
Runar Johansen
Alf Henry Meier
Inger Synnøve Kammerud
Hilde Vollmerhaus
Helge Stiksrud
Iren Rannekleiv
Magnus Herstad
Hans-Petter Aasen
Anne Mari W. Ottesen
Nena Bjerke
Arnfinn J. Holten
Axel Sjøberg

Forfall Møtt for

FO

FO
Inger Synnøve Kammerud
Anne Mari W. Ottesen

Kommunalsjefene Christine Myhre Bråthen, Gyrid Løvli, Magnar
Ågotnes, Gunn Edvardsen. Rådgiver tildelingskontoret Kari G.
Henriksen og konsulent ved rådmannens stab Kari Vèien Dennè.

Formannskapets strategikonferanse avholdes på Thorbjørnrud Hotell
13. og 14. juni 2017.
Fra og med sak 58/17
Behandlede saker
til og med sak 62/17
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent.
Merknader

Møteprotokollen godkjennes
Magnus Herstad

Kjell B. Hansen

Hilde Vollmerhaus

Møtesekretær
Marit Simensen
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Saksnr.
58/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/2039
1. Tertialrapport - april 2017

59/17

17/2035
Oppfølging Verbalforslag 2016 og 2017

60/17

17/1634
Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester

61/17

17/1830
Kulturplan

62/17

17/1005
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol
- Kolonial.no Kolonial.no AS

Side 3 av 12

RINGERIKE KOMMUNE

58/17
1. Tertialrapport - april 2017
Vedtak:
1. 1. tertialrapport – april 2017 tas til orientering
2. Følgende budsjettendringer foretas i DRIFTSbudsjettet 2017:
a. Kulturtjenesten øker sin ramme med 2.400.000 kr grunnet tilskudd til
idrettsanlegg på Tyristrand.
b. Kulturtjenesten øker sin ramme med 162.000 kr til «Korps i skole» i regi av
kulturskolen.
c. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 583.000 kr
som følge av tilskudd til Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.
d. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 60.000 kr
som følge av tilskudd til Samarbeidsalliansen Osloregionen.
e. Samfunn øker sin ramme med 567.500 kr til kartlegging av kvikkleiresone
Støaveien.
f. Rammeområde helse og omsorg øker sin ramme med 1.523.000 kr til drift i
prosjekt Velferdsteknologi
g. Punkene a-f dekkes inn ved at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres
med 5.295.500 kr fra 40.000.000 kr til 34.704.500 kr.
h. Grunnet administrative organisasjonsendringer økes rammen til Helse og
omsorg med 1.225.000. Samfunn reduserer sin ramme med 638.000 kr og
Grunnskole reduserer sin ramme med 587.000 kr
3. Følgende budsjettendringer foretas i INVESTERINGSbudsjettet 2017:
a. Prosjekt 0710 Helse- Pilotprosjekt velferdsteknologi tilføres 3.115.000 kr.
Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler innenfor årets låneopptak.
Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 kredit kr 3 115 000
023000.654000.253.0710 debet kr 3 115 000
b. Prosjekt 10003 Sokna skole justeres ned med 2.000.000 kr. Bruk av lån
nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 debet kr 2 000 000
023000.657000.222.10003 kredit kr 2 000 000
c. Prosjekt 19401 VPI – Utskifting 2100 gatelyspunkter har et merforbruk fra
2016. Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler. Korrigeres slik:
023000.654000.332.19401 debet kr 1 838 426
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 838 426
d. Prosjekt 19101 Utskifting avløpsledninger 2017 tilføres 1.200.000 kr som
dekkes av ubrukte lånemidler fra prosjekt 19100 Utskifting avløpsledninger
2016. Korrigeres slik:
023000.651100.353.19101 debet kr 1 200 000
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 200 000

e. Det foretas en omdisponering på 10.000.000 kr fra overordnet prosjekt 19300
Kommunale veier, gatelys, park og idrett til eget prosjekt 14013 Forsterking
Hen – Skårflogan. Korrigeres slik:
023000.657000.332.14013 debet kr 10 000 000
023000.654000.332.19300 kredit kr 10 000 000
f. Budsjettert bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet 2017 nedjusteres med
121.800.000 kr som følge av endret betalingsplan. Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 debet kr 121 800 000 (redusert bruk av lån)
023000.657000.222.10004 kredit 25 000 000 (Ny Hønefoss barneskole syd)
023000.657000.265.10006 kredit 16 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter nye
omsorgsboliger)
023000.657000.265.10007 kredit 5 400 000 (Omsorgsboliger foreldrekonsept)
023000.657000.265.10008 kredit 2 300 000 (Hov allé omsorgsboliger)
023000.657000.241.10015 kredit kr 5 300 000 (Ny legevakt)
023000.651000.340.15006 kredit kr 35 000 000 (Ringerike vannverk)
023000.651000.345.15008 kredit kr 10 000 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15008 kredit kr 12 000 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15014 kredit kr 1 800 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
023000.651000.350.15037 kredit kr 5 000 000 (Styresystem Nes RA og
Monserud RA)
023000.651000.353.15038 kredit kr 4 000 000 (Overvannskulvert Storjordet –
St.Hanshaugen)
4. Det overføres 949.783 kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke
investeringskostnader i forbindelse med flyktningkontor og migrasjons-/
smittevernkontor i Storgt 11-13. Beløpet dekkes ved å redusere årets budsjetterte
avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet.
Regnskapsføres slik:
157000.941000.880 debet 949.783 kr
097000.690000.880.0001 kredit 949 783 kr
Budsjettkorrigeres slik:
157000.941000.880 debet 949.783 kr (driftsbudsjettet)
154000.951000.880 kredit 949.783 kr (driftsbudsjettet)
097000.690000.880.0001 kredit kr 949 783 (investeringsbudsjettet)
023000.656000.242.0112 debet kr 239 301 (investeringsbudsjettet)
020000.656000.233.0126 debet kr 710 482 (investeringsbudsjettet)
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Behandling:
Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Nytt punkt 2i
Det innføres forsøksordning med 2 timers gratis parkering på alle kommunale
parkeringsplasser. Ordningen trer i kraft fra 01.07.17, og evalueres i samarbeid med
handelsstanden før endelig behandling av årsbudsjett for 2018. Det avsettes kr 1 650 000,-.
Dette dekkes inn gjennom redusert disposisjonsfond».
«Nytt punkt 2j
Rammeområde oppvekst økes med 3 mill. Økt ramme brukes til å øke lærertettheten for
skoleåret 2017-2018. Økningen i rammen dekkes gjennom redusert disposisjonsfond».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Punktvis avstemming:
Rådmannens forslag til pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Aasens (SP) forslag til nytt pkt. 2i oppnådde 3 stemmer (Frp, SP) og falt.
Aasen (SP) forslag til nytt pkt. 2j oppnådde 2 stemmer (SV, SP) og falt.
Rådmannens forslag til pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. 1. tertialrapport – april 2017 tas til orientering
2. Følgende budsjettendringer foretas i DRIFTSbudsjettet 2017:
a. Kulturtjenesten øker sin ramme med 2.400.000 kr grunnet tilskudd til
idrettsanlegg på Tyristrand.
b. Kulturtjenesten øker sin ramme med 162.000 kr til «Korps i skole» i regi av
kulturskolen.
c. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 583.000 kr
som følge av tilskudd til Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.
d. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 60.000 kr
som følge av tilskudd til Samarbeidsalliansen Osloregionen.
e. Samfunn øker sin ramme med 567.500 kr til kartlegging av kvikkleiresone
Støaveien.
f. Rammeområde helse og omsorg øker sin ramme med 1.523.000 kr til drift i
prosjekt Velferdsteknologi
g. Punkene a-f dekkes inn ved at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres
med 5.295.500 kr fra 40.000.000 kr til 34.704.500 kr.
h. Grunnet administrative organisasjonsendringer økes rammen til Helse og
omsorg med 1.225.000. Samfunn reduserer sin ramme med 638.000 kr og
Grunnskole reduserer sin ramme med 587.000 kr
3. Følgende budsjettendringer foretas i INVESTERINGSbudsjettet 2017:
a. Prosjekt 0710 Helse- Pilotprosjekt velferdsteknologi tilføres 3.115.000 kr.
Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler innenfor årets låneopptak.
Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 kredit kr 3 115 000
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b.

c.

d.

e.

f.

023000.654000.253.0710 debet kr 3 115 000
Prosjekt 10003 Sokna skole justeres ned med 2.000.000 kr. Bruk av lån
nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 debet kr 2 000 000
023000.657000.222.10003 kredit kr 2 000 000
Prosjekt 19401 VPI – Utskifting 2100 gatelyspunkter har et merforbruk fra
2016. Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler. Korrigeres slik:
023000.654000.332.19401 debet kr 1 838 426
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 838 426
Prosjekt 19101 Utskifting avløpsledninger 2017 tilføres 1.200.000 kr som
dekkes av ubrukte lånemidler fra prosjekt 19100 Utskifting avløpsledninger
2016. Korrigeres slik:
023000.651100.353.19101 debet kr 1 200 000
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 200 000
Det foretas en omdisponering på 10.000.000 kr fra overordnet prosjekt 19300
Kommunale veier, gatelys, park og idrett til eget prosjekt 14013 Forsterking
Hen – Skårflogan. Korrigeres slik:
023000.657000.332.14013 debet kr 10 000 000
023000.654000.332.19300 kredit kr 10 000 000
Budsjettert bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet 2017 nedjusteres med
121.800.000 kr som følge av endret betalingsplan. Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 debet kr 121 800 000 (redusert bruk av lån)
023000.657000.222.10004 kredit 25 000 000 (Ny Hønefoss barneskole syd)
023000.657000.265.10006 kredit 16 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter nye
omsorgsboliger)
023000.657000.265.10007 kredit 5 400 000 (Omsorgsboliger foreldrekonsept)
023000.657000.265.10008 kredit 2 300 000 (Hov allé omsorgsboliger)
023000.657000.241.10015 kredit kr 5 300 000 (Ny legevakt)
023000.651000.340.15006 kredit kr 35 000 000 (Ringerike vannverk)
023000.651000.345.15008 kredit kr 10 000 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15008 kredit kr 12 000 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15014 kredit kr 1 800 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
023000.651000.350.15037 kredit kr 5 000 000 (Styresystem Nes RA og
Monserud RA)
023000.651000.353.15038 kredit kr 4 000 000 (Overvannskulvert Storjordet –
St.Hanshaugen)
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4. Det overføres 949.783 kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke
investeringskostnader i forbindelse med flyktningkontor og migrasjons-/
smittevernkontor i Storgt 11-13. Beløpet dekkes ved å redusere årets budsjetterte
avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet.
Regnskapsføres slik:
157000.941000.880 debet 949.783 kr
097000.690000.880.0001 kredit 949 783 kr
Budsjettkorrigeres slik:
157000.941000.880 debet 949.783 kr (driftsbudsjettet)
154000.951000.880 kredit 949.783 kr (driftsbudsjettet)
097000.690000.880.0001 kredit kr 949 783 (investeringsbudsjettet)
023000.656000.242.0112 debet kr 239 301 (investeringsbudsjettet)
020000.656000.233.0126 debet kr 710 482 (investeringsbudsjettet)
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59/17
Oppfølging Verbalforslag 2016 og 2017
Vedtak:
Status og informasjon om verbalforslag 2016 og 2017 tas til orientering

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Status og informasjon om verbalforslag 2016 og 2017 tas til orientering
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60/17
Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester
Vedtak:
1. Vedlagte forslag til forskrift, vedtas som Ringerike kommunes «Forskrift til
lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt
for heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister».
2. Forslag om å oversende saken til innarbeidelse i forbindelse med revisjon av
tildelingskriterier. «Ektepar/samboere tildeles felles rom der det er hensiktsmessig og
helsemessig forsvarlig».

Behandling:
Magnus Herstad (FrP) fremmet Andersens (FrP) forslag som ble fremsatt i
Hovedutvalget (HOV):
«Ektepar/samboere tildeles felles rom der det er hensiktsmessig og helsemessig forsvarlig».
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag til Magnus Herstads (FrP) forslag:
«Forslag om å oversende saken til innarbeidelse i forbindelse med revisjon av
tildelingskriterier».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Herstads (FrP) forslag oppnådde 4 stemmer (FrP, SP og SV) og falt.
Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til forskrift, vedtas som Ringerike kommunes «Forskrift til lovendringen om
rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister».
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61/17
Kulturplan
Vedtak:
Kulturplan for Ringerike kommune 2017 - 2025 vedtas. Planen rulleres etter fire år.

Behandling:
Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag fremsatt i Hovedutvalg (HOK):
«Ber om at administrasjonen kan få utarbeidet et tillegg til planen hvor betydningen av
Ringerike VGS sin rolle for utvikling av lokale aktører innen musikk, dans og drama
vektlegges mer».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag samt Axel Sjøbergs (SV) ble enstemmig vedtatt som formannskapets
innstilling til kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Kulturplan for Ringerike kommune 2017 - 2025 vedtas. Planen rulleres etter fire år.
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62/17
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol - Kolonial.no
Kolonial.no AS
Vedtak:
Begrunnelse for vedtak i sak (FS) 56/17:
Vi ønsker ikke nettsalg av alkoholholdig drikk i Ringerike kommune. Det ønsker ikke så lett
tilgjengelighet for alkohol.

Behandling:
Kirsten Orebråten (AP) fremmet følgende forslag:
«Begrunnelse for vedtak i sak (FS) 56/17:
Vi ønsker ikke nettsalg av alkoholholdig drikk i Ringerike kommune. Det ønsker ikke så lett
tilgjengelighet for alkohol».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Orebråtens (AP) forslag ble
Orebråtens (AP) forslag vedtatt mot 5 stemmer (FrP, H og SV).
Forslag til vedtak:


Kolonial.no AS org.nr 912262510 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst
4,7 volumprosent alkohol.



Bevillingen gjelder netthandel av alkoholholdig drikke med utlevering til kundens adresse.



Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020.



Jon Kåre Stene f. 3.3.1981 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen og Mats
Barlo f. 29.8.1984 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.
Kolonial.no AS skal legge til rette for at salgskontroller skal kunne gjennomføres i henhold
til alkoholloven. Kommunen kan utføre salgskontroller ved utlevering av alkoholholdige
varer til kunder i Ringerike kommune, og kan kreve nødvendige opplysninger slik at dette er
mulig å gjennomføre.



Side 12 av 12

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2039-2

Arkiv: 210

Sak: 58/17
Saksprotokoll - 1. Tertialrapport - april 2017
Vedtak i Formannskapet:
1. 1. tertialrapport – april 2017 tas til orientering
2. Følgende budsjettendringer foretas i DRIFTSbudsjettet 2017:
a. Kulturtjenesten øker sin ramme med 2.400.000 kr grunnet tilskudd til
idrettsanlegg på Tyristrand.
b. Kulturtjenesten øker sin ramme med 162.000 kr til «Korps i skole» i regi av
kulturskolen.
c. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 583.000 kr
som følge av tilskudd til Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.
d. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 60.000 kr
som følge av tilskudd til Samarbeidsalliansen Osloregionen.
e. Samfunn øker sin ramme med 567.500 kr til kartlegging av kvikkleiresone
Støaveien.
f. Rammeområde helse og omsorg øker sin ramme med 1.523.000 kr til drift i
prosjekt Velferdsteknologi
g. Punkene a-f dekkes inn ved at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres
med 5.295.500 kr fra 40.000.000 kr til 34.704.500 kr.
h. Grunnet administrative organisasjonsendringer økes rammen til Helse og
omsorg med 1.225.000. Samfunn reduserer sin ramme med 638.000 kr og
Grunnskole reduserer sin ramme med 587.000 kr
3. Følgende budsjettendringer foretas i INVESTERINGSbudsjettet 2017:
a. Prosjekt 0710 Helse- Pilotprosjekt velferdsteknologi tilføres 3.115.000 kr.
Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler innenfor årets låneopptak.
Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 kredit kr 3 115 000
023000.654000.253.0710 debet kr 3 115 000
b. Prosjekt 10003 Sokna skole justeres ned med 2.000.000 kr. Bruk av lån
nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 debet kr 2 000 000
023000.657000.222.10003 kredit kr 2 000 000
c. Prosjekt 19401 VPI – Utskifting 2100 gatelyspunkter har et merforbruk fra
2016. Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler. Korrigeres slik:
023000.654000.332.19401 debet kr 1 838 426
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 838 426

RINGERIKE KOMMUNE
d. Prosjekt 19101 Utskifting avløpsledninger 2017 tilføres 1.200.000 kr som
dekkes av ubrukte lånemidler fra prosjekt 19100 Utskifting avløpsledninger
2016. Korrigeres slik:
023000.651100.353.19101 debet kr 1 200 000
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 200 000
e. Det foretas en omdisponering på 10.000.000 kr fra overordnet prosjekt 19300
Kommunale veier, gatelys, park og idrett til eget prosjekt 14013 Forsterking
Hen – Skårflogan. Korrigeres slik:
023000.657000.332.14013 debet kr 10 000 000
023000.654000.332.19300 kredit kr 10 000 000
f. Budsjettert bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet 2017 nedjusteres med
121.800.000 kr som følge av endret betalingsplan. Korrigeres slik:
091000.690000.870.0001 debet kr 121 800 000 (redusert bruk av lån)
023000.657000.222.10004 kredit 25 000 000 (Ny Hønefoss barneskole syd)
023000.657000.265.10006 kredit 16 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter nye
omsorgsboliger)
023000.657000.265.10007 kredit 5 400 000 (Omsorgsboliger foreldrekonsept)
023000.657000.265.10008 kredit 2 300 000 (Hov allé omsorgsboliger)
023000.657000.241.10015 kredit kr 5 300 000 (Ny legevakt)
023000.651000.340.15006 kredit kr 35 000 000 (Ringerike vannverk)
023000.651000.345.15008 kredit kr 10 000 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15008 kredit kr 12 000 000 (Overføringsledninger Åsa Monserud)
023000.651000.353.15014 kredit kr 1 800 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
023000.651000.350.15037 kredit kr 5 000 000 (Styresystem Nes RA og
Monserud RA)
023000.651000.353.15038 kredit kr 4 000 000 (Overvannskulvert Storjordet –
St.Hanshaugen)
4. Det overføres 949.783 kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke
investeringskostnader i forbindelse med flyktningkontor og migrasjons-/
smittevernkontor i Storgt 11-13. Beløpet dekkes ved å redusere årets budsjetterte
avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet.
Regnskapsføres slik:
157000.941000.880 debet 949.783 kr
097000.690000.880.0001 kredit 949 783 kr
Budsjettkorrigeres slik:
157000.941000.880 debet 949.783 kr (driftsbudsjettet)
154000.951000.880 kredit 949.783 kr (driftsbudsjettet)
097000.690000.880.0001 kredit kr 949 783 (investeringsbudsjettet)
023000.656000.242.0112 debet kr 239 301 (investeringsbudsjettet)
020000.656000.233.0126 debet kr 710 482 (investeringsbudsjettet)
Behandling i Formannskapet 23.05.2017:
Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Nytt punkt 2i

RINGERIKE KOMMUNE
Det innføres forsøksordning med 2 timers gratis parkering på alle kommunale
parkeringsplasser. Ordningen trer i kraft fra 01.07.17, og evalueres i samarbeid med
handelsstanden før endelig behandling av årsbudsjett for 2018. Det avsettes kr 1 650 000,-.
Dette dekkes inn gjennom redusert disposisjonsfond».
«Nytt punkt 2j
Rammeområde oppvekst økes med 3 mill. Økt ramme brukes til å øke lærertettheten for
skoleåret 2017-2018. Økningen i rammen dekkes gjennom redusert disposisjonsfond».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Punktvis avstemming:
Rådmannens forslag til pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Aasens (SP) forslag til nytt pkt. 2i oppnådde 3 stemmer (Frp, SP) og falt.
Aasen (SP) forslag til nytt pkt. 2j oppnådde 2 stemmer (SV, SP) og falt.
Rådmannens forslag til pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2035-2

Arkiv:

Sak: 59/17
Saksprotokoll - Oppfølging Verbalforslag 2016 og 2017
Vedtak i Formannskapet:
Status og informasjon om verbalforslag 2016 og 2017 tas til orientering
Behandling i Formannskapet 23.05.2017:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter
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