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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 20.06.2017 Tid: 09:00 – 17:50 

TEMAMØTE/BEFARING  

09:00 – Oppmøte rådhuset/ felles transport.  

09:00 – 11:00 Befaring – Monserud renseanlegg og 

Vannverket på Kilemoen.  

11:00 – 12:00 Pause  

12:00 – 13:00 Lunsj  

13:00 – 13:30 Orientering- Overvannshåndtering v/ 

Lars Lindstøl, Simona Brazaukaite og Lene Grimsrud. 

13:30 – Ordinær saksliste del 1 og 2. 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall  Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud FD  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Nena Bjerke   

Varamedlem Arnfinn Baksvær  Helge Stiksrud 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Marianne Mortensen, 

Magnar Ågotnes, Christine Myhre Bråthen, Gunn Edvardsen, Gyrid 

Løvli, Trude Bredal Steinmo. Kommunikasjonssjef Mats Øieren, 

Enhetsleder Jostein Nybråthen. 

 

Merknader  

Behandlede saker Fra og med sak 65/17 

til og med sak  84/17 

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

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

65/17 17/2443   

 Månedsrapport mai 2017  

 

 

66/17 17/2386   

 Finansrapport 1. tertial 2017  

 

 

67/17 17/2322   

 Verbalforslag nr. 17 Årsbudsjett 2017- Handlingsprogram 2017-2020, - 

Ringeriksbadet  

 

 

68/17 17/2387   

 Verbalforslag nr. 4, budsjett 2017 - Eksterne prosjektmidler  

 

 

69/17 15/337   

 2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos  

 

 

70/17 17/2174   

 Hovedplan vei  

 

 

71/17 17/2311   

 Søknad om støtte til husleie til  Norges Veteranforbund For Internasjonale 

Operasjoner (NIVO)  

 

 

72/17 17/2304   

 Finansiering av TV serie om Landbruket (jordbruk og skogbruk) på 

Ringerike,- søknad om økonomisk støtte  

 

 

73/17 17/2019   

 Samarbeidsavtale om opplæring av voksne mellom Hole-, Jevnaker- og 

Ringerike kommune  

 

 

74/17 17/1827   

 Kommunale kriterier for tildeling av startlån, - endringsforslag  
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75/17 15/9779   

 Søknad om kårbolig på Oppen gård Gnr/bnr 52/4 

 

 

76/17 17/2458   

 Fossveien - Investeringer i bygget  

 

 

77/17 17/1972   

 Interkommunalt samarbeid/kjøp av logopedtjenester til barn og unge  

 

 

78/17 17/2176   

 Orientering om avlastning for barn og unge  

 

 

79/17 17/2104   

 Navn på ny skole  

 

 

80/17 17/2110   

 Inkluderingsrådet - revisjon av vedtekter  

 

 

81/17 17/2177   

 Ringerike kulturskoles fagtilbud  

 

 

82/17 17/2266   

 Støtte - NRK Sommertoget  

 

 

83/17 17/2439   

 Den katolske kirke, tilskudd 2011-15  

 

 

84/17 17/2000   

 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Leiv Vidar Slakterforretning 

AS  
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65/17   

Månedsrapport mai 2017  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport mai 2017 tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport mai 2017 tas til orientering 
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66/17   

Finansrapport 1. tertial 2017  

 

Vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 2017 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 2017 tas til orientering. 
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67/17   

Verbalforslag nr. 17 Årsbudsjett 2017- Handlingsprogram 2017-2020, - Ringeriksbadet  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar behovet for en utsettelse av saken til etterretning og ber rådmannen komme 

tilbake med en utredning om fremtidige behov for terapibasseng og dimensjonering ved 

Ringeriksbadet når driftskonsept for badet er avklart.  

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a AP og H: 

«Formannskapet tar behovet for en utsettelse av saken til etterretning og ber rådmannen 

komme tilbake med en utredning om fremtidige behov for terapibasseng og dimensjonering ved 

Ringeriksbadet når driftskonsept for badet er avklart». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Runar Johansens (H) forslag p.v.a. H og AP og rådmannens 

innstilling ble Runar Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet slutter seg til de vurderinger som framkommer i saken, og tar behovet for en 

utsettelse av saken tas til etterretning. 
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68/17   

Verbalforslag nr. 4, budsjett 2017 - Eksterne prosjektmidler  

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannens oversikt over søkte og tildelte eksterne prosjektmidler til Ringerike kommune fra 

eksterne kilder, tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens oversikt over søkte og tildelte eksterne prosjektmidler til Ringerike kommune fra 

eksterne kilder, tas til orientering.  
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69/17   

2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas. 

 

2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som ligger 

i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet. 

 

3. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 

26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas. 

 

2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som ligger 

i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet. 

 

3. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 

26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.  
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70/17   

Hovedplan vei  

 

Vedtak: 

 

1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering. 

2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i 

framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet. 

3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov. 

4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år. 

5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering. 

2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i 

framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet. 

3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov. 

4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år. 

5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år. 
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71/17   

Søknad om støtte til husleie til  Norges Veteranforbund For Internasjonale Operasjoner 

(NIVO)  

 

Vedtak: 

 

1. Norges Veteranforbund For Internasjonale Operasjoner (NVIO) – avd. Ringerike og 

Omegn, innvilges et tilskudd til husleie for leie av kontorer på kr. 2 400,-/mnd. 

2. Tilskuddet innvilges for perioden 1.7.2017 til 30.6.2019. 

3. Tilskuddet utbetales fra formannskapets disposisjonskonto 712000 147000 til bankgiro 

2280 30 41559 for året 2017, første gang 30.06.17. fra og med 2018 innarbeides 

beløpet i budsjett under tilskudd lag og foreninger. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. AP og H forslag til nytt pkt. 3: 

«Tilskuddet utbetales fra formannskapets disposisjonskonto 712000 147000 til bankgiro 2280 

30 41559 for året 2017, første gang 30.06.17. fra og med 2018 innarbeides beløpet i budsjett 

under tilskudd lag og foreninger». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Johansens (H) forslag p.v.a. AP og H ble stemt opp mot rådmannens forslag til pkt. 3, 

Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Norges Veteranforbund For Internasjonale Operasjoner (NVIO) – avd. Ringerike og 

Omegn, innvilges et tilskudd til husleie for leie av kontorer på kr. 2 400,-/mnd. 

2. Tilskuddet innvilges for perioden 1.7.2017 til 30.6.2019. 

3. Tilskuddet utbetales halvårlig fra formannskapets disposisjonskonto 712000 147000 til 

bankgiro 2280 30 41559, første gang 30.6.2017. 

 

 

 



  

Side 12 av 24 

 

72/17   

Finansiering av TV serie om Landbruket (jordbruk og skogbruk) på Ringerike,- søknad 

om økonomisk støtte  

 

Vedtak: 

 

Økonomisk støtte til finansiering om landbruket på Ringerike innvilges med 100 000 kr. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 Følgende omforent forslag ble fremmet av AP, H og SP i møte: 

«Økonomisk støtte til finansiering om landbruket på Ringerike innvilges med 100 000 kr». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

Økonomisk støtte til finansiering av TV serie om Landbruket (jordbruk og skogbruk) på Ringerike 

innvilges ikke. 
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73/17   

Samarbeidsavtale om opplæring av voksne mellom Hole-, Jevnaker- og Ringerike 

kommune  

 

Vedtak: 

 

1. Det inngås et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike om 

grunnskoletilbud for voksne etter opplæringslovens § 4a, introduksjonsordningen og norskopplæring 

for nyankomne innvandrere i regi av Læringssenteret for voksne.  

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 

28-1 b. Deltagerkommunene har selv ansvaret for å fatte enkeltvedtak etter opplæringsloven om rett 

til grunnskoletilbud og vedtak om introduksjonsordning.  

3. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det inngås et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike om 

grunnskoletilbud for voksne etter opplæringslovens § 4a, introduksjonsordningen og norskopplæring 

for nyankomne innvandrere i regi av Læringssenteret for voksne.  

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 

28-1 b. Deltagerkommunene har selv ansvaret for å fatte enkeltvedtak etter opplæringsloven om rett 

til grunnskoletilbud og vedtak om introduksjonsordning.  

3. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 
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74/17   

Kommunale kriterier for tildeling av startlån, - endringsforslag  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån harmoniseres med husbankens 

kriterier. Dette innebærer at kravet til at man må ha registrert bosted i kommunen for å være 

søknadsberettiget startlån, strykes. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån harmoniseres med husbankens 

kriterier. Dette innebærer at kravet til at man må ha registrert bosted i kommunen for å være 

søknadsberettiget startlån, strykes. 
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75/17   

Søknad om kårbolig på Oppen gård Gnr/bnr 52/4 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Ønsker befaring før saken sendes til ny behandling. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. Runar Johansen (H) og Arnfinn Baksvær (AP) 

følgende forslag: 

«Rådmannens alternative forslag fremmes som vedtak: 

Med hjemmel i jordlovens §9 gis det etter en samlet vurdering, tillatelse til varig omdisponering 

av dyrkbar jord til ny kårbolig på Oppen gård gnr 52 bnr. 4 i Ringerike kommune. Ny kårbolig 

forutsetter at sidebygningen bruksendres til annet enn boligformål». 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 «Ønsker befaring før saken sendes til ny behandling». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Et enstemmig Formannskap vedtok Henaugs (H) utsettelsesforslag. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning konstaterer at foreslått plassering av kårbolig er 

på dyrkbar jord og dermed ikke egnet som boligtomt. Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det 

avslag på søknad om omdisponering av dyrkbar jord for å bygge kårbolig med tilhørende hage 

og innkjørsel på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike kommune.  

- Kårbolig med hage og innkjørsel på Oppen gård skal bygges på en slik måte at det ikke 

berører dyrket eller dyrkbar mark 

- Ny kårbolig forutsetter bruksendring av sidebygningen 
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76/17   

Fossveien - Investeringer i bygget  

 

Vedtak: 

 

Det bes om at administrasjonen fremmer ny sak etter å ha gjennomgått kostnadsoverslaget for 

investeringer i Fossveien 7-9. Gjennomgangen skal ha som formål å redusere kostnadene til 

nødvendige investeringer. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens justerte forslag til vedtak: 

«Det settes av ytterligere 12 950 000 kr til investeringer i bygget i Fossveien 7-9. 

Finansieringen avklares i egen sak som legge frem i september med bakgrunn i hvordan 

eiendommen skal organiseres». 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag: 

«Det bes om at administrasjonen fremmer ny sak etter å ha gjennomgått kostnadsoverslaget for 

investeringer i Fossveien 7-9. Gjennomgangen skal ha som formål å redusere kostnadene til 

nødvendige investeringer». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hans-Petter Aasens (SP) forslag og rådmannens justerte forslag 

ble Aasens (SP) forslag vedtatt mot 2 stemmer (FrP). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Det settes av ytterligere kr. 12 950 000,- til investeringer i bygget i Fossveien 7-9. Dette 

dekkes av kommunens disposisjonsfond. 
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77/17   

Interkommunalt samarbeid/kjøp av logopedtjenester til barn og unge  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag til avtale om samarbeid om logopedtjenester til barn og unge godkjennes. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til avtale om samarbeid om logopedtjenester til barn og unge godkjennes. 
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78/17   

Orientering om avlastning for barn og unge  

 

Vedtak: 

 

Avlastning for barn og unge tas til orientering.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Avlastning for barn og unge tas til orientering.  
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79/17   

Navn på ny skole  

 

Vedtak: 

 

Ny skole i Hønefoss sør får navnet Benterud skole. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ny skole i Hønefoss sør får navnet Benterud skole. 
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80/17   

Inkluderingsrådet - revisjon av vedtekter  

 

Vedtak: 

 

1. Inkluderings- og integreringsrådet endrer navn til Integreringsrådet 

2. Utkast til nye vedtekter vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Inkluderings- og integreringsrådet endrer navn til Integreringsrådet 

2. Utkast til nye vedtekter vedtas. 
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81/17   

Ringerike kulturskoles fagtilbud  

 

Vedtak: 

 

1. Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas til orientering 

2. Fagtilbudet suppleres med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017. 

3. Videre utvidelse av tilbudene vurderes i arbeidet med Handlingsprogram for Ringerike 

kommune i 2018-2021  

4. Større gradering av betalingssatser utredes i sak om vedtekter og betalingsreglement 

høsten 2017. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas til orientering 

2. Fagtilbudet suppleres med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017. 

3. Videre utvidelse av tilbudene vurderes i arbeidet med Handlingsprogram for Ringerike 

kommune i 2018-2021  

4. Større gradering av betalingssatser utredes i sak om vedtekter og betalingsreglement 

høsten 2017. 

 

 

 

 

 



  

Side 22 av 24 

 

82/17   

Støtte - NRK Sommertoget  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar informasjonen fra destinasjonsselskapet til orientering og bevilger kroner 

325.000,- i tråd med søknaden.  

Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar informasjonen fra destinasjonsselskapet til orientering og bevilger kroner 

325.000,- i tråd med søknaden.  

Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

 

 



  

Side 23 av 24 

 

83/17   

Den katolske kirke, tilskudd 2011-15  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar å omgjøre enkeltvedtak vedrørende tros- og livssynstilskudd til Den 

katolske kirke i Norge ved Oslo Katolske Bispedømme i perioden 2011-14, jf. 

Forvaltningslovens § 35, 1. ledd c. 

 

Ordfører delegerer søksmålskompetanse til rådmannen i gjeldende sak. 

 

KS Advokater gis oppdragsfullmakt til å føre saken på vegne av Ringerike kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar å omgjøre enkeltvedtak vedrørende tros- og livssynstilskudd til Den 

katolske kirke i Norge ved Oslo Katolske Bispedømme i perioden 2011-14, jf. 

Forvaltningslovens § 35, 1. ledd c. 

 

Ordfører delegerer søksmålskompetanse til rådmannen i gjeldende sak. 

 

KS Advokater gis oppdragsfullmakt til å føre saken på vegne av Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 



  

Side 24 av 24 

 

84/17   

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Leiv Vidar Slakterforretning AS  

 

Vedtak: 

 

 Leiv Vidar Slakterforretning AS organisasjonsnummer 987 553 618 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Leiv Vidar Slakterforretning, Storgata 7, 

Hønefoss  

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

 Jon Gulbrandsen f. 25.4.1966 godkjennes som styrer. Eva Mette Brynestad f. 24.9.1971 

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  

 Salgsbevillingen som Leiv Vidar Slakterforretning AS innehar for samme lokaler opphører 

fra samme tidspunkt som serverings-og skjenkebevilling er innvilget. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Leiv Vidar Slakterforretning AS organisasjonsnummer 987 553 618 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Leiv Vidar Slakterforretning, Storgata 7, 

Hønefoss  

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

 Jon Gulbrandsen f. 25.4.1966 godkjennes som styrer. Eva Mette Brynestad f. 24.9.1971 

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  

 Salgsbevillingen som Leiv Vidar Slakterforretning AS innehar for samme lokaler opphører 

fra samme tidspunkt som serverings-og skjenkebevilling er innvilget. 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2443-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 65/17 

 

Saksprotokoll - Månedsrapport mai 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Månedsrapport mai 2017 tas til orientering 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2386-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 66/17 

 

Saksprotokoll - Finansrapport 1. tertial 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Finansrapport 1. tertial 2017 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2322-2  Arkiv: D20 &38  

 

Sak: 67/17 

 

Saksprotokoll - Verbalforslag nr. 17 Årsbudsjett 2017- Handlingsprogram 2017-2020, - 

Ringeriksbadet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet tar behovet for en utsettelse av saken til etterretning og ber rådmannen komme 

tilbake med en utredning om fremtidige behov for terapibasseng og dimensjonering ved 

Ringeriksbadet når driftskonsept for badet er avklart.  

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a AP og H: 

«Formannskapet tar behovet for en utsettelse av saken til etterretning og ber rådmannen 

komme tilbake med en utredning om fremtidige behov for terapibasseng og dimensjonering 

ved Ringeriksbadet når driftskonsept for badet er avklart». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Runar Johansens (H) forslag p.v.a. H og AP og rådmannens 

innstilling ble Runar Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2387-2  Arkiv: 145  

 

Sak: 68/17 

 

Saksprotokoll - Verbalforslag nr. 4, budsjett 2017 - Eksterne prosjektmidler  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Rådmannens oversikt over søkte og tildelte eksterne prosjektmidler til Ringerike kommune fra 

eksterne kilder, tas til orientering.  

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2311-2  Arkiv: 223  

 

Sak: 71/17 

 

Saksprotokoll - Søknad om støtte til husleie til  Norges Veteranforbund For 

Internasjonale Operasjoner (NIVO)  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Norges Veteranforbund For Internasjonale Operasjoner (NVIO) – avd. Ringerike og 

Omegn, innvilges et tilskudd til husleie for leie av kontorer på kr. 2 400,-/mnd. 

2. Tilskuddet innvilges for perioden 1.7.2017 til 30.6.2019. 

3. Tilskuddet utbetales fra formannskapets disposisjonskonto 712000 147000 til bankgiro 

2280 30 41559 for året 2017, første gang 30.06.17. fra og med 2018 innarbeides 

beløpet i budsjett under tilskudd lag og foreninger. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. AP og H forslag til nytt pkt. 3: 

«Tilskuddet utbetales fra formannskapets disposisjonskonto 712000 147000 til bankgiro 2280 

30 41559 for året 2017, første gang 30.06.17. fra og med 2018 innarbeides beløpet i budsjett 

under tilskudd lag og foreninger». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Johansens (H) forslag p.v.a. AP og H ble stemt opp mot rådmannens forslag til pkt. 3, 

Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2304-2  Arkiv: 223 N63  

 

Sak: 72/17 

 

Saksprotokoll - Finansiering av TV serie om Landbruket (jordbruk og skogbruk) på 

Ringerike,- søknad om økonomisk støtte  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Økonomisk støtte til finansiering om landbruket på Ringerike innvilges med 100 000 kr. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

 Følgende omforent forslag ble fremmet av AP, H og SP i møte: 

«Økonomisk støtte til finansiering om landbruket på Ringerike innvilges med 100 000 kr». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2019-3  Arkiv: 026 &10  

 

Sak: 73/17 

 

Saksprotokoll - Samarbeidsavtale om opplæring av voksne mellom Hole-, Jevnaker- og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det inngås et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike om 

grunnskoletilbud for voksne etter opplæringslovens § 4a, introduksjonsordningen og 

norskopplæring for nyankomne innvandrere i regi av Læringssenteret for voksne.  

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 

28-1 b. Deltagerkommunene har selv ansvaret for å fatte enkeltvedtak etter opplæringsloven om rett 

til grunnskoletilbud og vedtak om introduksjonsordning.  

3. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9779-19  Arkiv: GNR 52/4  

 

Sak: 75/17 

 

Saksprotokoll - Søknad om kårbolig på Oppen gård Gnr/bnr 52/4 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes. 

Ønsker befaring før saken sendes til ny behandling. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. Runar Johansen (H) og Arnfinn Baksvær (AP) 

følgende forslag: 

«Rådmannens alternative forslag fremmes som vedtak: 

Med hjemmel i jordlovens §9 gis det etter en samlet vurdering, tillatelse til varig 

omdisponering av dyrkbar jord til ny kårbolig på Oppen gård gnr 52 bnr. 4 i Ringerike 

kommune. Ny kårbolig forutsetter at sidebygningen bruksendres til annet enn boligformål». 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 «Ønsker befaring før saken sendes til ny behandling». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Et enstemmig Formannskap vedtok Henaugs (H) utsettelsesforslag. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2458-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 76/17 

 

Saksprotokoll - Fossveien - Investeringer i bygget  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Det bes om at administrasjonen fremmer ny sak etter å ha gjennomgått kostnadsoverslaget for 

investeringer i Fossveien 7-9. Gjennomgangen skal ha som formål å redusere kostnadene til 

nødvendige investeringer. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Rådmannens justerte forslag til vedtak: 

«Det settes av ytterligere 12 950 000 kr til investeringer i bygget i Fossveien 7-9. 

Finansieringen avklares i egen sak som legge frem i september med bakgrunn i hvordan 

eiendommen skal organiseres». 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag: 

«Det bes om at administrasjonen fremmer ny sak etter å ha gjennomgått kostnadsoverslaget 

for investeringer i Fossveien 7-9. Gjennomgangen skal ha som formål å redusere kostnadene til 

nødvendige investeringer». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hans-Petter Aasens (SP) forslag og rådmannens justerte 

forslag ble Aasens (SP) forslag vedtatt mot 2 stemmer (FrP). 

 
 



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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2266-2  Arkiv:   

 

Sak: 82/17 

 

Saksprotokoll - Støtte - NRK Sommertoget  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet tar informasjonen fra destinasjonsselskapet til orientering og bevilger kroner 

325.000,- i tråd med søknaden.  

Kostnadene dekkes inn over Formannskapets disposisjonskonto. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2439-2  Arkiv: 223 D13  

 

Sak: 83/17 

 

Saksprotokoll - Den katolske kirke, tilskudd 2011-15  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet vedtar å omgjøre enkeltvedtak vedrørende tros- og livssynstilskudd til Den 

katolske kirke i Norge ved Oslo Katolske Bispedømme i perioden 2011-14, jf. 

Forvaltningslovens § 35, 1. ledd c. 

 

Ordfører delegerer søksmålskompetanse til rådmannen i gjeldende sak. 

 

KS Advokater gis oppdragsfullmakt til å føre saken på vegne av Ringerike kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2000-7  Arkiv: U63  

 

Sak: 84/17 

 

Saksprotokoll - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Leiv Vidar 

Slakterforretning AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Leiv Vidar Slakterforretning AS organisasjonsnummer 987 553 618 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Leiv Vidar Slakterforretning, Storgata 7, 

Hønefoss  

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

 Jon Gulbrandsen f. 25.4.1966 godkjennes som styrer. Eva Mette Brynestad f. 24.9.1971 

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  

 Salgsbevillingen som Leiv Vidar Slakterforretning AS innehar for samme lokaler opphører 

fra samme tidspunkt som serverings-og skjenkebevilling er innvilget. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.06.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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