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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 29.08.2017 Tid: 09:00 – 14:30 

Dagsorden/orientering:  

09:00 – 12:00 Saksliste FS og FS del 2 Kommunestrategi og 

plan.  

12:00 – 12:30 Lunsj.  

12:30 – 13:00 Orientering om status i arbeidet med hhv 

befolkningsvekst og næringsetableringer, med vekt på arbeidet 

med etablering av datasentre på Follummoen/Nedre Kilemoen 

v/ Ringerike Utvikling AS.  

13:00 Forts. saksliste FS og FS del 2 Kommunestrategi og 

plan. 

 

 

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   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FD  

Medlem Nena Bjerke   

Varamedlem Arnfinn J. Holten  Helge Stiksrud 

Varamedlem Tor Bøhn FD Anne Mari W. Ottesen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo, Gyrid Løvli, Magnar 

Ågotnes, Gunn Edvardsen, Marianne Mortensen og 

kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren  
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Merknader Medlemmer av Formannskapet oppfordres til i fremtiden å levere 

spørsmålene skriftlig til Rådmannen før møtet skal avholdes der dette 

er mulig. Rådmannen bes da svare ut skriftlig og fremlegge i møtet. 

Vedlegg til FS sak 93/17 ble utdelt i møtet og vedlegges saken. 

Anne Marie Ottesen (Sp) ble innvilget permisjon fra kl 12:00 før 

behandling av sak 95/17. 

Tor Bøhn (Frp) tok sete kl 12:00 til sak 95/17. 

Behandlede saker Fra og med sak 85/17 

til og med sak  103/17 

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

følgende til sakslisten: 

Hans-Petter Aasen (Sp) anmoder ordfører om en orienteringssak til Kommunestyret 07.09.17 

ang. veterinærordningen og korrespondansen mellom Aasen og ordfører i sommer. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

85/17 17/3312   

 Revidert plan økonomirapportering høsten 2017  

 

 

86/17 17/3271   

 Månedsrapportering  Ringerike kommune juli 2017  

 

 

87/17 17/1353   

 Søknad om tilskudd til Hen Vel  

 

 

88/17 17/2468   

 Riddergården - saksfremlegg  

 

 

89/17 17/3272   

 Aktivitetspark på Livbanen  

 

 

90/17 17/799   

 Ringerike kirkelig fellesråd - oppsigelse av punkt 10 i tjenesteytelsesavtale  

 

 

91/17 14/1015   

 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - Klage på vedtak - 

behandling av 3 klagesaker  

 

 

92/17 17/3178   

 Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling  

 

 

93/17 17/2689   

 Ullerål gamle skole  

 

 

94/17 17/1577   

 Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 - Sammen skaper vi 

Ringeriksskolen  
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95/17 17/2769   

 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017  

 

 

96/17 17/996   

 Særlig farlige skoleveier fra 01.08.2017  

 

 

97/17 17/3057   

 Høringsuttalelse om forslag til å innføre forbud mot bruk av hodeplaplagg 

som helt eller delvis dekker ansiktet  

 

 

98/17 17/2986   

 Soveareal, kommunale barnehager  

 

 

99/17 17/2246   

 Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021  

 

 

100/17 16/4765   

 Serverings- og skjenkebevilling - Løvlia skistue Løvlia skistue 

 

 

101/17 17/3381   

 Høringer i forbindelse med områderegulering Hønefoss, - retningslinjer for 

gjennomføring  

 

 

102/17 17/3365   

 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid  

 

 

103/17 17/3214   

 Serverings- og skjenkebevilling Lloyds Pub  
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85/17   

Revidert plan økonomirapportering høsten 2017  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens forslag til revidert datoplan for økonomirapportering høsten 2017 godkjennes 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til revidert datoplan for økonomirapportering høsten 2017 godkjennes 
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86/17   

Månedsrapportering  Ringerike kommune juli 2017  

 

Vedtak: 

 

 

Månedsrapport juli 2017 tas til orientering. 

 

Rådmannen lager et notat som oppfølging av spørsmål fremsatt i møtet, samt en orientering om 

avvikshåndtering.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag som formannskapet sluttet seg til: 

Rådmannen lager et notat som oppfølging av spørsmål fremsatt i møtet, samt en orientering om 

avvikshåndtering.  

  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt ordførers forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets 

innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Månedsrapport juli 2017 tas til orientering. 
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87/17   

Søknad om tilskudd til Hen Vel  

 

Vedtak: 

 

1. Hen Vel gis et tilskudd på kr 93.000 

2. Tilskuddet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hen Vel gis et tilskudd på kr 93.000 

2. Tilskuddet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 
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88/17   

Riddergården - saksfremlegg  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Følgende forslag følger saken i den videre behandling: 

Det utarbeides en tilstandsrapport for Riddergården. Når den foreligger avholder 

Formannskapet et vedtaksmøte med befaring. 

 

1. Foreløpig skisse med plan for drift, forvaltning og investeringer for Riddergården tas til 

orientering. 

2. Kommunestyret oppretter en politisk referansegruppe bestående av 5 politikere for å 

sikre politisk forankring i det videre arbeidet med å renovere, restaurere og utvikle 

Riddergården som den historiske eiendommen den er. 

3. Restaureringen av eiendommen skal gjennomføres på en slik måte at bygningens 

kulturverdig, tidsperiode og særpreg ivaretas. I et slikt arbeid bør det søkes dialog både 

med nasjonal og regional kompetanse på fredede bygninger og anlegg. 

4. Kommunestyret ser at Riddergården vil være en sentral profilerings – og 

representasjonsarena for Ringerike kommune, samtidig som anlegget blir et naturlig 

samlingssted for Ringerikes befolkningen. 

5. 5 millioner kroner til investeringer ved Riddergården bes innarbeidet i 

handlingsprogrammet for 2018, i tillegg til allerede avsatte midler. 

6. Behov for driftsmidler avklares løpende. 

  

 

Behandling: 

 

Aasen (Sp) fremmet følgende forslag i 6 punkter: 

1. «Foreløpig skisse med plan for drift, forvaltning og investeringer for Riddergården tas 

til orientering. 

2. Kommunestyret oppretter en politisk referansegruppe bestående av 5 politikere for å 

sikre politisk forankring i det videre arbeidet med å renovere, restaurere og utvikle 

Riddergården som den historiske eiendommen den er. 

3. Restaureringen av eiendommen skal gjennomføres på en slik måte at bygningens 

kulturverdig, tidsperiode og særpreg ivaretas. I et slikt arbeid bør det søkes dialog både 

med nasjonal og regional kompetanse på fredede bygninger og anlegg. 

4. Kommunestyret ser at Riddergården vil være en sentral profilerings – og 

representasjonsarena for Ringerike kommune, samtidig som anlegget blir et naturlig 

samlingssted for Ringerikes befolkningen. 

5. 5 millioner kroner til investeringer ved Riddergården bes innarbeidet i 

handlingsprogrammet for 2018, i tillegg til allerede avsatte midler. 

6. Behov for driftsmidler avklares løpende.» 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H og Krf: 
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«Det utarbeides en tilstandsrapport for Riddergården. Når den foreligger avholder 

Formannskapet et vedtaksmøte med befaring» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordfører foreslo et omforent forslag som Formannskapet sluttet seg til: 

Saken utsettes.  

Forslag fra Aasen (Sp) og Johansen (H) p.v.a. samarbeidspartiene følger saken videre.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Vedlagte plan for drift, forvaltning og investeringer for Riddergården vedtas. 

 

5 millioner kroner til investeringer i Riddergården vurderes  innarbeidet i handlingsprogram 

2018 - 2021, i tillegg til tidligere avsatte 1,5 millioner kroner til sprinkling. 

 

Fremtidig drift av Riddergården skal være selvbærende, men i en oppstartsfase før nødvendige 

leieavtaler er på plass vil det være behov for driftsmidler. Driftsmidler i oppstartsfasen 

innarbeides i handlingsprogrammet 2018 - 2021  
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89/17   

Aktivitetspark på Livbanen  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet bevilger 130 500 kr til Prosjektet «Aktivitetspark på Livbanen». 

Beløpet utbetales fra formannskapets disposisjonsfond. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger 130 500 kr til Prosjektet «Aktivitetspark på Livbanen». 

Beløpet utbetales fra formannskapets disposisjonsfond. 
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90/17   

Ringerike kirkelig fellesråd - oppsigelse av punkt 10 i tjenesteytelsesavtale  

 

Vedtak: 

 

Dagens løsning beholdes, og Ringerike kommune stiller 50% stilling/prosjektleder til 

disposisjon for Ringerike kirkelige fellesrådet. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Holten (KrF) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Dagens løsning beholdes, og Ringerike kommune stiller 50% stilling/prosjektleder til 

disposisjon for Ringerike kirkelige fellesrådet.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens alternative forslag fremmet av Holten(KrF) ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune aksepterer oppsigelsen fra Ringerike kirkelige fellesråd av 

tjenesteytelser i samsvar med punkt 10 i avtale om vare- og tjenesteytelser av 26.08.2015. 

Tjenesteytelsene vedvarer frem til dette årets utgang. 

 

Ringerike kirkelige fellesråd gis ingen økonomisk kompensasjon for at vare- og 

tjenesteytingen opphører. 
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91/17   

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - Klage på vedtak - behandling av 3 

klagesaker  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

 Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

 saksframlegg. 

 HMA slutter seg til rådmannens forslag til vedtak, slik den framgår av  

 saksframlegget. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

 Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

 saksframlegg. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

 

 

 

 



  

Side 14 av 26 

 

92/17   

Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Utredningen behandles videre i egen sak før budsjettsamhandlingen. Aktuelle aktører inviteres 

til høring. Økonomiske konsekvenser følges opp i handlingsplanen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H, og KrF: 

«Utredningen behandles videre i egen sak før budsjettsamhandlingen. Aktuelle aktører inviteres 

til høring. Økonomiske konsekvenser følges opp i handlingsplanen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Holtens (KrF) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning. 

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022. 
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93/17   

Ullerål gamle skole  

 

Vedtak: 

 

 

Ullerål gamle skole, gnr 87, bnr 40, selges ikke. 

Eiendommen tas av listen over eiendommer som skal selges. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Ullerål gamle skole, gnr 87, bnr 40, selges ikke. 

Eiendommen tas av listen over eiendommer som skal selges.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Aasens (Sp) forslag og Rådmannens innstilling, ble Aasens 

forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

.  

Ullerål gamle skole, gnr. 87, bnr. 40, reguleres til boligformål og legges deretter ut for salg via 

eiendomsmegler. 
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94/17   

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 - Sammen skaper vi Ringeriksskolen  

 

Vedtak: 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», vedtas. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», vedtas. 
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95/17   

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017  

 

Vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  
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96/17   

Særlig farlige skoleveier fra 01.08.2017  

 

Vedtak: 

 

Vedlagt oversikt over særlig trafikkfarlige skoleveier fra 01.08.17 vedtas. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagt oversikt over særlig trafikkfarlige skoleveier fra 01.08.17 vedtas. 
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97/17   

Høringsuttalelse om forslag til å innføre forbud mot bruk av hodeplagg som helt eller 

delvis dekker ansiktet  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens vedlagt forslag til uttalelse vedtas. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens vedlagt forslag til uttalelse vedtas. 
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98/17   

Soveareal, kommunale barnehager  

 

Vedtak: 

 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 
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99/17   

Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021  

 

Vedtak: 

 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 vedtas som 

vedlagt med følgende hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg digital kompetanse i tråd med rammeplan for 

barnehagen. 

 Skoleelever tilegner seg digital kompetanse i tråd med læreplan for 

Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i fremtidens samfunn 

 Ansattes digitale kompetanse heves gjennom utviklingsarbeid og 

kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges opp i den årlige tilstandsrapport for grunnskolen. 
2. Som infrastruktur og antall digitale enheter vedtas:  

 Plan for utbygging av infrastruktur implementeres. 

 Implementering av utstyr i barnehagene følges opp i planperioden.  

 Implementering av 1:1 i skolene følges opp i et treårsløp 

 Økt investeringsbehov legges inn i Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018 

3. Som teknologisk plattform for Ringerikskolen i perioden 2017-2021 vedtas:  

 Skylagringstjeneste og digital pedagogisk plattform G Suite for Education fra 

Google  

 Læringsplattform med kommunikasjon skole – hjem: IST læring 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: Google Chromebook med touchskjerm og penn 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 



  

Side 22 av 26 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 vedtas som 

vedlagt med følgende hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg digital kompetanse i tråd med rammeplan for 

barnehagen. 

 Skoleelever tilegner seg digital kompetanse i tråd med læreplan for 

Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i fremtidens samfunn 

 Ansattes digitale kompetanse heves gjennom utviklingsarbeid og 

kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges opp i den årlige tilstandsrapport for grunnskolen. 
2. Som infrastruktur og antall digitale enheter vedtas:  

 Plan for utbygging av infrastruktur implementeres. 

 Implementering av utstyr i barnehagene følges opp i planperioden.  

 Implementering av 1:1 i skolene følges opp i et treårsløp 

 Økt investeringsbehov legges inn i Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 2018 

3. Som teknologisk plattform for Ringerikskolen i perioden 2017-2021 vedtas:  

 Skylagringstjeneste og digital pedagogisk plattform G Suite for Education fra 

Google  

 Læringsplattform med kommunikasjon skole – hjem: IST læring 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: Google Chromebook med touchskjerm og penn 
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100/17   

Serverings- og skjenkebevilling - Løvlia skistue  

 

Vedtak: 

 

 Hansen Viggo Birger organisasjonsnummer 970 095 691 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Hønefoss 

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

 Viggo Birger Hansen f. 8.5.1956 godkjennes som styrer. Tove Bøhler Hansen f. 10.5.959 

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.

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Hansen Viggo Birger organisasjonsnummer 970 095 691 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Hønefoss 

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

 Viggo Birger Hansen f. 8.5.1956 godkjennes som styrer. Tove Bøhler Hansen f. 10.5.959 

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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101/17   

Høringer i forbindelse med områderegulering Hønefoss, - retningslinjer for 

gjennomføring  

 

Vedtak: 

 

Politiske høringer i Ringerike kommune gjennomføres i tråd med de retningslinjer som er 

trukket opp i ordførerens notat til formannskapet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordføreren foreslo følgende forslag som Formannskapet sluttet seg til: 

Politiske høringer i Ringerike kommune gjennomføres i tråd med de retningslinjer som er 

trukket opp i ordførerens notat til formannskapet. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringer i forbindelse med områderegulering i Hønefoss gjennomføres i tråd med de 

retningslinjer som er trukket opp i ordføres notat til formannskapet. 
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102/17   

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid  

 

Vedtak: 

1. Evalueringen av prøveordningen gjøres av formannskapet som kollegium. 

2. Evalueringen gjennomføres etter følgende prosess: 

 Formannskapet etablerer evalueringen som et prosjekt 

 Formannskapet etablerer en innholdsfortegnelse for evalueringsarbeidet 

 Formannskapet fastsetter spilleregler for, og organiseringen av arbeidet 

 Formannskapet innhenter informasjon og erfaringer om politisk styring 

 Formannskapet bestemmer tidsplan for prosjektet, med framlegg i KS 05.10.17 

 

 

Behandling: 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Ordningen med varaordfører på heltid avvikles fra 01.09.17. Godtgjørelsesreglementet 

endres tilsvarende til at varaordfører tilstås frikjøp av inntil 20% stilling. 

2. Evaluering av formannskapets arbeidsform gjennomføres på egnet måte, ved at 

gruppeledere fra alle partier representert i kommunestyret involveres. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) forslag ble satt opp mot ordførers forslag. Aasens (Sp) oppnådde en stemme 

(Hans-Petter Aasen Sp) og falt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Evalueringen av prøveordningen gjøres av formannskapet som kollegium. 

2. Evalueringen gjennomføres etter følgende prosess: 

 Formannskapet etablerer evalueringen som et prosjekt 

 Formannskapet etablerer en innholdsfortegnelse for evalueringsarbeidet 

 Formannskapet fastsetter spilleregler for, og organiseringen av arbeidet 

 Formannskapet innhenter informasjon og erfaringer om politisk styring 

 Formannskapet bestemmer tidsplan for prosjektet, med framlegg i KS 05.10.17 
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103/17   

Serverings- og skjenkebevilling Lloyds Pub  

 

Vedtak: 

 

 Svensrud Invest org.nummer 884 330 432 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Lloyds Pub, Fossveien 5, Hønefoss. 

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

 Hans Kristian Svensrud f. 1.3.1972 godkjennes som styrer. John Anders Henrik Berling f. 

5.10.1972 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. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Svensrud Invest org.nummer 884 330 432 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Lloyds Pub, Fossveien 5, Hønefoss. 

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

 Hans Kristian Svensrud f. 1.3.1972 godkjennes som styrer. John Anders Henrik Berling f. 

5.10.1972 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. 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3312-2  Arkiv: 151 &14  

 

Sak: 85/17 

 

Saksprotokoll - Revidert plan økonomirapportering høsten 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens forslag til revidert datoplan for økonomirapportering høsten 2017 godkjennes 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3271-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 86/17 

 

Saksprotokoll - Månedsrapportering  Ringerike kommune juli 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Månedsrapport juli 2017 tas til orientering. 

 

Rådmannen lager et notat som oppfølging av spørsmål fremsatt i møtet, samt en orientering 

om avvikshåndtering.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag som formannskapet sluttet seg til: 

Rådmannen lager et notat som oppfølging av spørsmål fremsatt i møtet, samt en orientering 

om avvikshåndtering.  

  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt ordførers forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets 

innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1353-3  Arkiv: 223  

 

Sak: 87/17 

 

Saksprotokoll - Søknad om tilskudd til Hen Vel  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Hen Vel gis et tilskudd på kr 93.000 

2. Tilskuddet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. 

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2468-2  Arkiv: C52  

 

Sak: 88/17 

 

Saksprotokoll - Riddergården - saksfremlegg  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes. 

 

Følgende forslag følger saken i den videre behandling: 

Det utarbeides en tilstandsrapport for Riddergården. Når den foreligger avholder 

Formannskapet et vedtaksmøte med befaring. 

 

1. Foreløpig skisse med plan for drift, forvaltning og investeringer for Riddergården tas til 

orientering. 

2. Kommunestyret oppretter en politisk referansegruppe bestående av 5 politikere for å 

sikre politisk forankring i det videre arbeidet med å renovere, restaurere og utvikle 

Riddergården som den historiske eiendommen den er. 

3. Restaureringen av eiendommen skal gjennomføres på en slik måte at bygningens 

kulturverdig, tidsperiode og særpreg ivaretas. I et slikt arbeid bør det søkes dialog 

både med nasjonal og regional kompetanse på fredede bygninger og anlegg. 

4. Kommunestyret ser at Riddergården vil være en sentral profilerings – og 

representasjonsarena for Ringerike kommune, samtidig som anlegget blir et naturlig 

samlingssted for Ringerikes befolkningen. 

5. 5 millioner kroner til investeringer ved Riddergården bes innarbeidet i 

handlingsprogrammet for 2018, i tillegg til allerede avsatte midler. 

6. Behov for driftsmidler avklares løpende. 

  

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

Aasen (Sp) fremmet følgende forslag i 6 punkter: 

1. «Foreløpig skisse med plan for drift, forvaltning og investeringer for Riddergården tas 

til orientering. 

2. Kommunestyret oppretter en politisk referansegruppe bestående av 5 politikere for å 

sikre politisk forankring i det videre arbeidet med å renovere, restaurere og utvikle 

Riddergården som den historiske eiendommen den er. 

3. Restaureringen av eiendommen skal gjennomføres på en slik måte at bygningens 

kulturverdig, tidsperiode og særpreg ivaretas. I et slikt arbeid bør det søkes dialog 

både med nasjonal og regional kompetanse på fredede bygninger og anlegg. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

4. Kommunestyret ser at Riddergården vil være en sentral profilerings – og 

representasjonsarena for Ringerike kommune, samtidig som anlegget blir et naturlig 

samlingssted for Ringerikes befolkningen. 

5. 5 millioner kroner til investeringer ved Riddergården bes innarbeidet i 

handlingsprogrammet for 2018, i tillegg til allerede avsatte midler. 

6. Behov for driftsmidler avklares løpende.» 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H og Krf: 

«Det utarbeides en tilstandsrapport for Riddergården. Når den foreligger avholder 

Formannskapet et vedtaksmøte med befaring» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordfører foreslo et omforent forslag som Formannskapet sluttet seg til: 

Saken utsettes.  

Forslag fra Aasen (Sp) og Johansen (H) p.v.a. samarbeidspartiene følger saken videre.  

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3272-2  Arkiv:   

 

Sak: 89/17 

 

Saksprotokoll - Aktivitetspark på Livbanen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet bevilger 130 500 kr til Prosjektet «Aktivitetspark på Livbanen». 

Beløpet utbetales fra formannskapets disposisjonsfond. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/799-4  Arkiv: 610 &01  

 

Sak: 90/17 

 

Saksprotokoll - Ringerike kirkelig fellesråd - oppsigelse av punkt 10 i 

tjenesteytelsesavtale  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Dagens løsning beholdes, og Ringerike kommune stiller 50% stilling/prosjektleder til 

disposisjon for Ringerike kirkelige fellesrådet. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

Holten (KrF) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Dagens løsning beholdes, og Ringerike kommune stiller 50% stilling/prosjektleder til 

disposisjon for Ringerike kirkelige fellesrådet.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens alternative forslag fremmet av Holten(KrF) ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2689-3  Arkiv: 614 &55  

 

Sak: 93/17 

 

Saksprotokoll - Ullerål gamle skole  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Ullerål gamle skole, gnr 87, bnr 40, selges ikke. 

Eiendommen tas av listen over eiendommer som skal selges. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Ullerål gamle skole, gnr 87, bnr 40, selges ikke. 

Eiendommen tas av listen over eiendommer som skal selges.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Aasens (Sp) forslag og Rådmannens innstilling, ble Aasens 

forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4765-18  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 100/17 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Løvlia skistue Løvlia skistue 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Hansen Viggo Birger organisasjonsnummer 970 095 691 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Hønefoss 

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

 Viggo Birger Hansen f. 8.5.1956 godkjennes som styrer. Tove Bøhler Hansen f. 10.5.959 

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.

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3381-2  Arkiv:   

 

Sak: 101/17 

 

Saksprotokoll - Høringer i forbindelse med områderegulering Hønefoss, - retningslinjer 

for gjennomføring  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Politiske høringer i Ringerike kommune gjennomføres i tråd med de retningslinjer som er 

trukket opp i ordførerens notat til formannskapet. 

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

Ordføreren foreslo følgende forslag som Formannskapet sluttet seg til: 

Politiske høringer i Ringerike kommune gjennomføres i tråd med de retningslinjer som er 

trukket opp i ordførerens notat til formannskapet. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3365-3  Arkiv:   

 

Sak: 102/17 

 

Saksprotokoll - Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Evalueringen av prøveordningen gjøres av formannskapet som kollegium. 

2. Evalueringen gjennomføres etter følgende prosess: 

 Formannskapet etablerer evalueringen som et prosjekt 

 Formannskapet etablerer en innholdsfortegnelse for evalueringsarbeidet 

 Formannskapet fastsetter spilleregler for, og organiseringen av arbeidet 

 Formannskapet innhenter informasjon og erfaringer om politisk styring 

 Formannskapet bestemmer tidsplan for prosjektet, med framlegg i KS 05.10.17 

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Ordningen med varaordfører på heltid avvikles fra 01.09.17. Godtgjørelsesreglementet 

endres tilsvarende til at varaordfører tilstås frikjøp av inntil 20% stilling. 

2. Evaluering av formannskapets arbeidsform gjennomføres på egnet måte, ved at 

gruppeledere fra alle partier representert i kommunestyret involveres. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) forslag ble satt opp mot ordførers forslag. Aasens (Sp) oppnådde en stemme 

(Hans-Petter Aasen Sp) og falt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3214-9  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 103/17 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling Lloyds Pub  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Svensrud Invest org.nummer 884 330 432 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Lloyds Pub, Fossveien 5, Hønefoss. 

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

 Hans Kristian Svensrud f. 1.3.1972 godkjennes som styrer. John Anders Henrik Berling f. 

5.10.1972 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. 

 
 

Behandling i Formannskapet 29.08.2017: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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