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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 20.03.2018 Tid: 08:30 – 16:50 

Dagsorden:  

08:30 Oppmøte Rådhuset/Felles transport.  

08:30 – 10:00 Befaring Hensmoveien 19  

10:00 – 10:10 Pause  

10:10 – 10:30 Orientering idrettshall i Haugsbygd v/ Øystein 

Olsen og Kjell Erik Andersen, Haugsbygd IF. 

10:30 – 10:50 Presentasjon månedsrapport februar 2018 v/ 

Gyrid Løvli  

10:50 – 11:50 Orientering v/Kommuneadvokat kontoret.  

11:50 – 12:30 Pause/Lunsj  

12:30 Saksliste FS og FS2 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall    Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Dag Erik Henaug FO  

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Nena Bjerke   

Varamedlem Arnfinn J. Holten  Dag Erik Henaug 

Varamedlem Arnfinn Baksvær  FD  

 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo, 

Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, Christine Myhre 

Bråthen. kommunikasjonssjef Mats Øieren. Kommuneadvokatkontoret, 

Rune Erstad og Lena Fagervold. 
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Merknader  Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i hht.  Fvl § 13 og Ofl. § 13. 

Jfr. Kommunelovens § 31 nr. 2. Under deler av orienteringen fra 

Komuneadvokatkontoret. 

 Kirsten Orebråten (Ap) fratrådte møtet under behandling av 

sak 37/18. 

 Arnfinn Baksvær (Ap) tok sete under behandling av sak 

37/18. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 27/18 

til og med sak  44/18 

 

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

følgende til dagsorden: 

 

Helge Stiksrud (Uavh.) fremmet følgende spørsmål: 

Ønsker status på snødeponering på Petersøya. Rådmannen vil komme tilbake med svar i form 

av et notat til Kommunestyret 05.04.18. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad  Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

27/18 18/916   

 Årsrapport 2017 Finansområdet  

 

 

28/18 18/557   

 Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler- nytt saksfremlegg  

 

 

29/18 17/770   

 Driftstilskudd  - Ringkollen Parken 2.gangs behandling  

 

 

30/18 18/645   

 Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  

 

 

31/18 17/4413   

 Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  

 

 

32/18 15/8928   

 kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen Uttalelse til høring av 

planforslag 

 

 

33/18 18/754   

 Håndtering av erstatningssaker i Ringerike kommune  

 

 

34/18 17/3785   

 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  

 

 

35/18 18/974   

 Forslag til revidert eierstrategi for MENOVA AS  

 

 

36/18 18/583   

 Prosjekt Oslo Data Senter Location  

 

 



  

Side 4 av 28 

 

37/18 18/705   

 Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 

 

 

38/18 18/689   

 Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  

 

 

39/18 17/2216   

 Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

 

40/18 18/388   

 Allmenne Kulturformål 2017/18  

 

 

41/18 18/585   

 Serverings- og skjenkebevilling - Gledeshuset  

 

 

42/18 18/586   

 Serverings- og skjenkebevilling - St. Johs. logen Halvdan Svarte Til Det 

Gyldne Sverd  

 

 

43/18 18/514   

 Salgsbevilling for alkohol - Leiv Vidar Slakterforretning  

 

 

44/18 18/744   

 Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  

 

 

 

 



  

Side 5 av 28 

 

 

27/18   

Årsrapport 2017 Finansområdet  

 

Vedtak: 

 

 

Årsrapport 2017 for finansområdet 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: 

 

 

Årsrapport 2017 for finansområdet tas til orientering. 
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28/18   

Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler- nytt saksfremlegg  

 

Vedtak: 

 

 

De foreslåtte retningslinjer for tildeling av prosjektmidler vedtas.  

 

 Hvem kan søke? 

o Stiftelser. 

 Fristen i 2018 settes til 01.06.18. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende tilleggspunkter p.v.a. Ap, KrF, H og Uavh.: 

 «Hvem kan søke? 

o Stiftelser. 

 Fristen i 2018 settes til 01.06.18.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Orebråtens (Ap) forslag p.v.a. Ap, H, KrF og Uavh. ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

De foreslåtte retningslinjer for tildeling av prosjektmidler vedtas.  

 

 

 

 

 



  

Side 7 av 28 

29/18   

Driftstilskudd - Ringkollen Parken 2.gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås 

 

2. Ringkollen er et populært utgangspunkt for skiturer, Snowboard og hopp, og om 

sommeren er det utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Vi har Ringkollstua, et 

hoppanlegg (K5, 10, 17, 27 og 40), et lite alpinanlegg og sportskapell mm. 

Formannskapet ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører ta 

initiativ til å samle alle berørte parter til en dialog for å se på fremtidige drifts og 

fremtidsmuligheter for Ringkollen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til pkt. 2, p.v.a. Ap, H, Uavh og KrF: 

«Ringkollen er et populært utgangspunkt for skiturer, Snowboard og hopp, og om sommeren 

er det utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Vi har Ringkollstua, et hoppanlegg (K5, 10, 

17, 27 og 40), et lite alpinanlegg og sportskapell mm. 

Formannskapet ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører ta initiativ til å 

samle alle berørte parter til en dialog for å se på fremtidige drifts og fremtidsmuligheter for 

Ringkollen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Johansens (H) forslag p.v.a Ap, H, Uavh og KrF, ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås 
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30/18   

Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling, som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 
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31/18   

Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  

 

Vedtak: 

 

 

Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Rådmannen bes om å innarbeide kostnadene på totalt 6 millioner kroner til prosjektering og 

gjennomføring i forbindelse med 1. tertial. 

 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading 

 

Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet utnyttelsen må 

utredes. 

 

Det utredes å etablere ladepunkter ved pendlerparkeringene. 

 

 

 

Behandling: 

 

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

 

«Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet utnyttelsen må 

utredes. 

 

Det utredes å etablere ladepunkter ved pendlerparkeringene.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Holtens (KrF) tilleggsforslag p.v.a. Ap, H, uavh. og KrF, ble 

enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Forslag til vedtak: 

 

Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Rådmannen bes om å innarbeide kostnadene på totalt 6 millioner kroner til prosjektering og 

gjennomføring i forbindelse med 1. tertial. 

 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 
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32/18   

kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen Uttalelse til høring av planforslag 

 

Vedtak: 

1. Høringsforslag til kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen tas til orientering. 

 

2. Alle alternativer til vegkorridor for E16 Nymoen Eggemoen løser planprogrammets 

målsetninger med ny vegtilfredsstillende og kan aksepteres 

 

3. Alternativ C anbefales ikke da det anses å legge urimelige bindinger og begrensninger 

på private boliger sett i forhold til forutsigbarheten i prosjektet.  

 

4. Alternativ C-redusert anbefales som løsning forutsatt at det i planforslaget legges inn 

nødvendige bestemmelser for å ivareta særlig berørte parter, trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling på forsvarlig vis.  

 

5. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i planforslaget og antas å gjelde bl.a: 

-beboere langs strekningen Hensmoen- Ve-krysset.  

-Næringsområdet Hensmoen, Follummoen og adkomst til Nærstad gård samt    

innkjøringen til Hønefoss nord. 

-Støy Vågårdsbygda 

-Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

-Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 5, p.v.a. Ap, H, Uavh. og 

KrF: 

«Næringsområdet Hensmoen, Follummoen og adkomst til Nærstad gård samt innkjøringen til 

Hønefoss nord.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Johansens (H) forslag til endring i pkt. 5 p.v.a. Ap, H, Uavh. og 

KrF, ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Forslag til vedtak: 

 

 
1. Høringsforslag til kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen tas til orientering. 

 
2. Alle alternativer til vegkorridor for E16 Nymoen Eggemoen løser planprogrammets 

målsetninger med ny vegtilfredsstillende og kan aksepteres 

 
3. Alternativ C anbefales ikke da det anses å legge urimelige bindinger og begrensninger på 

private boliger sett i forhold til forutsigbarheten i prosjektet.  

 
4. Alternativ C-redusert anbefales som løsning forutsatt at det i planforslaget legges inn 

nødvendige bestemmelser for å ivareta særlig berørte parter, trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling på forsvarlig vis.  

 

5. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette må 

synliggjøres i planforslaget og antas å gjelde bl.a: 

-beboere langs strekningen Hensmoen- Ve-krysset.  

-Næringsområdet Hensmoen og Follummoen samt innkjøring til Hønefoss nord.  

-Støy Vågårdsbygda 

-Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

-Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 
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33/18   

Håndtering av erstatningssaker i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

Forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 
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34/18   

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  

 

Vedtak: 

 

 

1. Varaordfører kjøpes fri 50%. 

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet 

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet. 

 

2. Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden 

a. Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle partier 

fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler ordinære 

saker.  

b. «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere.  «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30 

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre. 

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

3. Gruppeledermøte for alle partier: 

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00. 

 

4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere 

a. Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 

forberedelser mm.  Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 

innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen og 

samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

b. Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere. 

c. Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 

 

5. Formannskapet vil ha halvårige orienteringer fra administrasjonen når ulike saker er 

planlagt fremmet til politisk behandling, slik at de ulike partiene kan sørge for god 

partimessig forankring ved behandling av disse sakene 
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Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til pkt. 5, p.v.a. Ap, H, KrF og Uavh.: 

«Formannskapet vil ha halvårige orienteringer fra administrasjonen når ulike saker er planlagt 

fremmet til politisk behandling, slik at de ulike partiene kan sørge for god partimessig 

forankring ved behandling av disse sakene.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 «Ordningen hvor varaordfører er frikjøpt tilsvarende 20%, og ellers benyttes ved behov vil 

være tilstrekkelig. 

 

Ordningen med varaordfører i 100% stilling avsluttes.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp). 

 

Orebråtens (Ap) forslag til pkt. 5, p.v.a. Ap, H, KrF og Uavh. ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Varaordfører kjøpes fri 50%. 

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet 

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet. 

 

2. Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden 

a. Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle partier 

fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler ordinære 

saker.  

b. «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere.  «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30 

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre. 

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

3. Gruppeledermøte for alle partier: 

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00. 

 

4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere 

a. Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 

forberedelser mm.  Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 

innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen og 

samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

b. Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere. 

c. Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 
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35/18   

Forslag til revidert eierstrategi for MENOVA AS  

 

Vedtak: 

 

 

Formannskapet vedtar eierstrategien for Menova AS 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet vedtar eierstrategien for Menova AS 

 

 

 

 



  

Side 18 av 28 

36/18   

Prosjekt Oslo Data Senter Location  

 

Vedtak: 

 

1. Søknaden avvises 

2. I kommunens nye strategiavdeling vil det være fokus på nærings- og strategi utvikling. 

Strategiavdelingen bør etablere strategiene, jfr. at avdelingen skal opprettes med en 

næringssjef. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp som protokolltilførsel: 

«Midlene kanaliseres gjennom kommunens nyopprettede strategiavdeling. Strategiavdelingen 

vurderer hva de har kapasitet og evne til å utføre i egen regi. Det fremmes deretter egne saker 

om hvilke områder Ringerike utvikling kan bistå. Sentralt i vurderingen skal være at 

kommunen skal ha kontroll på hvordan offentlige midler anvendes.» 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. KrF og Ap med støtte fra Sp: 

1. Søknaden avvises 

2. I kommunens nye strategiavdeling vil det være fokus på nærings- og strategi utvikling. 

Strategiavdelingen bør etablere strategiene, jfr. at avdelingen skal opprettes med en 

næringssjef. 

 

Runar Johansen (H) fremmet Rådmannens forslag med følgende endring: 

«Og i 2019 – strykes» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling, samt Johansen (H) forslag til endring  

og Orebråtens (Ap) forslag P.v.a. KrF og Ap med støtte fra Sp, ble Orebråtens (Ap) forslag 

vedtatt mot 5 stemmer (FrP, H og Uavh.). 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Formannskapet bevilger 1,5 mill kroner i 2018 og i 2019 til prosjektet Oslo Data 

Center Location. Midlene belastes formannskapets disposisjonsfond. 
2. Formannskapet forutsetter at prosjekteier (Ringerike Utvikling) gjør en etisk vurdering av 

interessentene/ aktørene. Aktører bør som et minimum tilfredstille etiske retningslinjene for 

Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) 
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Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig aktivitetsplan 2018 

 

Vedtak: 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Kirsten Orebråten (Ap) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling 

av sak 37/18 da hun har hatt hovedansvaret for Handlingsplanen og aktivitetsplanen som er 

utarbeidet.  

Kirsten Orebråten (Ap) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. 

Kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav b. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgenes innstilling (HOV, HOK) som er i samsvar med Rådmannens forslag ble 

enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 
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Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  

 

Vedtak: 

 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 
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Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 
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Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

Vedtak: 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet Rådmannens forslag alternativ 2. 

«Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 2 vedtas.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Rådmannens forslag til 

alternativ 2, fremmet av Herstad (FrP), ble Hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 4 

stemmer (FrP og Sp), som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 
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Allmenne Kulturformål 2017/18  

 

Vedtak: 

 

 

Allmenne kulturmidler for 2018 fordeles slik det framgår av saksframlegget. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Allmenne kulturmidler for 2018 fordeles slik det framgår av saksframlegget. 
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Serverings- og skjenkebevilling - Gledeshuset  

 

Vedtak: 

 

 Gledeshuset drift AS org.nr 918 775 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 Gledeshuset, Strandgata 1B, Hønefoss  

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

 Erik Stokke f. 14.5.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Bo Christensen f. 

4.9.1978 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: 

 

 Gledeshuset drift AS org.nr 918 775 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 Gledeshuset, Strandgata 1B, Hønefoss  

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

 Erik Stokke f. 14.5.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Bo Christensen f. 

4.9.1978 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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Serverings- og skjenkebevilling - St. Johs. logen Halvdan Svarte Til Det Gyldne Sverd  

 

Vedtak: 

 

 St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det Gyldne Sverd org.nr 971 077 638 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det 

Gyldne Sverd, Storgata 2, Hønefoss  

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

 Iver Erhard Skøien f. 5.5.1978 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra 

kravet om 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: 

 

 St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det Gyldne Sverd org.nr 971 077 638 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det 

Gyldne Sverd, Storgata 2, Hønefoss  

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

 Iver Erhard Skøien f. 5.5.1978 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra 

kravet om 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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Salgsbevilling for alkohol - Leiv Vidar Slakterforretning  

 

Vedtak: 

 

 Leiv Vidar Slakterforretning AS org.nr 987 553 618 gis salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol  

 Bevillingen gis for Leiv Vidar Kjøtt & Delikatesse, Storgaten 7, Hønefoss  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020  

 Liv Landmark f. 1.4.1958 godkjennes som styrer for bevillingen og Eva Mette Brynestad f. 

24.9.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig 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  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Leiv Vidar Slakterforretning AS org.nr 987 553 618 gis salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol  

 Bevillingen gis for Leiv Vidar Kjøtt & Delikatesse, Storgaten 7, Hønefoss  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020  

 Liv Landmark f. 1.4.1958 godkjennes som styrer for bevillingen og Eva Mette Brynestad f. 

24.9.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune  
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Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til kr 30 000 000,-.  

 

Det avsettes kr 4 225 000,- til samlokalisering av Teknisk drift og Teknisk forvaltning. 

Driftsbudsjettet til Teknisk forvaltning økes med kr 550 000,- i 2019 til 2022 for økte 

driftskostnader til Hensmoveien 19.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 1 450 000,- i 2019. 

 

Det avsettes kr 2 900 000,- investeringsbudsjettet for å flytte vann og avløp dekkes over 

selvkost til vann og avløp, men avskrives over kun 5 år.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 500 000,- i 2019. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til kr 30 000 000,-.  

 

Det avsettes kr 4 225 000,- til samlokalisering av Teknisk drift og Teknisk forvaltning. 

Driftsbudsjettet til Teknisk forvaltning økes med kr 550 000,- i 2019 til 2022 for økte 

drifstkosntader til Hensmoveien 19.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 1 450 000,- i 2019. 

 

Det avsettes kr 2 900 000,- investeringsbudsjettet for å flytte vann og avløp dekkes over 

selvkost til vann og avløp, men avskrives over kun 5 år.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 500 000,- i 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/916-3  Arkiv: 200  

 

Sak: 27/18 

 

Saksprotokoll - Årsrapport 2017 Finansområdet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Årsrapport 2017 for finansområdet tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

 

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



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/754-2  Arkiv: 270  

 

Sak: 33/18 

 

Saksprotokoll - Håndtering av erstatningssaker i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/974-2  Arkiv: 037  

 

Sak: 35/18 

 

Saksprotokoll - Forslag til revidert eierstrategi for MENOVA AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Formannskapet vedtar eierstrategien for Menova AS 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

 

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



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/388-21  Arkiv: C00  

 

Sak: 40/18 

 

Saksprotokoll - Allmenne Kulturformål 2017/18  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Allmenne kulturmidler for 2018 fordeles slik det framgår av saksframlegget. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/585-9  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 41/18 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Gledeshuset  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Gledeshuset drift AS org.nr 918 775 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 Gledeshuset, Strandgata 1B, Hønefoss  

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

 Erik Stokke f. 14.5.1961 godkjennes som styrer av bevillingen og Bo Christensen f. 

4.9.1978 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 20.03.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/586-8  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 42/18 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - St. Johs. logen Halvdan Svarte Til Det 

Gyldne Sverd  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det Gyldne Sverd org.nr 971 077 638 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 St. Johs. Logen Halvdan Svarte Til Det 

Gyldne Sverd, Storgata 2, Hønefoss  

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

 Iver Erhard Skøien f. 5.5.1978 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra 

kravet om 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 20.03.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/514-9  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 43/18 

 

Saksprotokoll - Salgsbevilling for alkohol - Leiv Vidar Slakterforretning  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Leiv Vidar Slakterforretning AS org.nr 987 553 618 gis salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol  

 Bevillingen gis for Leiv Vidar Kjøtt & Delikatesse, Storgaten 7, Hønefoss  

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020  

 Liv Landmark f. 1.4.1958 godkjennes som styrer for bevillingen og Eva Mette Brynestad 

f. 24.9.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig 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  

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/744-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 44/18 

 

Saksprotokoll - Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til kr 30 000 000,-.  

 

Det avsettes kr 4 225 000,- til samlokalisering av Teknisk drift og Teknisk forvaltning. 

Driftsbudsjettet til Teknisk forvaltning økes med kr 550 000,- i 2019 til 2022 for økte 

driftskostnader til Hensmoveien 19.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 1 450 000,- i 2019. 

 

Det avsettes kr 2 900 000,- investeringsbudsjettet for å flytte vann og avløp dekkes over 

selvkost til vann og avløp, men avskrives over kun 5 år.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 500 000,- i 2019. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 
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