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RINGERIKE KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 24.04.2018
Tid: 09:00 – 15:20
TEMAMØTEDAGSORDEN:
09:00 – 09:05 Opprop og møteinnkalling.
09:05 – 10:05 Orientere om to kvalitetsprosjekter i Helse.
Morgendagens omsorg og helhetlig pasientforløp.
Prosjektene dreier seg om innføring av heltidskultur bærekraftig
arbeidstid,
og pasientens helsetjeneste inn i morgendagen.
10:05 – 10:15 Pause
10:15 – 11:00 Orientering om pågående arbeid med trafikkutredning
v/Ole Einar Gulbrandsen.
11:00 – 11:10 Pause.
11:10 –11: 45 Orientering - Sykkel- og parkeringsstrategi.
11:45 – 12:30 Lunsj.
12:30 Saksliste FS og FS2

Innkalte
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Tilstede fra
administrasjonen

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

Forfall Møtt for

FO
Hans-Petter Aasen

Rådmann Tore Isaksen, Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo,
Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, Christine Myhre
Bråthen. Kommunikasjonssjef Mats Øieren.

Merknader

 Kirsten Orebråten ble innvilget permisjon fra kl 13:30 før
behandling av sak 50/18.
 Vedtaksføre med 12 medlemmer tilsted fra kl 13:30, før
behandling av sak 50/18.
 Kort orientering fra Rådmannen om ansettelse av assisterende
rådmann Terje Dahlen.
 Orientering om to kvalitetsprosjekter i Helse. V Anne Mari
Brager og Audun Løvstad.
 Orientering om pågående arbeid med trafikkutredning
v/Ole Einar Gulbrandsen, Linn Thoen fra Rambøll og Terje
Lønseth fra Buskerud fylkeskommune og Svein-Ove
Pettersen fra fylkeskommunens samferdselsavdeling.

Fra og med sak 45/18
til og med sak 70/18
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent, med
følgende til dagsorden:
Behandlede saker

Helge Stiksrud (Uavh) fremmet følgende spørsmål: Gamle Veien skole, hvordan ivaretas
denne gamle bygningen?
Rådmannen svarte ut muntlig i møte, kommer tilbake i et senere møte med utfyllende svar.
Møteprotokollen godkjennes

Magnus Herstad

Kjell B. Hansen

Hilde Vollmerhaus

Møtesekretær
Marit Simensen
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Følgende saker ble behandlet
Saksnr.
45/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/1254
Regnskap 2017

46/18

18/1256
Månedsrapport februar 2018

47/18

18/690
Kontrollrapport 2017 - skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune

48/18

18/1382
Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg - Tyristrand Kirke

49/18

14/1312
Kjøp av eiendom i forbindelse med overføring av KUR til Monserud

50/18

16/1440
Søknad om midler til forprosjekt - Haugsbygd Arena

51/18

18/1271
Søknad om utvidet støtte 2018 - Ringerike kultursenter

52/18

18/901
Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018

53/18

17/3542
Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda

54/18

18/1257
Stiftelsen "Bjerkely", - søknad om støtte til drift
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55/18

18/1243
Eierstyring Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS Rapport etter
gjennomført eierskapskontroll

56/18

18/1249
Rapport - vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon

57/18

18/1033
Bruk av avsetning for hjelpetiltak for sosialhjelpsmottakere og personer
som er nær ved å bli det.

58/18

18/958
Adgangskontroll kommunale prosjekt

59/18

16/2046
Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss
2018 - til orientering

60/18

17/3474
Innspill kollektivbetjening mellom Hokksund og Hønefoss

61/18

16/2801
Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S

62/18

17/4270
Revidert møteplan - Høst 2018.

63/18

17/4978
Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018
- 2022

64/18

18/714
Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene

65/18

18/834
Årsmelding for eldrerådet 2017
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66/18

18/992
Serverings- og skjenkebevilling - OZ Cimperial Hønefoss AS

67/18

18/1028
Søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal - Eger & Co

68/18

18/1107
Serverings- og skjenkebevilling - Digra gård/Klækken hotel

69/18

18/1094
VÅR-konferansen 2018

70/18

18/1351
Relansering av Hønefoss bøkene
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45/18
Regnskap 2017
Vedtak:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2017 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 37 072 460,84
avsettes slik: kr 6 493 289,40 til disposisjonsfond, kr 11 590 267,74 til å opprettholde
realkapitalen i Fossefondet, kr 96 840,14 til bufferfond i Fossefondet og kr 20 000 000,00 til
ubundet investeringsfond
3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2017 godkjennes.
4. Rådmannens årsberetning for 2017 godkjennes.
5. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til orientering
6. Årsbudsjett for 2018 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3.

Behandling:
Punktene i vedtak korrigeres slik at punktene blir 1-6.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2017 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 37 072 460,84
avsettes slik: kr 6 493 289,40 til disposisjonsfond, kr 11 590 267,74 til å opprettholde
realkapitalen i Fossefondet, kr 96 840,14 til bufferfond i Fossefondet og kr 20 000 000,00 til
ubundet investeringsfond
4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2017 godkjennes.
5. Rådmannens årsberetning for 2017 godkjennes.
6. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til orientering
7. Årsbudsjett for 2018 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3.
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46/18
Månedsrapport februar 2018
Vedtak:
Månedsrapport februar 2018 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 februar 2018 tas til orientering.
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47/18
Kontrollrapport 2017 - skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune
Vedtak:
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune 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:
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til
orientering
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48/18
Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg - Tyristrand Kirke
Vedtak:
Ringerike kirkelige fellesråd gis tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarsling i Tyristrand kirke
kr. 1 960 000.
Finansieringen av tilskuddet vedtas i 1. tertialrapport 2018.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Ringerike kirkelige fellesråd gis tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarsling i Tyristrand kirke
kr. 1 960 000.
Finansieringen av tilskuddet vedtas i 1. tertialrapport 2018.
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49/18
Kjøp av eiendom i forbindelse med overføring av KUR til Monserud
Vedtak:
1. Ringerike kommune kjøper ca. 100 m2 til tomt til nytt minirenseanlegg på
Bekkatomtbakken, som erstatning for eksisterende KUR anlegg.
2. Ringerike kommune betaler 30 000,- kroner (tretti tusen) som en erstatning for KUR anlegg
avtalen som var på 1500 kr/år multiplisert med 20 år.
3. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommen,
saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt
tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 15008.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordfører foreslo at siste avsnitt ble punkt 3 i vedtak.
Et enstemmig Formannskap bifalt dette.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune kjøper ca. 100 m2 til tomt til nytt minirenseanlegg på
Bekkatomtbakken, som erstatning for eksisterende KUR anlegg.
2. Ringerike kommune betaler 30 000,- kroner (tretti tusen) som en erstatning for KUR anlegg
avtalen som var på 1500 kr/år multiplisert med 20 år.
I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommen,
saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt
tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 15008.
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50/18
Søknad om midler til forprosjekt - Haugsbygd Arena
Vedtak:
1. Haugsbygd Idrettsforening tilstås kr. 300 000,- til prosjektering av Haugsbygd Arena.
2. Midlene belastes Formannskapets disposisjonskonto.

Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet korrigering i pkt 2 til følgende:
«Disposisjonsfond endres til disposisjonskonto».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag samt Johansens (H) korrigering i pkt. 2, ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Haugsbygd Idrettsforening tilstås kr. 300 000,- til prosjektering av Haugsbygd Arena.
2. Midlene belastes Formannskapets disposisjonsfond.

Side 11 av 35

51/18
Søknad om utvidet støtte 2018 - Ringerike kultursenter
Vedtak:
Stiftelsen Ringerike kultursenter innvilges økt støtte for 2018 med kr 1 500 000. Summen tas
fra Formannskapets disposisjonsfond.

Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. AP, H og Uavh:
«Stiftelsen Ringerike kultursenter innvilges økt støtte for 2018 med kr 1 500 000. Summen tas
fra Formannskapets disposisjonsfond. Pkt 2-4 strykes».
Magnus Herstad FrP) fremmet Rådmannens forslag alternativ 1:
«Avslå økt støtte, og be kultursenteret tilpasse driften til budsjett og inntekter».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Johansens (H) forslag og Herstads (FrP) forslag ble Johansens
(H) forslag vedtatt mot 2 stemmer (FrP).
Det ble enstemmig vedtatt å stryke Rådmannens forslag til pkt. 2, 3 og 4.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Stiftelsen Ringerike kultursenter innvilges økt støtte for 2018 med kr 1 500 000.
Summen innarbeides ved første tertial.
2. Økt økonomisk støtte for 2019 innarbeides i handlingsprogram og årsbudsjett.
3. Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Stiftelsen Ringerike
kultursenter.
4. Stiftelsen Ringerike kultursenter oppfordres til å søke de andre kommunene i regionen
om utvidet økonomisk støtte.
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52/18
Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018
Vedtak:
1. Netto mindreforbruk 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter overføres til 2018, til sammen kr 82
468 694, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.
2. Mer- og mindreforbruket på prosjektene i tabell 2, til sammen kr 320 428, overføres ikke.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Netto mindreforbruk 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter overføres til 2018, til sammen kr 82
468 694, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.
2. Mer- og mindreforbruket på prosjektene i tabell 2, til sammen kr 320 428, overføres ikke.
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53/18
Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda
Vedtak:
Saken utsettes for/til realitetsbehandling i Formannskapets Strategikonferanse 12 og 13. juni
2018.

Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag til utsettelse:
«Saken utsettes for/til realitetsbehandling i Formannskapets Strategikonferanse 12 og 13. juni
2018».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordførers forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 6 000 000 som
Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 6 000 000 med tillegg av 10 % av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr 6 000 000
+ 10%).
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år
med tillegg av inntil 2 år.
4. Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i tilskudd i 2018. Inndekning av
tilskuddet foretas i 1. tertial 2018.
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54/18
Stiftelsen "Bjerkely", - søknad om støtte til drift
Vedtak:
1. Formannskapet bevilger kr. 55 000,- til «Stiftelsen Bjerkely» for å sikre nødvendig
driftsgrunnlag i 2018. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
2. Formannskapet ber om at «Stiftelsen Bjerkely» søkes sikres et tilsvarende økonomisk
driftsgrunnlag ved et årlig fast tilskudd til drift. Det forventes at Hole kommune deltar i
en størrelsesorden proporsjonalt med bruksfrekvensen fra brukere hjemmehørende i
Hole kommune.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet bevilger kr. 55 000,- til «Stiftelsen Bjerkely» for å sikre nødvendig
driftsgrunnlag i 2018. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
2. Formannskapet ber om at «Stiftelsen Bjerkely» søkes sikres et tilsvarende økonomisk
driftsgrunnlag ved et årlig fast tilskudd til drift. Det forventes at Hole kommune deltar i
en størrelsesorden proporsjonalt med bruksfrekvensen fra brukere hjemmehørende i
Hole kommune.
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55/18
Eierstyring Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS Rapport etter gjennomført
eierskapskontroll
Vedtak:
1. Kommunestyrett tar saken til orientering
2. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og
selskapet.
3. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018.
4. Kontrollutvalget bes undersøke mer under betegnelsen «andre forhold» og legge dette
frem som sak for KS i løpet av høsten 2018.

Behandling:
Alf Meier (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4 p.v.a. H, AP og Uavh.:
«Kontrollutvalget bes undersøke mer under betegnelsen «andre forhold» og legge dette frem
som sak for KS i løpet av høsten 2018».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag samt Meiers (AP) p.v.a H, AP og Uavh. forslag til nytt pkt. 4 ble
enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyrett tar saken til orientering
2. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og
selskapet.
3. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018.
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56/18
Rapport - vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon
Vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av Rådmannen.

Behandling:
Iren Rannekleiv (AP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2 p.v.a AP og H:
«Kommunen erstattes med Rådmannen».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Rannekleivs (AP) forslag p.v.a AP og
H, ble Rannekleivs (AP) forslag til endring pkt. 2 enstemmig vedtatt som Formannskapets
innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av kommunen.
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57/18
Bruk av avsetning for hjelpetiltak for sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved
å bli det.
Vedtak:
1. Rådmannen legger frem egen sak om å etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom
kan konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale. Egnet
sted, driftskonsept og kostnader for investering og årlig drift legges frem.
2. Formannskapet bevilger kr 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet. Tiltakene søkes knyttes opp imot eksterne
tiltaksarrangører som allerede er godkjente VTA-plasser. Tiltakene søkes utformet i
nært samarbeid med aktuelle tiltaksarrangører. Rådmannens gjennomfører tiltaket
innenfor rammen.
3. Prosjektet «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» har vist gode resultater. 2018
er siste år NAV mottar midler, kr 1 300.00 av Arbeids- og velferdsdirektoratet til å
dekke to stillinger. Formannskapet ber Rådmannen følge opp prosjektet for å sørge for
at prosjektet kan videreføres i 2019.

Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a AP, H og Uavh. til nytt pkt. 1 og 3:
1. «Rådmannen legger frem egen sak om å etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom
kan konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale. Egnet
sted, driftskonsept og kostnader for investering og årlig drift legges frem.
2. Formannskapet bevilger kr 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet. Tiltakene søkes knyttes opp imot eksterne
tiltaksarrangører som allerede er godkjente VTA-plasser. Tiltakene søkes utformet i
nært samarbeid med aktuelle tiltaksarrangører. Rådmannens gjennomfører tiltaket
innenfor rammen.
3. Prosjektet «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» har vist gode resultater. 2018
er siste år NAV mottar midler, kr 1 300.00 av Arbeids- og velferdsdirektoratet til å
dekke to stillinger. Formannskapet ber Rådmannen følge opp prosjektet for å sørge for
at prosjektet kan videreføres i 2019».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag p.v.a AP, H
og Uavh. ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Formannskapet bevilger kr. 1 500 000,- til nødvendig klargjøring/ombygging/oppussing
av egne lokaler for å etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom kan konsultere
kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale.
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2. Formannskapet bevilger kr. 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet.
Tiltakene søkes knyttes opp i mot eksterne tiltaksarrangører som allerede er godkjent
for VTA-plasser1. Tiltakene søkes utformet i nært samarbeid med aktuelle
tiltaksarrangører.

1

Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser
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58/18
Adgangskontroll kommunale prosjekt
Vedtak:
HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering
som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistering som skal
benyttes i kommunale investeringsprosjekt
2. Kr 109 000,- eks mva til kjøp belastes utbyggingsenheten sitt driftsbudsjett
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59/18
Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018 - til
orientering
Vedtak:
1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for
2018, unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike
ved erverv av elsykkel, tas til orientering
2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018
legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.
3. Pilotprosjekt sykkelbysatsning:
Tilskudd til innkjøp av el-sykkel for privatpersoner gjennomføres ikke.
Kr 250 000 Pilotprosjekt sykkelbysatsning lagt inn i kommunens budsjett for 2018 2021 korrigeres og overføres formannskapets disposisjonskonto.

Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 p.v.a AP, H og Uavh.:
«Pilotprosjekt sykkelbysatsning:
Tilskudd til innkjøp av el-sykkel for privatpersoner gjennomføres ikke.
Kr 250 000 Pilotprosjekt sykkelbysatsning lagt inn i kommunens budsjett for 2018 -2021
korrigeres og overføres formannskapets disposisjonskonto».
Anne Mari W. Ottesen (SP) fremmet Rådmannens forslag:

1.»Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 2018 tas til
orientering.
2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 legges til
grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018».

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Alternativ avstemming mellom Hovedutvalget (HMA) og Ottesens (SP) forslag ble
Hovedutvalgets (HMA) forslag vedtatt mot 2 stemmer (SOL og SP).
Johansens (H) forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
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1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for
2018 tas til orientering.
2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018
legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.
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60/18
Innspill kollektivbetjening mellom Hokksund og Hønefoss
Vedtak:
1. Saksfremlegget er i sin helhet innspill til rapport Kollektivbetjening Hokksund –
Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at analyseområdet i utredningen er for snevert, sett i lys av
potensielle konsekvenser valg av kollektivbetjening på strekning vil kunne få for
Reguleringsplan for Ringeriksbanen. Det er naturlig at kollektivbetjening på strekning
Hokksund – Hønefoss ses i sammenheng med videreføring til Jevnaker.
3. Det er svært viktig at kundegrunnlaget for Ringeriksbanen styrkes. 5 banestrekninger
møtes på Hønefoss i fremtiden, derfor er det nødvendig at en slik analyse ser på alle
strekningene i sammenheng.
4. Togalternativet gir den beste løsningen for klima, og bør derfor tillegges stor vekt.
5. Buss vil gi en belastning på veisystemet inn mot Hønefoss. En effektiv forbindelse til
stasjonen vil kreve en egen kollektivakse for bussen om den ikke skal stå i kø sammen
med bilene.
6. Fremtidsrettede løsninger bør vurderes i større grad.
7. Ringerike kommune støtter hovedtrekkene i fellesuttalelsen fra Modum, Sigdal,
Krødsherad og Øvre Eiker kommuner, når det gjelder behovet for styrket kollektivtilbud
mellom Hokksund og Hønefoss og videre utredning av de muligheter som ligger for å ta
opp igjen persontrafikken på Randsfjordbanen. Løsningen må tilføre kundegrunnlag til
Ringeriksbanen, men ikke komme i konflikt eller forsinke Intercity-pendelen. Det bør
også ses på hvordan denne pendelen kan optimaliseres opp mot Roa-banen frem til
Jevnaker.
Ringerike kommune ønsker et samarbeid mellom midtfylket og ringeriksregionen om en
utredning/ mulighetsstudie med utgangspunkt i potensialet som persontrafikken på
Randsfjordbanen og Roabanen mellom Hokksund og Jevnaker kan gi i et
fremtidsperspektiv.
Behandling:
Inger Kammerud (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7:
«Ringerike kommune støtter hovedtrekkene i fellesuttalelsen fra Modum, Sigdal, Krødsherad
og Øvre Eiker kommuner, når det gjelder behovet for styrket kollektivtilbud mellom Hokksund
og Hønefoss og videre utredning av de muligheter som ligger for å ta opp igjen
persontrafikken på Randsfjordbanen. Løsningen må tilføre kundegrunnlag til Ringeriksbanen,
men ikke komme i konflikt eller forsinke Intercity-pendelen. Det bør også ses på hvordan
denne pendelen kan optimaliseres opp mot Roa-banen frem til Jevnaker.
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Ringerike kommune ønsker et samarbeid mellom midtfylket og ringeriksregionen om en
utredning/ mulighetsstudie med utgangspunkt i potensialet som persontrafikken på
Randsfjordbanen og Roabanen mellom Hokksund og Jevnaker kan gi i et fremtidsperspektiv».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag pkt. 1-6, samt Kammeruds (H) forslag til nytt pkt. 7 ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Saksfremlegget er i sin helhet innspill til rapport Kollektivbetjening Hokksund –
Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at analyseområdet i utredningen er for snevert, sett i lys av
potensielle konsekvenser valg av kollektivbetjening på strekning vil kunne få for
Reguleringsplan for Ringeriksbanen. Det er naturlig at kollektivbetjening på strekning
Hokksund – Hønefoss ses i sammenheng med videreføring til Jevnaker.
3. Det er svært viktig at kundegrunnlaget for Ringeriksbanen styrkes. 5 banestrekninger
møtes på Hønefoss i fremtiden, derfor er det nødvendig at en slik analyse ser på alle
strekningene i sammenheng.
4. Togalternativet gir den beste løsningen for klima, og bør derfor tillegges stor vekt.
5. Buss vil gi en belastning på veisystemet inn mot Hønefoss. En effektiv forbindelse til
stasjonen vil kreve en egen kollektivakse for bussen om den ikke skal stå i kø sammen
med bilene.
6. Fremtidsrettede løsninger bør vurderes i større grad.
7. Buskerud fylkeskommune bør overfor Jernbanedirektoratet arbeide for at det gjøres en
grundigere analyse av persontrafikk på Randsfjordbanen som en overordnet strategi som
ser på det framtidige kollektivtilbudet på strekningen Hokksund – Hønefoss og sett i
sammenheng med videreføring til Jevnaker, og eventuelt andre strekninger.
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61/18
Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S
Vedtak:
Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montessori A/S får utvide med
ungdomstrinn.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedutvalgets (HOK) innstilling, som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig
vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montesori A/S får utvide med
ungdomstrinn.
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62/18
Revidert møteplan - Høst 2018.
Vedtak:
Revidert møteplan alternativ 1 vedtas.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Møteplan alternativ 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (Kammerud H, SOL, SP og Magnus Herstad
FrP).
Forslag til vedtak:
Revidert møteplan alternativ 2 vedtas.
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63/18
Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 - 2022
Vedtak:
Mål og retningslinjer for hjorteforvaltningen i Ringerike kommune2018-2022, med inntatt
definisjon av jaktrettshaver, vedtas, jf. forskrift 8. januar 2016 nr. 12.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 – 2022 vedtas, jf.
forskrift 8. januar 2016 nr. 12.
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64/18
Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene
Vedtak:
1. Kommunestyret vil gi honnør til ekspertutvalget for valg av retningslinjer som er lagt til
grunn for vurderingene.
2. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere
ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og
næringslivet.
3. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og
virkemidler for samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til
oppgaveoverføring, og mener disse vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling
i regionen. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle
fylkesdemokratiet.
4. Kommunestyret ser at mange kommuner i Norge fortsatt er for små til på egenhånd å
kunne håndtere mange av de oppgavene som nå foreslås overført fylkeskommunen.
Kommunestyret ser også at en vurdering av om enkelte oppgaver kunne vært overført
direkte ned til den enkelte kommune, ikke inngår i utvalgets mandat.
Enkelte områder burde likevel vært vurdert overført direkte til kommunen, f.eks.
folkehelsearbeidet. Det er i kommunene dette arbeidet utvikles og utføres. Dette gjelder
også i forhold til kompetanse. Ingen er tjent med at oppgaver legges rent midlertidig til
fylkeskommunen, for så å videreføres til kommunen.
5. Mange tilskuddsordninger oppleves i dag som svært ressurskrevende, både for staten
og for kommunene. Det er viktig at fylkeskommunen gjennom sin kunnskap om
kommunene ikke etablerer like krevende øvelser for utløsing og bruk av tilskudd til
lokale tiltak.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vil gi honnør til ekspertutvalget for valg av retningslinjer som er lagt til
grunn for vurderingene.
2. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere
ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og
næringslivet.
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3. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og
virkemidler for samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til
oppgaveoverføring, og mener disse vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling
i regionen. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle
fylkesdemokratiet.
4. Kommunestyret ser at mange kommuner i Norge fortsatt er for små til på egenhånd å
kunne håndtere mange av de oppgavene som nå foreslås overført fylkeskommunen.
Kommunestyret ser også at en vurdering av om enkelte oppgaver kunne vært overført
direkte ned til den enkelte kommune, ikke inngår i utvalgets mandat.
Enkelte områder burde likevel vært vurdert overført direkte til kommunen, f.eks.
folkehelsearbeidet. Det er i kommunene dette arbeidet utvikles og utføres. Dette gjelder
også i forhold til kompetanse. Ingen er tjent med at oppgaver legges rent midlertidig til
fylkeskommunen, for så å videreføres til kommunen.
5. Mange tilskuddsordninger oppleves i dag som svært ressurskrevende, både for staten
og for kommunene. Det er viktig at fylkeskommunen gjennom sin kunnskap om
kommunene ikke etablerer like krevende øvelser for utløsing og bruk av tilskudd til
lokale tiltak.
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65/18
Årsmelding for eldrerådet 2017
Vedtak:
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering.

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:
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering.
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66/18
Serverings- og skjenkebevilling - OZ Cimperial Hønefoss AS
Vedtak:


OZ Cimperial Hønefoss AS org.nr 920 364 977 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 for Club OZ, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss



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



Yunxiang Cao f. 29.8.1990 godkjennes som styrer av bevillingen og Emir Fatih Ok f.
3.7.1994 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:


OZ Cimperial Hønefoss AS org.nr 920 364 977 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 for Club OZ, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss



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



Yunxiang Cao f. 29.8.1990 godkjennes som styrer av bevillingen og Emir Fatih Ok f.
3.7.1994 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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67/18
Søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal - Eger & Co
Vedtak:



Søknaden om permanent utvidelse av skjenkeareal for Eger & Co imøtekommes
Skjenkearealet utvides til å gjelde arealer i henhold til innsendte tegninger

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak:



Søknaden om permanent utvidelse av skjenkeareal for Eger & Co imøtekommes
Skjenkearealet utvides til å gjelde arealer i henhold til innsendte tegninger
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68/18
Serverings- og skjenkebevilling - Digra gård/Klækken hotel
Vedtak:


Klækken Hotel ANS org.nr 958 873 190 alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,
2 og 3 for Digra gård, Øvre Klekkenvei 25, 3514 Hønefoss.



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



Knut Olav Lunde f. 14.10.1966 godkjennes som styrer av bevillingen og Ole Gunnar
Borlaug f. 23.7.1969 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:


Klækken Hotel ANS org.nr 958 873 190 alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,
2 og 3 for Digra gård, Øvre Klekkenvei 25, 3514 Hønefoss.



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



Knut Olav Lunde f. 14.10.1966 godkjennes som styrer av bevillingen og Ole Gunnar
Borlaug f. 23.7.1969 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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69/18
VÅR-konferansen 2018
Vedtak:
1: Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering.
2: VÅR-konferansen i Ringerike kommune er noe medlemmene av HOK har sett som meget
nyttig i forbindelse med folkevalgte verv og gir et innblikk i kommunens tjenesteproduksjon.
3: Fra og med VÅR-konferansen 18.4.18 settes dette opp som fast møte for HOK i årlig
møteplan. Det utbetales ikke møtegodtgjøring og varaer innkalles ikke ved forfall.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering
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70/18
Relansering av Hønefoss bøkene
Vedtak:
«Kommunestyret gir Kolltopp Forlag rett til å relansere Hønefossbøkene, med en
parallellpublisering for nett, på de vilkår som fremkommer av vedlagte utkast til avtale.
Kolltopp Forlag gis rett til å bruke Ringerike kommunevåpen på de relanserte
Hønefossbøkene.»

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak:
«Kommunestyret gir Kolltopp Forlag rett til å relansere Hønefossbøkene, med en
parallellpublisering for nett, på de vilkår som fremkommer av vedlagte utkast til avtale.
Kolltopp Forlag gis rett til å bruke Ringerike kommunevåpen på de relanserte
Hønefossbøkene.»
Alternativt vedtak:
«Kommunestyret gir Kolltopp Forlag rett til å relansere Hønefossbøkene, med en
parallellpublisering for nett, på de vilkår som fremkommer av vedlagte utkast til avtale.
Kolltopp Forlag gis ikke rett til å bruke Ringerike kommunes våpenskjold på forsiden av de
relanserte Hønefossbøkene.»
Alternativt vedtak:
«Kolltopp Forlag gis ikke rett til å relansere Hønefossbøkene.»
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1254-2

Arkiv: 210

Sak: 45/18
Saksprotokoll - Regnskap 2017
Vedtak i Formannskapet:
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2017 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 37 072 460,84
avsettes slik: kr 6 493 289,40 til disposisjonsfond, kr 11 590 267,74 til å opprettholde
realkapitalen i Fossefondet, kr 96 840,14 til bufferfond i Fossefondet og kr 20 000 000,00 til
ubundet investeringsfond
3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2017 godkjennes.
4. Rådmannens årsberetning for 2017 godkjennes.
5. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til orientering
6. Årsbudsjett for 2018 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3.

Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Punktene i vedtak korrigeres slik at punktene blir 1-6.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1256-2

Arkiv: 210

Sak: 46/18
Saksprotokoll - Månedsrapport februar 2018
Vedtak i Formannskapet:
Månedsrapport februar 2018 tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/690-5

Arkiv: 203 &58

Sak: 47/18
Saksprotokoll - Kontrollrapport 2017 - skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike
kommune
Vedtak i Formannskapet:
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til
orientering

Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1382-4

Arkiv: 243 M70

Sak: 48/18
Saksprotokoll - Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg - Tyristrand Kirke
Vedtak i Formannskapet:
Ringerike kirkelige fellesråd gis tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarsling i Tyristrand kirke
kr. 1 960 000.
Finansieringen av tilskuddet vedtas i 1. tertialrapport 2018.
Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1312-79

Arkiv: PROS 15008

Sak: 49/18
Saksprotokoll - Kjøp av eiendom i forbindelse med overføring av KUR til Monserud
Vedtak i Formannskapet:
1. Ringerike kommune kjøper ca. 100 m2 til tomt til nytt minirenseanlegg på
Bekkatomtbakken, som erstatning for eksisterende KUR anlegg.
2. Ringerike kommune betaler 30 000,- kroner (tretti tusen) som en erstatning for KUR anlegg
avtalen som var på 1500 kr/år multiplisert med 20 år.
3. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommen,
saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt
tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 15008.
Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordfører foreslo at siste avsnitt ble punkt 3 i vedtak.
Et enstemmig Formannskap bifalt dette.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1271-2

Arkiv: 223

Sak: 51/18
Saksprotokoll - Søknad om utvidet støtte 2018 - Ringerike kultursenter
Vedtak i Formannskapet:
Stiftelsen Ringerike kultursenter innvilges økt støtte for 2018 med kr 1 500 000. Summen tas
fra Formannskapets disposisjonsfond.

Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. AP, H og Uavh:
«Stiftelsen Ringerike kultursenter innvilges økt støtte for 2018 med kr 1 500 000. Summen tas
fra Formannskapets disposisjonsfond. Pkt 2-4 strykes».
Magnus Herstad FrP) fremmet Rådmannens forslag alternativ 1:
«Avslå økt støtte, og be kultursenteret tilpasse driften til budsjett og inntekter».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Johansens (H) forslag og Herstads (FrP) forslag ble Johansens
(H) forslag vedtatt mot 2 stemmer (FrP).
Det ble enstemmig vedtatt å stryke Rådmannens forslag til pkt. 2, 3 og 4.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/901-2

Arkiv: 151

Sak: 52/18
Saksprotokoll - Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018
Vedtak i Formannskapet:
1. Netto mindreforbruk 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter overføres til 2018, til sammen kr 82
468 694, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.
2. Mer- og mindreforbruket på prosjektene i tabell 2, til sammen kr 320 428, overføres ikke.

Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3542-6

Arkiv: 243 C20

Sak: 53/18
Saksprotokoll - Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda
Vedtak i Formannskapet:
Saken utsettes for/til realitetsbehandling i Formannskapets Strategikonferanse 12 og 13. juni
2018.
Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Ordfører fremmet følgende forslag til utsettelse:
«Saken utsettes for/til realitetsbehandling i Formannskapets Strategikonferanse 12 og 13. juni
2018».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordførers forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1257-2

Arkiv: 243

Sak: 54/18
Saksprotokoll - Stiftelsen "Bjerkely", - søknad om støtte til drift
Vedtak i Formannskapet:
1. Formannskapet bevilger kr. 55 000,- til «Stiftelsen Bjerkely» for å sikre nødvendig
driftsgrunnlag i 2018. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto.
2. Formannskapet ber om at «Stiftelsen Bjerkely» søkes sikres et tilsvarende økonomisk
driftsgrunnlag ved et årlig fast tilskudd til drift. Det forventes at Hole kommune deltar i
en størrelsesorden proporsjonalt med bruksfrekvensen fra brukere hjemmehørende i
Hole kommune.
Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1243-2

Arkiv: 037

Sak: 55/18
Saksprotokoll - Eierstyring Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS Rapport etter
gjennomført eierskapskontroll
Vedtak i Formannskapet:
1. Kommunestyrett tar saken til orientering
2. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og
selskapet.
3. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018.
4. Kontrollutvalget bes undersøke mer under betegnelsen «andre forhold» og legge dette
frem som sak for KS i løpet av høsten 2018.
Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Alf Meier (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4 p.v.a. H, AP og Uavh.:
«Kontrollutvalget bes undersøke mer under betegnelsen «andre forhold» og legge dette frem
som sak for KS i løpet av høsten 2018».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag samt Meiers (AP) p.v.a H, AP og Uavh. forslag til nytt pkt. 4 ble
enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1249-2

Arkiv: 221

Sak: 56/18
Saksprotokoll - Rapport - vurdering av spørsrnål knyttet til momskompensasjon
Vedtak i Formannskapet:
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av Rådmannen.
Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Iren Rannekleiv (AP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2 p.v.a AP og H:
«Kommunen erstattes med Rådmannen».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Rannekleivs (AP) forslag p.v.a AP og
H, ble Rannekleivs (AP) forslag til endring pkt. 2 enstemmig vedtatt som Formannskapets
innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1033-2

Arkiv: F10

Sak: 57/18
Saksprotokoll - Bruk av avsetning for hjelpetiltak for sosialhjelpsmottakere og personer
som er nær ved å bli det.
Vedtak i Formannskapet:
1. Rådmannen legger frem egen sak om å etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom
kan konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale. Egnet
sted, driftskonsept og kostnader for investering og årlig drift legges frem.
2. Formannskapet bevilger kr 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet. Tiltakene søkes knyttes opp imot eksterne
tiltaksarrangører som allerede er godkjente VTA-plasser. Tiltakene søkes utformet i
nært samarbeid med aktuelle tiltaksarrangører. Rådmannens gjennomfører tiltaket
innenfor rammen.
3. Prosjektet «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» har vist gode resultater. 2018
er siste år NAV mottar midler, kr 1 300.00 av Arbeids- og velferdsdirektoratet til å
dekke to stillinger. Formannskapet ber Rådmannen følge opp prosjektet for å sørge for
at prosjektet kan videreføres i 2019.

Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a AP, H og Uavh. til nytt pkt. 1 og 3:
1. «Rådmannen legger frem egen sak om å etablere et kontaktpunkt/møtested der
ungdom kan konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten
timeavtale. Egnet sted, driftskonsept og kostnader for investering og årlig drift legges
frem.
2. Formannskapet bevilger kr 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet. Tiltakene søkes knyttes opp imot eksterne
tiltaksarrangører som allerede er godkjente VTA-plasser. Tiltakene søkes utformet i
nært samarbeid med aktuelle tiltaksarrangører. Rådmannens gjennomfører tiltaket
innenfor rammen.
3. Prosjektet «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» har vist gode resultater. 2018
er siste år NAV mottar midler, kr 1 300.00 av Arbeids- og velferdsdirektoratet til å
dekke to stillinger. Formannskapet ber Rådmannen følge opp prosjektet for å sørge for
at prosjektet kan videreføres i 2019».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE

Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag p.v.a AP, H
og Uavh. ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt.

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3474-9

Arkiv: N02

Sak: 60/18
Saksprotokoll - Innspill kollektivbetjening mellom Hokksund og Hønefoss
Vedtak i Formannskapet:
1. Saksfremlegget er i sin helhet innspill til rapport Kollektivbetjening Hokksund –
Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at analyseområdet i utredningen er for snevert, sett i lys av
potensielle konsekvenser valg av kollektivbetjening på strekning vil kunne få for
Reguleringsplan for Ringeriksbanen. Det er naturlig at kollektivbetjening på strekning
Hokksund – Hønefoss ses i sammenheng med videreføring til Jevnaker.
3. Det er svært viktig at kundegrunnlaget for Ringeriksbanen styrkes. 5 banestrekninger
møtes på Hønefoss i fremtiden, derfor er det nødvendig at en slik analyse ser på alle
strekningene i sammenheng.
4. Togalternativet gir den beste løsningen for klima, og bør derfor tillegges stor vekt.
5. Buss vil gi en belastning på veisystemet inn mot Hønefoss. En effektiv forbindelse til
stasjonen vil kreve en egen kollektivakse for bussen om den ikke skal stå i kø sammen
med bilene.
6. Fremtidsrettede løsninger bør vurderes i større grad.
7. Ringerike kommune støtter hovedtrekkene i fellesuttalelsen fra Modum, Sigdal,
Krødsherad og Øvre Eiker kommuner, når det gjelder behovet for styrket
kollektivtilbud mellom Hokksund og Hønefoss og videre utredning av de muligheter
som ligger for å ta opp igjen persontrafikken på Randsfjordbanen. Løsningen må tilføre
kundegrunnlag til Ringeriksbanen, men ikke komme i konflikt eller forsinke Intercitypendelen. Det bør også ses på hvordan denne pendelen kan optimaliseres opp mot Roabanen frem til Jevnaker.
Ringerike kommune ønsker et samarbeid mellom midtfylket og ringeriksregionen om en
utredning/ mulighetsstudie med utgangspunkt i potensialet som persontrafikken på
Randsfjordbanen og Roabanen mellom Hokksund og Jevnaker kan gi i et
fremtidsperspektiv.
Behandling i Formannskapet 24.04.2018:

RINGERIKE KOMMUNE
Inger Kammerud (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7:
«Ringerike kommune støtter hovedtrekkene i fellesuttalelsen fra Modum, Sigdal, Krødsherad
og Øvre Eiker kommuner, når det gjelder behovet for styrket kollektivtilbud mellom
Hokksund og Hønefoss og videre utredning av de muligheter som ligger for å ta opp igjen
persontrafikken på Randsfjordbanen. Løsningen må tilføre kundegrunnlag til Ringeriksbanen,
men ikke komme i konflikt eller forsinke Intercity-pendelen. Det bør også ses på hvordan
denne pendelen kan optimaliseres opp mot Roa-banen frem til Jevnaker.
Ringerike kommune ønsker et samarbeid mellom midtfylket og ringeriksregionen om en
utredning/ mulighetsstudie med utgangspunkt i potensialet som persontrafikken på
Randsfjordbanen og Roabanen mellom Hokksund og Jevnaker kan gi i et fremtidsperspektiv».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag pkt. 1-6, samt Kammeruds (H) forslag til nytt pkt. 7 ble enstemmig
vedtatt.

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/714-2

Arkiv: 023 &13

Sak: 64/18
Saksprotokoll - Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene
Vedtak i Formannskapet:
1. Kommunestyret vil gi honnør til ekspertutvalget for valg av retningslinjer som er lagt
til grunn for vurderingene.
2. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere
ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og
næringslivet.
3. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og
virkemidler for samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til
oppgaveoverføring, og mener disse vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling
i regionen. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle
fylkesdemokratiet.
4. Kommunestyret ser at mange kommuner i Norge fortsatt er for små til på egenhånd å
kunne håndtere mange av de oppgavene som nå foreslås overført fylkeskommunen.
Kommunestyret ser også at en vurdering av om enkelte oppgaver kunne vært overført
direkte ned til den enkelte kommune, ikke inngår i utvalgets mandat.
Enkelte områder burde likevel vært vurdert overført direkte til kommunen, f.eks.
folkehelsearbeidet. Det er i kommunene dette arbeidet utvikles og utføres. Dette
gjelder også i forhold til kompetanse. Ingen er tjent med at oppgaver legges rent
midlertidig til fylkeskommunen, for så å videreføres til kommunen.
5. Mange tilskuddsordninger oppleves i dag som svært ressurskrevende, både for staten
og for kommunene. Det er viktig at fylkeskommunen gjennom sin kunnskap om
kommunene ikke etablerer like krevende øvelser for utløsing og bruk av tilskudd til
lokale tiltak.
Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
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.: 18/992-8

Arkiv: U63 &18

Sak: 66/18
Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - OZ Cimperial Hønefoss AS
Vedtak i Formannskapet:


OZ Cimperial Hønefoss AS org.nr 920 364 977 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol
i gruppe 1, 2 og 3 for Club OZ, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss



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



Yunxiang Cao f. 29.8.1990 godkjennes som styrer av bevillingen og Emir Fatih Ok f.
3.7.1994 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 24.04.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1028-3

Arkiv: U63 &18

Sak: 67/18
Saksprotokoll - Søknad om permanent utvidelse av skjenkeareal - Eger & Co
Vedtak i Formannskapet:



Søknaden om permanent utvidelse av skjenkeareal for Eger & Co imøtekommes
Skjenkearealet utvides til å gjelde arealer i henhold til innsendte tegninger

Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1107-7

Arkiv:

Sak: 68/18
Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Digra gård/Klækken hotel
Vedtak i Formannskapet:



Klækken Hotel ANS org.nr 958 873 190 alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,
2 og 3 for Digra gård, Øvre Klekkenvei 25, 3514 Hønefoss.



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



Knut Olav Lunde f. 14.10.1966 godkjennes som styrer av bevillingen og Ole Gunnar
Borlaug f. 23.7.1969 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 24.04.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1351-2

Arkiv: C86 &01

Sak: 70/18
Saksprotokoll - Relansering av Hønefoss bøkene
Vedtak i Formannskapet:

«Kommunestyret gir Kolltopp Forlag rett til å relansere Hønefossbøkene, med en
parallellpublisering for nett, på de vilkår som fremkommer av vedlagte utkast til avtale.
Kolltopp Forlag gis rett til å bruke Ringerike kommunevåpen på de relanserte
Hønefossbøkene.»

Behandling i Formannskapet 24.04.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt

