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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 22.05.2018 Tid: 09:00 – 16:50 

Dagsorden:  

09:00 – 09:05 Opprop og møteinnkalling  

09:05 – 09:50 Presentasjon – Kommuneplanens arealdel 

v/Planavd. Katrine Kammerud og Ole Sannes Riiser 

09:50 – 10:00 Pause  

10:00 – 10:20 RIK – Orientering - Årsberetning og 

regnskap V/Per Roskifte og Ole Sunnset. 

10:20 – 10:35 Menova – Orientering – Årsberetning og 

regnskap v/ Magne Enger.  

10:35 – 10:50 Ringerike ishockeyklubb v/ Tor Frithjov 

Nerby. 

10:50 – 11:00 Pause  

11:00 – 11:20 Orientering – Forslag til overordnede fysiske 

grep – 431 Hønefoss v/Linda Nethus, Planavd. 

11:20 – 11:50 Lunsj  

11:50 – 12:50 Gruppearbeid.  

12:50 – 12:55 Pause  

12:55 Saksliste 

 

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 Holten  Dag Erik Henaug 
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Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo,  

Marianne Mortensen, Magnar Ågotnes, Christine Myhre Bråthen, Gyrid 

Løvli og Gunn Edvardsen.  kommunikasjonssjef Mats Øieren. Leder for 

Planavd. Knut Kjennerud. 

 

 

Merknader Rådmannen informerte: 

Nytilsatt Byplansjef fra 1. sep. Inger Kammerud. 

 

Gruppearbeid i forbindelse med orienteringen « Forslag til 

overordnede fysiske grep», blir utsatt til Formannskapets 

Strategikonferanse 12-13 juni. 

Behandlede saker Fra og med sak 71/18 

til og med sak  84/18 

 

 

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

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

71/18 18/1682   

 Økonomirapport mars 2018  

 

 

72/18 18/1254   

 Status mål 31.12.2017 - Handlingsprogram 2017-2020  

 

 

73/18 18/1254   

 Status verbalforslag 2016 og 2017 og status kommunestyrevedtak 2014-

2017  

 

 

74/18 18/1662   

 Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen  

 

 

75/18 15/487   

 373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  

 

 

76/18 18/1345   

 14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  

 

 

77/18 16/1459   

 Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  

 

 

78/18 18/1844   

 Generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS, - orientering i formannskapet  

 

 

79/18 17/4585   

 Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i 

byplanarbeidet  

 

 

80/18 18/1754   

 Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  
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81/18 18/1756   

 Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for ringerike kommune  

 

 

82/18 17/2482   

 Klage på vedtak om tildeling av prikker og inndragning av bevilling - 

Wallstreet Nightclub  

 

 

83/18 16/2510   

 Utvidelse av skjenkeareal - Sørsida Grill & BBQ  

 

 

84/18 18/781   

 Serverings- og skjenkebevilling - Skarrud Setra  
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71/18   

Økonomirapport mars 2018  

 

Vedtak: 

 

 

Månedsrapport økonomi mars 2018 tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

Orientering v/Kommunalsjef, Gyrid Løvli. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Månedsrapport økonomi mars 2018 tas til orientering 
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72/18   

Status mål 31.12.2017 - Handlingsprogram 2017-2020  

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på målene i handlingsprogram 2017-2020 tas til 

orientering. 

  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på målene i handlingsprogram 2017-2020 tas til 

orientering. 
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73/18   

Status verbalforslag 2016 og 2017 og status kommunestyrevedtak 2014-2017  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på verbalforslag 2016 og 2017 og status 

kommunestyrevedtak 2014-2017 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på verbalforslag 2016 og 2017 og status 

kommunestyrevedtak 2014-2017 tas til orientering. 

 

 

 

 



  

Side 8 av 19 

74/18   

Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen  

 

Vedtak: 

 

 Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til strakstiltak i 

Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 2018/2019.   

 Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. 

Økte driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019. 

 Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om 

bruk av Schjongshallen, som legges frem til godkjenning av Kommunestyret. 

 Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.  Dette dekkes av 

formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Pkt. 3 føyes til «som legges frem til godkjenning av Kommunestyret.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Orebråtens (Ap) forslag til tilføyelse p.v.a. Ap, H, Uavh., og Krf ble 

enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til strakstiltak i 

Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 2018/2019.   

 Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. 

Økte driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019. 

 Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om 

bruk av Schjongshallen. 

 Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.  Dette dekkes av 

formannskapets disposisjonskonto. 
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75/18   

373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 
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76/18   

14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  

 

Vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring: 

«Godkjennes strykes i pkt. 1» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag, samt Johansens 

(H) forslag til endring ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 
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77/18   

Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal 2017  

 

Vedtak: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal 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 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  
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78/18   

Generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS, - orientering i formannskapet  

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet tar Ringeriks-Kraft AS sin årsrapport 2017, regnskap 2017 m/noter 

samt årsberetningen til orientering. 

2. Formannskapet tar styrets muntlige orientering i formannskapets møte til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar Ringeriks-Kraft AS sin årsrapport 2017, regnskap 2017 m/noter 

samt årsberetningen til orientering. 

2. Formannskapet tar styrets muntlige orientering i formannskapets møte til orientering. 
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79/18   

Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet  

 

Vedtak: 

 

Oversikt over kommunens eiendommer og redegjørelse for hvordan det arbeides med 

utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer 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: 

 

Oversikt over kommunens eiendommer og redegjørelse for hvordan det arbeides med 

utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer tas til orientering. 
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80/18   

Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

Vedlagte forslag til forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune sendes på høring i tråd 

med forvaltningsloven. 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag til nytt pkt.: 

«Det innføres forbud mot tigging.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Punktvis avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Herstads (FrP) forslag oppnådde 5 stemmer (FrP, Johansen H og Orebråten Ap og ordfører 

Ap) og falt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedlagte forslag til forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune sendes på høring i tråd 

med forvaltningsloven. 
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81/18   

Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

Evt. senere endringer fremlegges folkevalgte organer for godkjenning. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring i 2 avsnitt: 

«Slette følgende: ved behov, eller.» 

 

Ordfører fremmet følgende omforente forslag: 

«Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

Evt. senere endringer fremlegges folkevalgte organer for godkjenning.» 

 

  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt, som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i rettsinstruksen ved behov, eller som 

følge av endringer i delegeringsreglement eller lovverk.  
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82/18   

Klage på vedtak om tildeling av prikker og inndragning av bevilling - Wallstreet 

Nightclub  

 

Vedtak: 

 

 Klage fra Wallstreet Nightclub AS på tildeling av til sammen fire prikker gis ikke 

medhold.  

 Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak.  

 For brudd på alkohollovens § 9-2 og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 

mv. § 14-1 ilegges Wallstreet Nightclub AS en prikk med virkningsdato 9.5.2017. 

 For brudd på Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 4-1 gis Wallstreet 

Nightclub AS to prikker med virkningsdato 16.12.2017. Prikkene gis med hjemmel i 

alkoholforskriftens § 10-3 3. ledd første strekpunkt.  

 For brudd på Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-3 vilkår knyttet til 

bevillingen gis Wallstreet Nightclub en prikk med virkningsdato 16.12.2017.  

Prikken gis med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-3 4. ledd sjette strekpunkt.  

 Med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-2 2. ledd inndras bevillingen for Wallstreet 

Nightclub AS org.nr 913 715 888 i én uke. 

 Dersom Fylkesmannen i Buskerud stadfester kommunens vedtak skal inndragningen på 

én uke skje første virkedag etter at vedtak er mottatt. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

 Klage fra Wallstreet Nightclub AS på tildeling av til sammen fire prikker gis ikke 

medhold.  

 Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak.  

 For brudd på alkohollovens § 9-2 og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 

mv. § 14-1 ilegges Wallstreet Nightclub AS en prikk med virkningsdato 9.5.2017. 

 For brudd på Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 4-1 gis Wallstreet 

Nightclub AS to prikker med virkningsdato 16.12.2017. Prikkene gis med hjemmel i 

alkoholforskriftens § 10-3 3. ledd første strekpunkt.  

 For brudd på Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-3 vilkår knyttet til 

bevillingen gis Wallstreet Nightclub en prikk med virkningsdato 16.12.2017.  

Prikken gis med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-3 4. ledd sjette strekpunkt.  

 Med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-2 2. ledd inndras bevillingen for Wallstreet 

Nightclub AS org.nr 913 715 888 i én uke. 

 Dersom Fylkesmannen i Buskerud stadfester kommunens vedtak skal inndragningen på 

én uke skje første virkedag etter at vedtak er mottatt. 
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83/18   

Utvidelse av skjenkeareal - Sørsida Grill & BBQ  

 

Vedtak: 

 

Sørsida AS org.nr 917 032 157 gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 for uteservering ved Sørsida Grill & BBQ, Arnemannsveien 3, Hønefoss.  

Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer innsendte 

tegninger viser. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sørsida AS org.nr 917 032 157 gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 for uteservering ved Sørsida Grill & BBQ, Arnemannsveien 3, Hønefoss.  

Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer innsendte 

tegninger viser. 
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84/18   

Serverings- og skjenkebevilling - Skarrud Setra  

 

Vedtak: 

 

 

 Skarrud Hytteservice org.nr 983 528 376 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Skarrud Setra, Killingtjernveien 6, 3516 Hønefoss 

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

 Gunvor Gamkinn f. 16.5.1971 godkjennes som styrer av bevillingen og Egil Eriksrud f. 

1.3.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Skarrud Hytteservice org.nr 983 528 376 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Skarrud Setra, Killingtjernveien 6, 3516 Hønefoss 

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

 Gunvor Gamkinn f. 16.5.1971 godkjennes som styrer av bevillingen og Egil Eriksrud f. 

1.3.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1682-2  Arkiv: 150  

 

Sak: 71/18 

 

Saksprotokoll - Økonomirapport mars 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Månedsrapport økonomi mars 2018 tas til orientering 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Orientering v/Kommunalsjef, Gyrid Løvli. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1662-2  Arkiv: 600  

 

Sak: 74/18 

 

Saksprotokoll - Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til strakstiltak 

i Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 2018/2019.   

 Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. 

Økte driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019. 

 Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om 

bruk av Schjongshallen, som legges frem til godkjenning av Kommunestyret. 

 Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.  Dette dekkes av 

formannskapets disposisjonskonto. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

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

«Pkt. 3 føyes til «som legges frem til godkjenning av Kommunestyret.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Orebråtens (Ap) forslag til tilføyelse p.v.a. Ap, H, Uavh., og Krf ble 

enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1844-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 78/18 

 

Saksprotokoll - Generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS, - orientering i formannskapet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet tar Ringeriks-Kraft AS sin årsrapport 2017, regnskap 2017 m/noter 

samt årsberetningen til orientering. 

2. Formannskapet tar styrets muntlige orientering i formannskapets møte til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4585-2  Arkiv: 610  

 

Sak: 79/18 

 

Saksprotokoll - Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i 

byplanarbeidet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Oversikt over kommunens eiendommer og redegjørelse for hvordan det arbeides med 

utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1754-2  Arkiv: X30  

 

Sak: 80/18 

 

Saksprotokoll - Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Vedlagte forslag til forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune sendes på høring i tråd 

med forvaltningsloven. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag til nytt pkt.: 

«Det innføres forbud mot tigging.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Punktvis avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Herstads (FrP) forslag oppnådde 5 stemmer (FrP, Johansen H og Orebråten Ap og ordfører 

Ap) og falt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1756-2  Arkiv: 046 X40  

 

Sak: 81/18 

 

Saksprotokoll - Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

Evt. senere endringer fremlegges folkevalgte organer for godkjenning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring i 2 avsnitt: 

«Slette følgende: ved behov, eller.» 

 

Ordfører fremmet følgende omforente forslag: 

«Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

Evt. senere endringer fremlegges folkevalgte organer for godkjenning.» 

 

  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt, som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2482-34  Arkiv: U63 &06  

 

Sak: 82/18 

 

Saksprotokoll - Klage på vedtak om tildeling av prikker og inndragning av bevilling - 

Wallstreet Nightclub  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Klage fra Wallstreet Nightclub AS på tildeling av til sammen fire prikker gis ikke 

medhold.  

 Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak.  

 For brudd på alkohollovens § 9-2 og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 

mv. § 14-1 ilegges Wallstreet Nightclub AS en prikk med virkningsdato 9.5.2017. 

 For brudd på Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 4-1 gis Wallstreet 

Nightclub AS to prikker med virkningsdato 16.12.2017. Prikkene gis med hjemmel i 

alkoholforskriftens § 10-3 3. ledd første strekpunkt.  

 For brudd på Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-3 vilkår knyttet til 

bevillingen gis Wallstreet Nightclub en prikk med virkningsdato 16.12.2017.  

Prikken gis med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-3 4. ledd sjette strekpunkt.  

 Med hjemmel i alkoholforskriftens § 10-2 2. ledd inndras bevillingen for Wallstreet 

Nightclub AS org.nr 913 715 888 i én uke. 

 Dersom Fylkesmannen i Buskerud stadfester kommunens vedtak skal inndragningen på 

én uke skje første virkedag etter at vedtak er mottatt. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/781-10  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 84/18 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Skarrud Setra  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Skarrud Hytteservice org.nr 983 528 376 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Skarrud Setra, Killingtjernveien 6, 3516 Hønefoss 

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

 Gunvor Gamkinn f. 16.5.1971 godkjennes som styrer av bevillingen og Egil Eriksrud f. 

1.3.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med 

de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter 

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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