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RINGERIKE KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 19.06.2018
Tid: 09:00 – 15:50
TEMAMØTE/DAGSORDEN:
09:00 – 09:05 – Opprop/møteinnkalling.
09:05 - 09:35 – Orientering - Noen funn fra medvirkning for barn og
unge vår/sommer 2018, og innspill fra folkemøtet 11. juni.
09:35 – 09:45 – Pause
09:45 – 10:30 - Orientering om planverkstedene framover, ved
Rambøll.
10:30 – 10:40 – Pause
10:40 – 11:00 – Orientering – Prosess verneplan v/ Fylkesmannen.
11:00 – 11:45 - Lunsj
11:45 - Saksliste

Innkalte
Funksjon
Ordfører
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Tilstede fra
administrasjonen

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

Forfall Møtt for

FO

FO
Inger Synnøve Kammerud
Magnus Herstad

Rådmann Tore Isaksen, Kommunalsjefene, Magnar Ågotnes,
Marianne Mortensen, Christine Myhre Bråthen og Gunn Edvardsen,
kommunikasjonssjef Mats Øieren. Avdelingsleder for planavdeling
Knut Kjennerud, Jostein Nymoen, Avdelingsleder Utbygging.

Merknader

 Tor Bøhn tok sete fra kl 10:30.
 Orientering - Noen funn fra medvirkning for barn og unge
vår/sommer 2018, og innspill fra folkemøtet 11. juni v/ Linda
Nethus.
 Orientering om planverkstedene framover, ved Rambøll, v/
Gerd Vik og Hege Hellvik.
 Orientering – Prosess verneplan v/ Fylkesmannen v/Miriam
Geitz og Elfrid Engen.
 Representant Anne Mari Ottesen (SP) fremmet
habilitetspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak
95/18, da hun er rektor ved skolen. Anne Mari Ottesen ble
enstemmig kjent inhabil i behandling av saken jfr. Fvl. § 6.

 Et samstemt Formannskap besluttet å behandle sak 101/18
som siste sak.
Fra og med sak 87/18
Behandlede saker
til og med sak 102/18
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og
møtet satt med følgende til dagsorden:
Runar Johansen (H) fremmet følgende spørsmål:
Med utgangspunkt i Baksværs (AP) interpellasjon «Innløsing av boligeiendommer Nedre
Kilemoen» fremsatt i Kommunestyret 03.05.18, etterspør Johansen (H) egen sak i forbindelse
med dette. Rådmannens svar: Saken blir fremmet over sommeren 2018.
Kirsten Orebråten (AP) fremmet spørsmål angående samarbeid mellom Ringerike
kommune og BFKs skisseprosjektet ved Ringerike VGS, og parkeringsutfordringene rundt
dette.
Rådmannen svarte ut muntlig i møtet.

Møteprotokollen godkjennes

Magnus Herstad (sett)

Kjell B. Hansen

Hilde Vollmerhaus

Møtesekretær
Marit Simensen

Side 2 av 27

Følgende saker ble behandlet
Saksnr.
87/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/1857
1.Tertialrapport - april 2018

88/18

18/2176
Finansrapport 1. tertial 2018

89/18

18/1680
Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på Ringkollen

90/18

17/3542
Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda

91/18

15/3933
Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og
Ringerike kommune

92/18

15/8408
10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg Orienteringssak

93/18

16/3051
Regionalt plansamarbeid i Ringeriksregionen- endret modell

94/18

16/6379
10001 Ullerål skole med idrettshall PB2

95/18

18/1336
Steinsfjorden Montessoriskole

96/18

17/4444
Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike
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97/18

17/4908
Innspill til høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat
og verneforslag for økologisk kompensasjon - FRE16

98/18

18/1984
Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

99/18

18/2144
Nordisk vennskapsbymøte 2018

100/18

18/2088
Serverings- og skjenkebevilling - The Rock, Søndre Torv 2 B, Hønefoss The
Rock Norge AS

101/18

18/2158
Oppsummering - Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet
med Handlingsprogrammet 2019 – 2022.

102/18

18/2282
Søknad om uteservering - Salt & Pepper restaurant
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87/18
1.Tertialrapport - april 2018
Vedtak:
1. 1.tertialrapport – april 2018, tas til orientering
2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018:
a) Kostnader til representasjon for ordfører, tas fra formannskapets disposisjonkonto.
b) Timesatsen til støttekontakter er økt fra 123 kr til 147,95 kr. Antall timer per
måned er ca 2640. Dekkes fra avsetning til lønnsvekst kr 791 000. Korrigering:
149000.711003.120 kr 791 000 (kredit)
105008.450403.234 kr 693 000
109900.450403.234 kr 98 000

c) Lønnsmidler til innkjøpsrådgiver flyttes fra 500020 til 200104 kr 760 000
101000.500020.222
109000.500020.222
109900.500020.222
101000.200104.120
109000.200104.120
109900.200104.120

kr 605 000 (kredit)
kr 60 000 (kredit)
kr 95 000 (kredit)
kr 605 000
kr 60 000
kr 95 000

3. Følgende budsjettendringer forestas i investeringsbudsjettet 2018:
a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler til prosjekt 10026
Oppgradering Veienmarka ungdomsskole for inndekning av merforbruk 2017:
023000.657000.222.10026 debet kr 287 593
023000.656000.222.0040 kredit kr 287 593
b) Merforbruk Sokna skole skyldes at driftsutgifter (montering/demontering av paviljonger) er
ført på investeringsprosjektet. Aktiverte driftsutgifter nedskrives ved årsslutt.
Finansieringen av merforbruket foreslås dekket fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler slik:
023000.657000.222.10003 debet kr 1 213 549
023000.656000.222.0040 kredit kr 1 213 549
c) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10016
Austjord dagsenter for inndekning av merforbruk 2017:
023000.657000.253.10016 debet kr 161 006
023000.656000.253.0080 kredit kr 161 006
d) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021
Hjelpemiddellager for inndekning av merforbruk 2017 og finansiering av nye dører i 2018:
023000.657000.261.10021 debet kr 579 694
023000.656000.261.0080 kredit kr 579 694
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e) Investeringstilskudd gitt til Ringerike kirkelige fellesråd til sprinkleranlegg og brannvarsling
i Tyristrand kirke (vedtatt i KS-sak 39/18) finansieres ved bruk av lån:
047000.610000.390.0141 debet kr 1 960 000 (Ringerike kirkelige fellesråd)
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 960 000 (bruk av lån)
f) Samlede netto overskridelser på øvrige ferdigstilte prosjekter (F) og nedjusterte prognoser
på løpende prosjekter (L) ses under ett mht. finansiering. Budsjettert bruk av lån i 2018 og
mva. kompensasjon reduseres med 166 530 146 millioner kroner som følge av dette:
091000.690000.870.0001 debet kr 142 500 000 (redusert bruk av lån)
072910.690001.841.0001 debet kr 24 030 146 (redusert mva. kompensasjon investeringer)
023000.657000.360.10020 debet kr 678 323 (Røsholmstranda rehabilitering) (F)
077000.657000.332.14000 debet kr 2 427 305 (samferdsel – kostnadsdelingsprosjekt) (F)
023000.651000.353.15022 debet kr 2 627 923 (Byporten rundkjøring VA-anlegg) (F)
023000.651000.353.15023 debet kr 764 807 (Hønengata 18-20 VA-løsning) (F)
023000.651000.340.15005 debet kr 1 297 753 (Sokna vannverk) (F)
023000.651000.353.15033 debet kr 2 787 886 (HSN campus brannvann VA) (F)
023000.657000.265.10006 kredit kr 55 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) (L)
023000.657000.265.10007 kredit kr 10 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) (L)
023000.657000.265.10008 kredit kr 10 200 000 (Hov øst omsorgsboliger) (L)
023000.657000.241.10015 kredit kr 45 700 000 (Ny legevakt) (L)
023000.651000.340.15006 kredit kr 22 800 000 (Ringerike vannverk) (L)
023000.651000.353.15007 kredit kr 1 372 324 (nytt SD-system vann og avløp) (F)
023000.651000.353.15012 kredit kr 1 241 819 (sanering Nymoen – Hen) (F)
023000.651000.350.15013 kredit kr 30 600 000 (Monserud renseanlegg) (L)
g) Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene:
Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 14 mill. til 68 mill.
Monserud renseanlegg: Reduksjon med 32,2 mill til 318 mill.
Sanering Nes i Ådal etappe 2: Reduksjon med 2,5 mill. til 13 mill.
4. Vedtak i sak 6/13 i kommunestyret i punkt 3: «Administrative merkostnader i størrelsesorden
0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til
bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av
eksisterende avtaler» oppheves og erstattes med:

«Til dekning av overheadkostnader benyttes ett påslag på 50% av totale
årslønnskostnader. Dette påsalget dekker sosiale kostnader, husleie, kompetanseheving
og andre kostnader per ansatt som pc, mobil og lisenskostnader i forbindelse med bruk
av disse og brukes ved inngåelse av framtidige samarbeidsavtaler og ved
revisjon/evaluering av eksisterende avtaler».
Rådmannens pkt. 5 avvises og Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak.
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Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Rådmannens pkt. 5 avvises og Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

Forslag til vedtak:
1. 1.tertialrapport – april 2018, tas til orientering
2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018:
a) Kostnader til representasjon for ordfører, tas fra formannskapets disposisjonkonto.
b) Timesatsen til støttekontakter er økt fra 123 kr til 147,95 kr. Antall timer per
måned er ca 2640. Dekkes fra avsetning til lønnsvekst kr 791 000. Korrigering:
149000.711003.120 kr 791 000 (kredit)
105008.450403.234 kr 693 000
109900.450403.234 kr 98 000

c) Lønnsmidler til innkjøpsrådgiver flyttes fra 500020 til 200104 kr 760 000
101000.500020.222
109000.500020.222
109900.500020.222
101000.200104.120
109000.200104.120
109900.200104.120

kr 605 000 (kredit)
kr 60 000 (kredit)
kr 95 000 (kredit)
kr 605 000
kr 60 000
kr 95 000

3. Følgende budsjettendringer forestas i investeringsbudsjettet 2018:
a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler til prosjekt 10026
Oppgradering Veienmarka ungdomsskole for inndekning av merforbruk 2017:
023000.657000.222.10026 debet kr 287 593
023000.656000.222.0040 kredit kr 287 593
b) Merforbruk Sokna skole skyldes at driftsutgifter (montering/demontering av paviljonger) er
ført på investeringsprosjektet. Aktiverte driftsutgifter nedskrives ved årsslutt.
Finansieringen av merforbruket foreslås dekket fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler slik:
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023000.657000.222.10003 debet kr 1 213 549
023000.656000.222.0040 kredit kr 1 213 549
c) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10016
Austjord dagsenter for inndekning av merforbruk 2017:
023000.657000.253.10016 debet kr 161 006
023000.656000.253.0080 kredit kr 161 006

d) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021
Hjelpemiddellager for inndekning av merforbruk 2017 og finansiering av nye dører i 2018:
023000.657000.261.10021 debet kr 579 694
023000.656000.261.0080 kredit kr 579 694
e) Investeringstilskudd gitt til Ringerike kirkelige fellesråd til sprinkleranlegg og brannvarsling
i Tyristrand kirke (vedtatt i KS-sak 39/18) finansieres ved bruk av lån:
047000.610000.390.0141 debet kr 1 960 000 (Ringerike kirkelige fellesråd)
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 960 000 (bruk av lån)
f) Samlede netto overskridelser på øvrige ferdigstilte prosjekter (F) og nedjusterte prognoser
på løpende prosjekter (L) ses under ett mht. finansiering. Budsjettert bruk av lån i 2018 og
mva. kompensasjon reduseres med 166 530 146 millioner kroner som følge av dette:
091000.690000.870.0001 debet kr 142 500 000 (redusert bruk av lån)
072910.690001.841.0001 debet kr 24 030 146 (redusert mva. kompensasjon investeringer)
023000.657000.360.10020 debet kr 678 323 (Røsholmstranda rehabilitering) (F)
077000.657000.332.14000 debet kr 2 427 305 (samferdsel – kostnadsdelingsprosjekt) (F)
023000.651000.353.15022 debet kr 2 627 923 (Byporten rundkjøring VA-anlegg) (F)
023000.651000.353.15023 debet kr 764 807 (Hønengata 18-20 VA-løsning) (F)
023000.651000.340.15005 debet kr 1 297 753 (Sokna vannverk) (F)
023000.651000.353.15033 debet kr 2 787 886 (HSN campus brannvann VA) (F)
023000.657000.265.10006 kredit kr 55 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) (L)
023000.657000.265.10007 kredit kr 10 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) (L)
023000.657000.265.10008 kredit kr 10 200 000 (Hov øst omsorgsboliger) (L)
023000.657000.241.10015 kredit kr 45 700 000 (Ny legevakt) (L)
023000.651000.340.15006 kredit kr 22 800 000 (Ringerike vannverk) (L)
023000.651000.353.15007 kredit kr 1 372 324 (nytt SD-system vann og avløp) (F)
023000.651000.353.15012 kredit kr 1 241 819 (sanering Nymoen – Hen) (F)
023000.651000.350.15013 kredit kr 30 600 000 (Monserud renseanlegg) (L)
g) Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene:
Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 14 mill. til 68 mill.
Monserud renseanlegg: Reduksjon med 32,2 mill til 318 mill.
Sanering Nes i Ådal etappe 2: Reduksjon med 2,5 mill. til 13 mill.
4. Vedtak i sak 6/13 i kommunestyret i punkt 3: «Administrative merkostnader i størrelsesorden
0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til
bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av
eksisterende avtaler» oppheves og erstattes med:

«Til dekning av overheadkostnader benyttes ett påslag på 50% av totale
årslønnskostnader. Dette påsalget dekker sosiale kostnader, husleie, kompetanseheving
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og andre kostnader per ansatt som pc, mobil og lisenskostnader i forbindelse med bruk
av disse og brukes ved inngåelse av framtidige samarbeidsavtaler og ved
revisjon/evaluering av eksisterende avtaler».
5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå ny leieavtale for leie av 6 888 m2
BTA i Storgaten 11-13 for 10 år til en årlig leie på kr 6 660 696,- som vil si kr 967,- pr
m2 BTA.
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88/18
Finansrapport 1. tertial 2018
Vedtak:
Finansrapport 1. tertial 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:
Finansrapport 1. tertial 2018 tas til orientering.
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89/18
Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på Ringkollen
Vedtak:
Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.
Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og
handlingsplan 20-23.

Behandling:
Kirsten Orbråten fremmet p.v.a H, Uavh, AP følgende forslag:
«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.
Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og
handlingsplan 20-23».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Kirsten Orebråtens (AP) forslag
p.v.a H, Uavh og AP, ble Orebråtens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp) som
Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Skiforeningen innvilges kr 3 000 000 for å etablere et nytt snøproduksjonsanlegg på
Ringkollen. Støtten finansieres av Ringerike kommunes fondsmidler.
2. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 2 800 000 som
Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg.
Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 2 800 000 med tillegg av 10 % av
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales.
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90/18
Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda
Vedtak:
Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.
Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og
handlingsplan 20-23.

Behandling:
Kirsten Orbråten fremmet p.v.a H, Uavh, AP følgende forslag:
«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.
Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og
handlingsplan 20-23».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Alternativ Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Kirsten Orebråtens (AP) forslag
p.v.a H, Uavh og AP, ble Orebråtens forslag vedtatt mot 4 stemmer (Frp, SP) som
Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
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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91/18
Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike
kommune
Vedtak:
1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes.
2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,- Første gang i 2019.
Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes.
2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,- Første gang i 2019.
Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett.
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92/18
10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg Orienteringssak
Vedtak:
Saken oversendes Hovedutvalget (HOV) for videre behandling.
Hovedutvalget (HOV) sender sin innstilling rett til Kommunestyret

Behandling:
Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a H, Uavh. og H følgende forslag:
«Saken oversendes til Hovedutvalget (HOV) for videre behandling.
Hov sender sin innstilling rett til Kommunestyret»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Orebråtens (AP) forslag p.v.a H,
Uavh og H, ble Orebråtens forslag enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
De framlagte konseptbeskrivelser og økonomiske opplysninger i forhold til etablering av «Hov
Øst» tas til orientering.
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93/18
Regionalt plansamarbeid i Ringeriksregionen- endret modell
Vedtak:
1.
Kommunestyret godkjenner revidert modell for felles plansamarbeid for Ringeriksregionen som
beskrevet i saken.
2.
Rådmannen får myndighet til å utarbeide forpliktende samarbeidsavtale for plansamarbeidet basert
på denne saken.
3.

Avtalen legges frem for Formannskapet for godkjennelse.

Behandling:
Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a H, Uavh og AP følgende forslag til nytt pkt. 3:
«Avtalen legges frem for Formannskapet for godkjennelse».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Punktvis avstemming:
Rådmannens forslag pkt. 1 -2 ble enstemmig vedtatt.
Orebråtens (AP) forslag p.v.a H, Uavh og AP til nytt pkt 3, ble enstemmig vedtatt.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret godkjenner revidert modell for felles plansamarbeid for Ringeriksregionen som
beskrevet i saken.
2.
Rådmannen får myndighet til å utarbeide forpliktende samarbeidsavtale for plansamarbeidet basert
på denne saken.
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94/18
10001 Ullerål skole med idrettshall PB2
Vedtak:
Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som
vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av
«2013»-bygget og inkluderer skolevei/infrastruktur.

Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet p.v.a AP, H og Uavh følgende forslag til tillegg til
Rådmannens innstilling:
«og inkluderer skolevei/infrastruktur».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (SP).
Johansens (H) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som
vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av
«2013»-bygget.
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95/18
Steinsfjorden Montessoriskole
Vedtak:
Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten med
ungdomstrinn Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke skolestrukturen i
Ringerike kommune.

Behandling:
Representant Anne Mari Ottesen (SP) fremmet habilitetspørsmål rundt sin egen habilitet i
behandling av sak 95/18, da hun er rektor ved skolen. Anne Mari Ottesen ble enstemmig kjent
inhabil i behandling av saken.
Tor Bøhn (FrP) fremmet følgende forslag:
«Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten
med ungdomstrinn».
Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag:
«Ringerike kommune er positive til at Steinsfjorden Montessori SA utvider virksomheten med
ungdomstrinn. Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke skolestrukturen i
Ringerike kommune».
Kirsten Orebråten (A) fremmet p.v.a H, Uavh og AP følgende forslag:
«Vi støtter etablering av Montessoriskole SA i Åsa».
Gruppelederne fremmet følgende omforente forslag p.v.a. H, AP, Frp og SP:
«Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten
med ungdomstrinn Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke skolestrukturen
i Ringerike kommune».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Omforent forslag fra gruppelederne (H, AP, FrP og SP) ble enstemmig vedtatt som
Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune fraråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten
med ungdomstrinn.
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96/18
Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike
Vedtak:
Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas.

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:
Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas.
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97/18
Innspill til høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og
verneforslag for økologisk kompensasjon - FRE16
Vedtak:
1. Saksfremlegget med protokoll sendes til Fylkesmannen i Buskerud som høringssvar fra
Ringerike kommune.
2. Kommunestyret tar forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag
for økologisk kompensasjon Ringeriksbanen og E16 til orientering.
3. Verneplanen må ikke komme i konflikt med fremtidig sykkelvei langs Busundveien.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Saksfremlegget med protokoll sendes til Fylkesmannen i Buskerud som høringssvar fra
Ringerike kommune.
2. Kommunestyret tar forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag
for økologisk kompensasjon Ringeriksbanen og E16 til orientering.
3. Verneplanen må ikke komme i konflikt med fremtidig sykkelvei langs Busundveien.
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98/18
Tilstandsrapport for grunnskolen 2018
Vedtak:
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Punktvis avstemming:
Hovedutvalgets (HOK) innstilling pkt. 1 oppnådde 2 stemmer (SP) og falt.
Hovedutvalgets (HOK) pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.
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99/18
Nordisk vennskapsbymøte 2018
Vedtak:
Formannskapet tar rapporten fra Nordisk vennskapsbymøte 2018 til orientering.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rapporten fra Nordisk vennskapsbymøte 2018 til orientering.
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100/18
Serverings- og skjenkebevilling - The Rock, Søndre Torv 2 B, Hønefoss The Rock Norge
AS
Vedtak:


The Rock Norge AS org.nr 911 942 08 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe
1, 2 og 3 for The Rock, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss



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



Steffen Skavdal f. 6.11.1973 godkjennes som styrer av bevillingen og Bujar Ismajili f.
15.11.1982 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:


The Rock Norge AS org.nr 911 942 08 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe
1, 2 og 3 for The Rock, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss



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



Steffen Skavdal f. 6.11.1973 godkjennes som styrer av bevillingen og Bujar Ismajili f.
15.11.1982 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen



Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med
de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter
herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.
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101/18
Oppsummering - Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet med
Handlingsprogrammet 2019 – 2022.
Vedtak:
1. Økonomiutvalg settes ned etter ferien i Formannskapsmøte 28.08.18.
2. Punkter fra Johansen og Aasen følger saken videre, jmf økonomiutvalg og
administrasjon. Innspill/vurderinger.
Følger saken
Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. H, Uavh og Ap.
Budsjett 2019
 Være realistisk i budsjett arbeidet.
 Overskudd på 2%
 Sykefravær; måltall 6,7 %
 Formannskapet setter ned et økonomiutvalg, etter sommerferien.

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a Sp.
Forslag til strategier som skal legges til grunn for arbeidet med handlingsprogrammet 2019 –
2022.
 Rådmannen bør foreta en vurdering om den neste økonomiplanen bør være for 2019 –
2024.
 Det skal legges frem realistiske prognoser over konsekvensene økt gjeldsnivå vil få for
driftsbudsjettet.
 Inneholde en utredning av hvilke innvesteringer som vil være påkrevd å gjennomføre i
slutten av økonomiplanperioden, og starten av neste planperiode.
 Budsjettet skal bygge på ambisjonene i kommuneplanens samfunnsdel, og
økonomiplanen skal legge opp til en desentralisering av tjenestene.
 Målene om livskraftige lokalsamfunn fra kommuneplanen skal styrkes ved konkrete
virkemidler i økonomiplanene.
 Økonomiplanen skal inneholde en detaljert beskrivelse av påregnelige avgiftsøkninger
som en føle av investeringer.
 Det skal gjennomføres analyser over kommunes eide og leide lokaler, og inneholde en
strategi over hvordan kostander til administrasjonsbygg kan reduseres.
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Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. H, Uavh og Ap.
Budsjett 2019
 Være realistisk i budsjett arbeidet.
 Overskudd på 2%
 Sykefravær; måltall 6,7 %
 Formannskapet setter ned et økonomiutvalg, etter sommerferien.

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a Sp.
Forslag til strategier som skal legges til grunn for arbeidet med handlingsprogrammet 2019 –
2022.
 Rådmannen bør foreta en vurdering om den neste økonomiplanen bør være for 2019 –
2024.
 Det skal legges frem realistiske prognoser over konsekvensene økt gjeldsnivå vil få for
driftsbudsjettet.
 Inneholde en utredning av hvilke innvesteringer som vil være påkrevd å gjennomføre i
slutten av økonomiplanperioden, og starten av neste planperiode.
 Budsjettet skal bygge på ambisjonene i kommuneplanens samfunnsdel, og
økonomiplanen skal legge opp til en desentralisering av tjenestene.
 Målene om livskraftige lokalsamfunn fra kommuneplanen skal styrkes ved konkrete
virkemidler i økonomiplanene.
 Økonomiplanen skal inneholde en detaljert beskrivelse av påregnelige avgiftsøkninger
som en føle av investeringer.
 Det skal gjennomføres analyser over kommunes eide og leide lokaler, og inneholde en
strategi over hvordan kostander til administrasjonsbygg kan reduseres.
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Ordfører fremmet følgende forslag:
1. «Økonomiutvalg settes ned etter ferien i Formannskapsmøte 28.08.18.
2. Punkter fra Johansen og Aasen følger saken videre, jmf økonomiutvalg og
administrasjon. Innspill/vurderinger».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Legges frem uten forslag til vedtak.
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102/18
Søknad om uteservering - Salt & Pepper restaurant
Vedtak:




Salt & Pepper restaurant org.nr 987 369 183 gis bevilling for uteservering.
Bevillingen gjelder for de arealer innsendte tegninger viser.
Bevillingen gjelder frem til 30.9.2012 under forutsetning av at Ringerike kommune v/
byggesak til enhver tid har godkjent arealet som uteservering

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




Salt & Pepper restaurant org.nr 987 369 183 gis bevilling for uteservering.
Bevillingen gjelder for de arealer innsendte tegninger viser.
Bevillingen gjelder frem til 30.9.2012 under forutsetning av at Ringerike kommune v/
byggesak til enhver tid har godkjent arealet som uteservering
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1857-2

Arkiv: 210

Sak: 87/18
Saksprotokoll - 1.Tertialrapport - april 2018
Vedtak i Formannskapet:
1. 1.tertialrapport – april 2018, tas til orientering
2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018:
a) Kostnader til representasjon for ordfører, tas fra formannskapets disposisjonkonto.
b) Timesatsen til støttekontakter er økt fra 123 kr til 147,95 kr. Antall timer per
måned er ca 2640. Dekkes fra avsetning til lønnsvekst kr 791 000. Korrigering:
149000.711003.120 kr 791 000 (kredit)
105008.450403.234 kr 693 000
109900.450403.234 kr 98 000

c) Lønnsmidler til innkjøpsrådgiver flyttes fra 500020 til 200104 kr 760 000
101000.500020.222 kr 605 000 (kredit)
109000.500020.222 kr 60 000 (kredit)
109900.500020.222 kr 95 000 (kredit)
101000.200104.120 kr 605 000
109000.200104.120 kr 60 000
109900.200104.120 kr 95 000

3. Følgende budsjettendringer forestas i investeringsbudsjettet 2018:
a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler til prosjekt 10026
Oppgradering Veienmarka ungdomsskole for inndekning av merforbruk 2017:
023000.657000.222.10026 debet kr 287 593
023000.656000.222.0040 kredit kr 287 593
b) Merforbruk Sokna skole skyldes at driftsutgifter (montering/demontering av paviljonger) er
ført på investeringsprosjektet. Aktiverte driftsutgifter nedskrives ved årsslutt.
Finansieringen av merforbruket foreslås dekket fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler slik:
023000.657000.222.10003 debet kr 1 213 549
023000.656000.222.0040 kredit kr 1 213 549
c) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10016
Austjord dagsenter for inndekning av merforbruk 2017:
023000.657000.253.10016 debet kr 161 006

RINGERIKE KOMMUNE
023000.656000.253.0080 kredit kr 161 006
d) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021
Hjelpemiddellager for inndekning av merforbruk 2017 og finansiering av nye dører i 2018:
023000.657000.261.10021 debet kr 579 694
023000.656000.261.0080 kredit kr 579 694
e) Investeringstilskudd gitt til Ringerike kirkelige fellesråd til sprinkleranlegg og
brannvarsling i Tyristrand kirke (vedtatt i KS-sak 39/18) finansieres ved bruk av lån:
047000.610000.390.0141 debet kr 1 960 000 (Ringerike kirkelige fellesråd)
091000.690000.870.0001 kredit kr 1 960 000 (bruk av lån)
f) Samlede netto overskridelser på øvrige ferdigstilte prosjekter (F) og nedjusterte prognoser
på løpende prosjekter (L) ses under ett mht. finansiering. Budsjettert bruk av lån i 2018 og
mva. kompensasjon reduseres med 166 530 146 millioner kroner som følge av dette:
091000.690000.870.0001 debet kr 142 500 000 (redusert bruk av lån)
072910.690001.841.0001 debet kr 24 030 146 (redusert mva. kompensasjon investeringer)
023000.657000.360.10020 debet kr 678 323 (Røsholmstranda rehabilitering) (F)
077000.657000.332.14000 debet kr 2 427 305 (samferdsel – kostnadsdelingsprosjekt) (F)
023000.651000.353.15022 debet kr 2 627 923 (Byporten rundkjøring VA-anlegg) (F)
023000.651000.353.15023 debet kr 764 807 (Hønengata 18-20 VA-løsning) (F)
023000.651000.340.15005 debet kr 1 297 753 (Sokna vannverk) (F)
023000.651000.353.15033 debet kr 2 787 886 (HSN campus brannvann VA) (F)
023000.657000.265.10006 kredit kr 55 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) (L)
023000.657000.265.10007 kredit kr 10 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) (L)
023000.657000.265.10008 kredit kr 10 200 000 (Hov øst omsorgsboliger) (L)
023000.657000.241.10015 kredit kr 45 700 000 (Ny legevakt) (L)
023000.651000.340.15006 kredit kr 22 800 000 (Ringerike vannverk) (L)
023000.651000.353.15007 kredit kr 1 372 324 (nytt SD-system vann og avløp) (F)
023000.651000.353.15012 kredit kr 1 241 819 (sanering Nymoen – Hen) (F)
023000.651000.350.15013 kredit kr 30 600 000 (Monserud renseanlegg) (L)
g) Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene:
Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 14 mill. til 68 mill.
Monserud renseanlegg: Reduksjon med 32,2 mill til 318 mill.
Sanering Nes i Ådal etappe 2: Reduksjon med 2,5 mill. til 13 mill.
4. Vedtak i sak 6/13 i kommunestyret i punkt 3: «Administrative merkostnader i størrelsesorden
0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til
bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av
eksisterende avtaler» oppheves og erstattes med:

«Til dekning av overheadkostnader benyttes ett påslag på 50% av totale
årslønnskostnader. Dette påsalget dekker sosiale kostnader, husleie, kompetanseheving
og andre kostnader per ansatt som pc, mobil og lisenskostnader i forbindelse med bruk
av disse og brukes ved inngåelse av framtidige samarbeidsavtaler og ved
revisjon/evaluering av eksisterende avtaler».
Rådmannens pkt. 5 avvises og Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak.

RINGERIKE KOMMUNE
Behandling i Formannskapet 19.06.2018:
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Rådmannens pkt. 5 avvises og Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/2176-2

Arkiv: 210

Sak: 88/18
Saksprotokoll - Finansrapport 1. tertial 2018
Vedtak i Formannskapet:
Finansrapport 1. tertial 2018 tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 19.06.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1680-3

Arkiv: 243 D10

Sak: 89/18
Saksprotokoll - Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på
Ringkollen
Vedtak i Formannskapet:
Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.
Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og
handlingsplan 20-23.
Behandling i Formannskapet 19.06.2018:
Kirsten Orbråten fremmet p.v.a H, Uavh, AP følgende forslag:
«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.
Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og
handlingsplan 20-23».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Kirsten Orebråtens (AP) forslag
p.v.a H, Uavh og AP, ble Orebråtens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp) 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.: 16/6379-6

Arkiv: PROS 10001

Sak: 94/18
Saksprotokoll - 10001 Ullerål skole med idrettshall PB2
Vedtak i Formannskapet:

Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som
vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av
«2013»-bygget og inkluderer skolevei/infrastruktur.

Behandling i Formannskapet 19.06.2018:
Runar Johansen (H) fremmet p.v.a AP, H og Uavh følgende forslag til tillegg til
Rådmannens innstilling:
«og inkluderer skolevei/infrastruktur».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (SP).
Johansens (H) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/1336-4

Arkiv: A20

Sak: 95/18
Saksprotokoll - Steinsfjorden Montessoriskole
Vedtak i Formannskapet:
Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten med
ungdomstrinn Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke skolestrukturen i
Ringerike kommune.

Behandling i Formannskapet 19.06.2018:
Representant Anne Mari Ottesen (SP) fremmet habilitetspørsmål rundt sin egen habilitet i
behandling av sak 95/18, da hun er rektor ved skolen. Anne Mari Ottesen ble enstemmig
kjent inhabil i behandling av saken.
Tor Bøhn (FrP) fremmet følgende forslag:
«Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten
med ungdomstrinn».
Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag:
«Ringerike kommune er positive til at Steinsfjorden Montessori SA utvider virksomheten med
ungdomstrinn. Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke skolestrukturen i
Ringerike kommune».
Kirsten Orebråten (A) fremmet p.v.a H, Uavh og AP følgende forslag:
«Vi støtter etablering av Montessoriskole SA i Åsa».
Gruppelederne fremmet følgende omforente forslag p.v.a. H, AP, Frp og SP:
«Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten
med ungdomstrinn Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke
skolestrukturen i Ringerike kommune».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Omforent forslag fra gruppelederne (H, AP, FrP og SP) 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.: 18/2144-2

Arkiv: 075

Sak: 99/18
Saksprotokoll - Nordisk vennskapsbymøte 2018
Vedtak i Formannskapet:
Formannskapet tar rapporten fra Nordisk vennskapsbymøte 2018 til orientering.
Behandling i Formannskapet 19.06.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/2088-4

Arkiv: U63 &18

Sak: 100/18
Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - The Rock, Søndre Torv 2 B, Hønefoss
The Rock Norge AS
Vedtak i Formannskapet:



The Rock Norge AS org.nr 911 942 08 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe
1, 2 og 3 for The Rock, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss



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



Steffen Skavdal f. 6.11.1973 godkjennes som styrer av bevillingen og Bujar Ismajili f.
15.11.1982 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 19.06.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/2282-2

Arkiv: U63 &18

Sak: 102/18
Saksprotokoll - Søknad om uteservering - Salt & Pepper restaurant
Vedtak i Formannskapet:




Salt & Pepper restaurant org.nr 987 369 183 gis bevilling for uteservering.
Bevillingen gjelder for de arealer innsendte tegninger viser.
Bevillingen gjelder frem til 30.9.2012 under forutsetning av at Ringerike kommune v/
byggesak til enhver tid har godkjent arealet som uteservering

Behandling i Formannskapet 19.06.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

