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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 19.02.2019 Tid: 11:00 – 14:30 

Dagsplan: 

11:00 – 11:20 Orientering – Støygrense - Kryptovault på Follum 

v/Bente E. Anfinnsen, klima- og miljøsjef.  

11:20 – 11:40 Orientering – Næringsstrategi v/Harriet Slaaen, 

næringssjef.  

11:40 – 12:10 Pause/lunsj.  

Dagsorden: 

12:10 – 12:15 Opprop og møteinnkalling. 

12:10 Saksliste 

 

Presentasjonene finnes her: 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-

admin/slik-styres-ringerike/Dybdekunnskap-politisk/ 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Varamedlem Axel Sjøberg  Hans-Petter Aasen 

Varamedlem Nanna Kristoffersen FD Anne Mari W. Ottesen 
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Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Ass. Rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef, 

Gunn Edvardsen, Magnar Ågotnes, Christine M. Bråthen, Gyrid 

Løvli, Marianne Mortensen, kommunikasjonssjef, Mats Øieren, 

Byplansjef Inger Kammerud. Kommuneoverlege, Karin Møller. 

 

 

 

Merknader  Orientering: Regnskap 2018 v/kommunalsjef, Gyrid Løvli. 

 Nanna Kristoffersen (SOL) ble innvilget permisjon kl 13:30 

før behandling av sak 23/19 

 Møtet ble enstemmig vedtatt lukket  jf. Ofl. §23 jf. Koml. § 

31.2 og § 31.5 for behandling av sak 23/19. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 13/19 

til og med sak  25/19 

 

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

møtet satt, med følgende til sakslisten og dagsorden: 

 

Ordfører informerte Formannskapet om følgende: 

Sak 15/19 og 20/19 skal behandles i ekstraordinært møte i Eldrerådet 04.03.19. 

Saksprotokollene fra dette møtet vil følge til endelig vedtak i Kommunestyret. 

 

Ordfører foreslo følgende til dagsorden: 

Sak 24/19 og sak 25/19 behandles før sak 23/19. Formannskapet bifalt forslaget. 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

13/19 19/100   

 Plan for økonomirapportering 2019  

 

 

14/19 19/598   

 Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN»  

 

 

15/19 18/5180   

 Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"  

 

 

16/19 19/322   

 Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for Menova as  

 

 

17/19 14/1312   

 Vurdering av ekspropriasjon i forbindelse med framføring av vann og 

avløpsledninger til Åsa  

 

 

18/19 18/2956   

 Andre tilskudd 2019 Kultur -Uten fast driftsavtale/faste tilskuddsområder 

 

 

19/19 18/62   

 Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.19 etter forskrift om 

miljørettet helsevern  

 

 

20/19 19/204   

 Rapport for prosjekt "Velferdsteknologi i Ringerike kommune", 2015-2018  

 

 

21/19 19/216   

 Årsmelding  for Eldrerådet 2018  

 

 

22/19 18/4363   

 Serverings- og skjenkebevilling - Ole Ringerud  
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23/19 14/1343 Ofl § 23  

 Utvidelse av Monserud renseanlegg - status for prosjektet  

 

 

24/19 19/654   

 Fastsetting av støygrenser - Kryptovault  

 

 

25/19 17/1273   

 432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 

103/94 m. fl. 
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13/19   

Plan for økonomirapportering 2019  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2019 vedtas. 

 

Formannskapet ber rådmannen rette en inkurie i rapporten: «Dato for behandling av februar-

rapporten i Kommunestyret er 2. mai.» 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Formannskapet ber rådmannen rette en inkurie i rapporten: «Dato for behandling av 

februar-rapporten i Kommunestyret er 2. mai.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, med rettelse av inkurie i rapporten, ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2019 vedtas. 
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14/19   

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN»  

 

Vedtak: 

1. Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og 

vedtar strategien.  

2. Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er 

ansvarlig for å sikre at denne prosessen gjennomføres. 

3. Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige 

handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi. 

Jevnakers handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland 

foreligger. 

4. Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan 

kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale 

næringsstrategien videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid 

med næringsliv, HSN og virkemiddelapparatet i regionen. 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og 

vedtar strategien.  

2. Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er 

ansvarlig for å sikre at denne prosessen gjennomføres. 

3. Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige 

handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi. 

Jevnakers handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland 

foreligger. 
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4. Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan 

kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale 

næringsstrategien videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid 

med næringsliv, HSN og virkemiddelapparatet i regionen. 
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15/19   

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som 

ligger i denne sak. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som 

ligger i denne sak. 
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16/19   

Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for Menova as  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med 

kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker 

som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med 

kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker 

som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 
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17/19   

Vurdering av ekspropriasjon i forbindelse med framføring av vann og avløpsledninger 

til Åsa  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i oreningslova §2 vedtar Ringerike kommune å søke fylkesmannen om å 

ekspropriere grunn på gnr/bnr: 27/52 og gnr/bnr: 21/7. Arealet som berøres er beregnet til 

henholdsvis ca. 600 m2 og ca. 140 m2.  

 

Rådmannen gis videre fullmakt til å søke forhåndstiltredelse, jfr. oreigningsloven § 25 dersom 

Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i oreningslova §2 vedtar Ringerike kommune å søke fylkesmannen om å 

ekspropriere grunn på gnr/bnr: 27/52 og gnr/bnr: 21/7. Arealet som berøres er beregnet til 

henholdsvis ca. 600 m2 og ca. 140 m2.  

 

Rådmannen gis videre fullmakt til å søke forhåndstiltredelse, jfr. oreigningsloven § 25 dersom 

Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse. 

 

 

 



  

Side 11 av 18 

 

 

18/19   

Andre tilskudd 2019 Kultur -Uten fast driftsavtale/faste tilskuddsområder 

 

Vedtak: 

 

Rådmannens alternativ 2 med følgende bevilgninger: 

Kirkens SOS               60.566 

Gatejuristen                 80.000 

Norsia Tenker Tanker          0,- 

 

Beløpet dekkes av Formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 2 med følgende bevilgninger: 

Kirkens SOS             60.566 

Gatejuristen               80.000 

Norsia Tenker Tanker        0,- 

 

Beløpet dekkes av Formannskapets disposisjonskonto.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Axel Sjøbergs (SV) forslag, ble Sjøbergs 

(SV) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknadene om tilskudd til Kirkens SOS, Gatejuristen, og Norsia Tenker Tanker for 2019 

avslås. 
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19/19   

Status godkjenning av barnehager og skoler pr. 01.01.19 etter forskrift om miljørettet 

helsevern  

 

Vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 02.01.19 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 
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20/19   

Rapport for prosjekt "Velferdsteknologi i Ringerike kommune", 2015-2018  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for behandling i Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede, før saken kommer 

tilbake til Formannskapet 26.03.19 

 

 

 

Behandling: 

 

Alf Meier (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for behandling i Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede, før saken 

kommer tilbake til Formannskapet 26.03.19» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alf Meiers (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Eldrerådet/Hovedutvalget er fornøyd med arbeidet som er gjort i prosjektet. 

 

2. Eldrerådet/Hovedutvalget anser det som viktig at kunnskap, kompetanse og erfaringer 

fra prosjektet, overføres til den videre organiseringen og det videre arbeidet med 

velferdsteknologi og digitale løsninger. 
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21/19   

Årsmelding for Eldrerådet 2018  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 
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22/19   

Serverings- og skjenkebevilling - Ole Ringerud  

 

Vedtak: 

 

 Ole Ringerud JR, org. 970 397 558 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 

for Ringerud-seter skitrekk, Ringerudseterveien 3516 Hønefoss.  

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

 Anette Ringerud f. 04.05.1983 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak om 

stedfortreder for styrer av bevillingen.  

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

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

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: 

 

 Ole Ringerud JR, org. 970 397 558 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 

for Ringerud-seter skitrekk, Ringerudseterveien 3516 Hønefoss.  

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

 Anette Ringerud f. 04.05.1983 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak om 

stedfortreder for styrer av bevillingen.  

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

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

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  
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23/19 Ofl § 23. 

Utvidelse av Monserud renseanlegg - status for prosjektet  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen skal legge frem nødvendige budsjettendringer for prosjektet i 1. 

tertialrapport 2019. 

 

2. Rådmannen skal holde formannskapet orientert om utviklingen i prosjektet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket  jf. Ofl. §23 jf. koml. § 31.2 og § 31.5, for behandling av 

saken. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen skal legge frem nødvendige budsjettendringer for prosjektet i 1. 

tertialrapport 2019. 

 

2. Rådmannen skal holde formannskapet orientert om utviklingen i prosjektet. 
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24/19   

Fastsetting av støygrenser - Kryptovault  

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 
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25/19   

432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 103/94 m. fl. 

 

Vedtak: 

 

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/100-3  Arkiv: 151  

 

Sak: 13/19 

 

Saksprotokoll - Plan for økonomirapportering 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2019 vedtas. 

 

Formannskapet ber rådmannen rette en inkurie i rapporten: «Dato for behandling av februar-

rapporten i Kommunestyret er 2. mai.» 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

Formannskapet ber rådmannen rette en inkurie i rapporten: «Dato for behandling av 

februar-rapporten i Kommunestyret er 2. mai.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, med rettelse av inkurie i rapporten, ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/598-2  Arkiv:   

 

Sak: 14/19 

 

Saksprotokoll - Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER 

SAMMEN»  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og 

vedtar strategien.  

2. Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er 

ansvarlig for å sikre at denne prosessen gjennomføres. 

3. Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige 

handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi. 

Jevnakers handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland 

foreligger. 

4. Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan 

kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale 

næringsstrategien videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i 

samarbeid med næringsliv, HSN og virkemiddelapparatet i regionen. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2956-16  Arkiv: 223 C00  

 

Sak: 18/19 

 

Saksprotokoll - Andre tilskudd 2019 Kultur -Uten fast driftsavtale/faste 

tilskuddsområder 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens alternativ 2 med følgende bevilgninger: 

Kirkens SOS               60.566 

Gatejuristen                 80.000 

Norsia Tenker Tanker          0,- 

 

Beløpet dekkes av Formannskapets disposisjonskonto. 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 2 med følgende bevilgninger: 

Kirkens SOS             60.566 

Gatejuristen               80.000 

Norsia Tenker Tanker        0,- 

 

Beløpet dekkes av Formannskapets disposisjonskonto.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Axel Sjøbergs (SV) forslag, ble 

Sjøbergs (SV) forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4363-14  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 22/19 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Ole Ringerud  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Ole Ringerud JR, org. 970 397 558 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 

for Ringerud-seter skitrekk, Ringerudseterveien 3516 Hønefoss.  

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

 Anette Ringerud f. 04.05.1983 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak om 

stedfortreder for styrer av bevillingen.  

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

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

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/654-3  Arkiv: K25  

 

Sak: 24/19 

 

Saksprotokoll - Fastsetting av støygrenser - Kryptovault  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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