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

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

 

Ordfører fremmet følgende: 

«Sak 25/20 behandles før sak 24/20.» Formannskapet bifalt forslaget. 

 

Møtet lukkes for behandling av sak 24/20, jf. fvl. §13, jf. ofl. §13. 

Saken er omfattet av lovbestemt taushetsplikt og møtet skal derfor lukkes i medhold av 

kommuneloven § 11-5, annet ledd. Et enstemmig formannskap bifalt. 

 

  

Hilde Vollmerhaus (Ap) fremmet følgende spørsmål 

«Er det foretatt en evaluering av «Morgendagens omsorg» og hva er status». 

Rådmann svarte ut muntlig og Vollmerhaus bifalt svaret. 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende spørsmål: 

«Er det mulig å endre oppstarts tidspunkt på formannskapets møter fra dag til kveld, når det 

ikke er satt opp Tema/Befaringer?» Ordfører tar med seg innspillet. Sjøberg bifalt svaret. 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende innspill: 

«Ønsker at formannskapet skal på flere befaringer» Ordfører tar med seg innspillet. Johansen 

bifalt svaret. 
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 Nina Basberg Kirsten Orebråten Dag Henaug 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

7/20 20/674   
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8/20 20/26   
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9/20 19/2386   
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10/20 17/3542   

 Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

 

11/20 18/1680   

 Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal garanti - 

Ny behandling  

 

 

12/20 20/117   

 Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og Ringerike 

kommune 

 

 

13/20 18/3935   

 Nr 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 2 gangsbehandling Gnr/bnr 
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14/20 19/2486   

 Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA 
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 Høring - endringer i motorferdselloven  

 

 

16/20 20/417   

 Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  
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 Politirådsavtale 2019-2023  

 

 

18/20 19/3425   

 Representasjon og deltakelse i organisasjonen Utmarkskommunenes 

sammenslutning  

 

 

19/20 19/5244   

 Salgsbevilling for alkohol - Coop Øst SA Extra Nes i Ådal  

 

 

20/20 19/5395   

 Serverings- og skjenkebevilling - Santorini  

 

 

21/20 17/693   

 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

 

22/20 20/461   

 Vårkonferansen 2020  

 

 

23/20 20/532   

 Høring - Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

Samarbeidsalliansen Osloregionen 

 

 

24/20 19/5356 Ofl § 13  

 Serverings- og skjenkebevilling Cafe Clint 

 

 

25/20 20/820   

 Søknad om støtte til Partisanerstevnet 2020  
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7/20   

Årsregnskap 2019 for Ringerike kommune - muntlig presentasjon  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar presentasjonen til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar presentasjonen til orientering. 
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8/20   

Retningslinjer for kommunal garanti for Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 
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9/20   

Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,05 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 12,05 millioner kroner med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,05 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 12,05 millioner kroner med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 
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10/20   

Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 8,8 millioner 

kroner som Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 8,8 millioner kroner med tillegg av 10 

% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (8,8 millioner 

kroner + 10%). 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 8,8 millioner 

kroner som Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 8,8 millioner kroner med tillegg av 10 

% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (8,8 millioner 

kroner + 10%). 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 
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11/20   

Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Ny 

behandling  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 
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12/20   

Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  
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13/20   

Nr 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 2 gangsbehandling Gnr/bnr 103/109 

 

Vedtak: 

 

1. Detaljregulering Nr 452 for «Ringkollveien 95» vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering Nr 452 for «Ringkollveien 95» vedtas. 
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14/20   

Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA - 

Vælsvannsveien  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner Ringerike kommune følgende endringer av 

bomsatser for Vælsvannsveien: 

 

1. Nye satser: 

Sommersesong (1. mai – 31. okt) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 40 

Lastebil/buss 130 

Sesongavgift (ny) 600 

 

Vintersesong (1. nov. – 30. april) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

2. Sommersesong defineres som 1. mai – 31. okt. og vintersesong 1. nov – 30. apr. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner Ringerike kommune følgende endringer av 

bomsatser for Vælsvannsveien: 

 

1. Nye satser: 

Sommersesong (1. mai – 31. okt) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 40 
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Lastebil/buss 130 

Sesongavgift (ny) 600 

 

Vintersesong (1. nov. – 30. april) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

2. Sommersesong defineres som 1. mai – 31. okt. og vintersesong 1. nov – 30. apr. 
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15/20   

Høring - endringer i motorferdselloven  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 
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§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 
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§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 
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smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 
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16/20   

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder 

sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at fremtidige 

ansettelser skjer i kommunen.  

 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og foreslå 

nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i tråd med 

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

 

 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Haakon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 

«Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag alternativ 

3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder sitt 

tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at fremtidige ansettelser 

skjer i kommunen.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til endring i siste del av pkt. 1:  

«Kommunestyret vil sikre dagens ansatte ved Aurora beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike 

kommune. Dette gjelder også fremtidige nyansettelser. De ansatte skal være under kommunal 

ledelse.» 

 
Følgende omforente forslag ble fremmet av gruppelederne for Ap, Sp, SV og Rødt, som 

nytt pkt, 1.: 

«Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag alternativ 

3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder sitt 

tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at fremtidige ansettelser 

skjer i kommunen» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Punktvis avstemming: 

 

Pkt. 1 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HOV) innstilling og omforent forslag fremmet 

av gruppelederne for Ap, Sp, SV og Rødt, ble det omforente forslaget vedtatt mot 5 stemmer 

(H, Frp og MDG) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Pkt. 2 og 3 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling til Pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder 

sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet overføres 

Menova as. 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og foreslå 

nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i tråd med 

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

 

 

 



  

Side 20 av 28 

17/20   

Politirådsavtale 2019-2023  

 

Vedtak: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 
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18/20   

Representasjon og deltakelse i organisasjonen Utmarkskommunenes sammenslutning  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune foreslår Ordfører, Kirsten Orebråten. som kandidat til representant i 

Landsstyret i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Haakon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Ordfører, Kirsten Orebråten» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ohrens (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune foreslår ……………….. som kandidat til representant i Landsstyret i 

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). 
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19/20   

Salgsbevilling for alkohol - Coop Øst SA Extra Nes i Ådal  

 

Vedtak: 

 

 Coop Øst SA, org.nr. 948 432 617, gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gis for avdeling Extra Nes i Ådal, Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30.09.2020. 

 Vegard Brekken Huus, f. 03.01.1996, godkjennes som styrer for bevillingen og Monica 

Leinan Knestang, f. 15.09.1983, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig drikk utøves i nøye 

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

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-

2020 for Ringerike kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA, org.nr. 948 432 617, gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gis for avdeling Extra Nes i Ådal, Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30.09.2020. 

 Vegard Brekken Huus, f. 03.01.1996, godkjennes som styrer for bevillingen og Monica 

Leinan Knestang, f. 15.09.1983, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig drikk utøves i nøye 

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

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-

2020 for Ringerike kommune. 

 

 

 

 

20/20   

Serverings- og skjenkebevilling - Santorini  

 

Vedtak: 
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 Afrin AS, org.nr. 921 342 993, gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Santorini, Søndre Torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

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

2020. 

 Sido Haji-Ahmad, f. 10.01.1998, godkjennes som styrer av bevillingene.  

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingene.  

 Bevillingene 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: 

 

 Afrin AS, org.nr. 921 342 993, gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Santorini, Søndre Torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

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

2020. 

 Sido Haji-Ahmad, f. 10.01.1998, godkjennes som styrer av bevillingene.  

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingene.  

 Bevillingene 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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21/20   

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 
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22/20   

Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak: 

 

Informasjon om Vårkonferansen 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: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 
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Høring - Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

Samarbeidsalliansen Osloregionen 

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

til orientering, og har ingen kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

til orientering, og har ingen kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.  
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24/20 Ofl § 13 Ofl § 13 

Serverings- og skjenkebevilling Cafe Clint 

 

Vedtak: 

 

 Palnor AS, org.nr. 918 532 676, gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe Clint, Hønefoss Bru 1 D, 3510 Hønefoss. 

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

2020. 

 Ly Thi Mai, f. 12.06.1987, godkjennes som styrer av bevillingene og Lien Thi Mai, f. 

02.01.1979, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingene.  

 Bevillingene 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: 

 

 Palnor AS, org.nr. 918 532 676, gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe Clint, Hønefoss Bru 1 D, 3510 Hønefoss. 

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

2020. 

 Ly Thi Mai, f. 12.06.1987, godkjennes som styrer av bevillingene og Lien Thi Mai, f. 

02.01.1979, godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingene.  

 Bevillingene 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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Søknad om støtte til Partisanerstevnet 2020  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet bevilger omsøkte støtte på kr. 32 000,- til gjennomføring av årets stevne ved 

«Partisanerstenen», som del av markeringen av frigjøringen av Norge etter 2. verdenskrig for 

75år siden. 

 

Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto 147000.712000.385 og overføres Hjemme-

styrkemuseets venner D14.2, Ringerkes museum konto 2280 20 12865. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger omsøkte støtte på kr. 32 000,- til gjennomføring av årets stevne ved 

«Partisanerstenen», som del av markeringen av frigjøringen av Norge etter 2. verdenskrig for 

75år siden. 

 

Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto 147000.712000.385 og overføres Hjemme-

styrkemuseets venner D14.2, Ringerkes museum konto 2280 20 12865. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/674-2  Arkiv: 151  

 

Sak: 7/20 

 

Saksprotokoll - Årsregnskap 2019 for Ringerike kommune - muntlig presentasjon  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet tar presentasjonen til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/26-2  Arkiv: 256  

 

Sak: 8/20 

 

Saksprotokoll - Retningslinjer for kommunal garanti for Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5244-10  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 19/20 

 

Saksprotokoll - Salgsbevilling for alkohol - Coop Øst SA Extra Nes i Ådal  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Coop Øst SA, org.nr. 948 432 617, gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevillingen gis for avdeling Extra Nes i Ådal, Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30.09.2020. 

 Vegard Brekken Huus, f. 03.01.1996, godkjennes som styrer for bevillingen og 

Monica Leinan Knestang, f. 15.09.1983, godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkoholholdig drikk utøves i nøye 

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

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-

2020 for Ringerike kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5395-17  Arkiv: U63  

 

Sak: 20/20 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Santorini  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Afrin AS, org.nr. 921 342 993, gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Santorini, Søndre Torv 2 B, 3510 Hønefoss. 

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

2020. 

 Sido Haji-Ahmad, f. 10.01.1998, godkjennes som styrer av bevillingene.  

 Det gis fritak for kravet om stedfortreder for styrer av bevillingene.  

 Bevillingene 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 18.02.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/532-3  Arkiv: 026  

 

Sak: 23/20 

 

Saksprotokoll - Høring - Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk 

råd Samarbeidsalliansen Osloregionen 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

til orientering, og har ingen kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



Unntatt offentligheten



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/820-2  Arkiv: 243  

 

Sak: 25/20 

 

Saksprotokoll - Søknad om støtte til Partisanerstevnet 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet bevilger omsøkte støtte på kr. 32 000,- til gjennomføring av årets stevne ved 

«Partisanerstenen», som del av markeringen av frigjøringen av Norge etter 2. verdenskrig for 

75år siden. 

 

Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto 147000.712000.385 og overføres 

Hjemme-styrkemuseets venner D14.2, Ringerkes museum konto 2280 20 12865. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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