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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Fjernmøte     

Møtedato: 24.03.2020 Tid: 11:00 – 13:50 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Parti     Forfall    Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten Ap   

Varaordfører Dag Erik Henaug H   

Medlem Håkon Kvissel Ohren Ap   

Medlem Magnus Herstad Frp   

Medlem Hilde Vollmerhaus Ap   

Medlem Runar Johansen H   

Medlem Benedicte Heieren Hundhammer H   

Medlem Hans-Petter Aasen Sp   

Medlem Nina Basberg Sp   

Medlem Stian Bakken Sp   

Medlem Anne Mari W. Ottesen Sp   

Medlem Axel Sjøberg SV   

Medlem Hilde Marie Steinhovden MDG   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen og Ass. Rådmann Terje Dahlen 

 

Merknader  Orientering – Situasjonen, og hvordan kommunen håndterer 

utfordringene rundt Koronaviruset V/ Rådmann Tore Isaksen 

 Orientering - Månedsrapportering februar 2020 V/Rådmann 

Tore Isaksen 

 Orientering – Tiltaket rundt Sundvolden og Klækken Hotell 

V/ Rådmann Tore Isaksen 

  

Behandlede saker Fra og med sak 26/20 

til og med sak  34/20 

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

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

 

Ordfører informerte følgende: 

«Delegeringsforslaget – sak som skal til Kommunestyret – gjennomføres med skriftlig 

saksbehandling Jfr. koml. §11.8.» 
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Ordfører tok opp notat -  vedrørende Etablering av krisestab for næringslivet:  

«Forslag om at formannskapet slutter seg til fremlagte skisse og ber om å bli holdt løpende 

orientert om arbeidet». 

Et samlet formannskap bifalt dette. 

 

 

Ordfører tok også opp følgende: 

Notat- Etablering av sykehushotell på Sundvolden. 

Et samlet formannskap bifalt dette. 

 

Avstemming vil skje via navnopprop. 

Et enstemmig formannskap bifalt dette. 

 
 
 
 
 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Nina Basberg  Kirsten Orebråten Dag Henaug 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

26/20 20/1316   

 Årsrapport 2019 Finansområdet  

 

 

27/20 19/5646   

 Andre tilskudd 2020 Kultur - Uten fast driftsavtale/faste tilskuddsområder 

 

 

28/20 19/3371   

 Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

 

29/20 20/81   

 Gratis leie av Idrettshaller for barn og unge opp til 19 år  

 

 

30/20 19/2335   

 Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

 

31/20 20/564   

 Sluttrapporter investeringsprosjekt  

 

 

32/20 20/760   

 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024  

 

 

33/20 20/321   

 Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og omsorg  

 

 

34/20 20/1159   

 Forslag på skjønnsmedlemmmer for perioden 2021-2025  
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26/20   

Årsrapport 2019 Finansområdet  

 

Vedtak: 

 

 

Årsrapport 2019 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Årsrapport 2019 for finansområdet tas til orientering. 
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27/20   

Andre tilskudd 2020 Kultur - Uten fast driftsavtale/faste tilskuddsområder 

 

Vedtak: 

 

Søknad om 150.000 kroner i tilskudd innvilges og belastes formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Endre ordlyden i forslaget fra driftstilskudd til tilskudd». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Ohrens (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om 150.000 kroner i driftstilskudd innvilges og belastes formannskapets 

disposisjonskonto. 
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28/20   

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak: 

 

Planprogram for kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune 2020-2023, datert 

29.07.2019, fastsettes. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Planprogram for kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune 2020-2023, datert 

29.07.2019, fastsettes. 
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29/20   

Gratis leie av Idrettshaller for barn og unge opp til 19 år  

 

Vedtak: 

 

 

Gratis hallleie for barn og unge opp til 19 år gjelder for ordinær tildelt treningstid, 

uavhengig av type aktivitet eller type idrettsflate. 

 

Der hvor kommunen drifter anlegget (uavhengig av eierskap til bygget) følges Ringerike 

kommunes betalingsregulativ og utleiereglement.  

 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en 

kostnadsberegning fra 2018, og ser ut som den er noe lav. En korrigering innarbeides i 

1.kvartal. 

 

Utleiereglement og betalingsreglement tilpasses den nye leieordningen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Gratis hallleie for barn og unge opp til 19 år gjelder for ordinær tildelt treningstid, 

uavhengig av type aktivitet eller type idrettsflate. 

 

Der hvor kommunen drifter anlegget (uavhengig av eierskap til bygget) følges Ringerike 

kommunes betalingsregulativ og utleiereglement.  

 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en 

kostnadsberegning fra 2018, og ser ut som den er noe lav. En korrigering innarbeides i 

1.kvartal. 

 

Utleiereglement og betalingsreglement tilpasses den nye leieordningen. 
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30/20   

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar svar fra Politiet 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: 

 

Kommunestyret tar svar fra Politiet til orientering. 
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31/20   

Sluttrapporter investeringsprosjekt  

 

Vedtak: 

 

 

1. Sluttrapporter for investeringsprosjekt 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: 

 

 

1. Sluttrapporter for investeringsprosjekt tas til orientering  
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32/20   

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024  

 

Vedtak: 

 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 for Ringerike kommune godkjennes. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 
I rådmannens forslag til alkoholpolitisk handlingsplan gjøres følgende endring: 
«Nettsalg av alkohol i alkoholgruppe 1 tillates ikke». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Aasens (Sp) forslag til endring i alkoholpolitisk handlingsplan oppnådde 6 stemmer og falt (Sp, 

MDG og Kirsten Orebråten Ap). 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 for Ringerike kommune godkjennes. 
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33/20   

Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og omsorg  

 

Vedtak: 

 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvide samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt)  

 Anne Katrine Korneliussen (Ap)  

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen   

Brit W. Bøhler (Rødt)   

Anne Katrine Korneliussen (Ap)  

Runar Johansen (H)    

 

Nytt tilleggsforslag til vedtak pkt. 3.    

Utvide samarbeidsgruppen fra tre til fem medlemmer». 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«For det tilfelle at Arbeiderpartiets forslag om å utvide arbeidsgruppen fra 3 til 5 

medlemmer forslås følgende som medlem i gruppen fra Senterpartiet: 
Per Christian Aurdal (Sp)». 
  

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

«Støtter innspill fra Håkon Ohren om utvidelse av gruppa til 5 personer, men har forslag på 

føringer for hvem som bør sitte i tillegg til de 3 personene som fremkommer i Ohrens forslag. 

Forslaget lyder (tillegg til punkt 3): 

«I tillegg til tre oppnevnt fra Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd bes om at både råd for 

Funksjonshemmede og Eldrerådet utnevner en fast representant til samarbeidsgruppen». 

 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag: 
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«Dersom forslaget fra ap om å utvide antall deltagere til 5 går gjennom:  
Forslag til deltager: Ole Johan Andersen». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Ohrens (Ap) forslag og Sjøbergs (SV) forslag, ble Ohrens (Ap) 

forslag vedtatt mot 1 stemme (SV). 

 

Herstads (Frp) og Asens (Sp) forslag til medlemmer ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen 

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________ 
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34/20   

Forslag på skjønnsmedlemmmer for perioden 2021-2025  

 

Vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2021 – 2025. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2021 – 2025. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1316-2  Arkiv: 200  

 

Sak: 26/20 

 

Saksprotokoll - Årsrapport 2019 Finansområdet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Årsrapport 2019 for finansområdet tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5646-10  Arkiv: 223 C00  

 

Sak: 27/20 

 

Saksprotokoll - Andre tilskudd 2020 Kultur - Uten fast driftsavtale/faste 

tilskuddsområder 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Søknad om 150.000 kroner i tilskudd innvilges og belastes formannskapets disposisjonskonto. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Endre ordlyden i forslaget fra driftstilskudd til tilskudd». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Ohrens (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/81-2  Arkiv: D11 &53  

 

Sak: 29/20 

 

Saksprotokoll - Gratis leie av Idrettshaller for barn og unge opp til 19 år  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Gratis hallleie for barn og unge opp til 19 år gjelder for ordinær tildelt treningstid, 

uavhengig av type aktivitet eller type idrettsflate. 

 

Der hvor kommunen drifter anlegget (uavhengig av eierskap til bygget) følges Ringerike 

kommunes betalingsregulativ og utleiereglement.  

 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en 

kostnadsberegning fra 2018, og ser ut som den er noe lav. En korrigering innarbeides i 

1.kvartal. 

 

Utleiereglement og betalingsreglement tilpasses den nye leieordningen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/564-2  Arkiv: 610  

 

Sak: 31/20 

 

Saksprotokoll - Sluttrapporter investeringsprosjekt  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Sluttrapporter for investeringsprosjekt tas til orientering  

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/760-7  Arkiv: 144  

 

Sak: 32/20 

 

Saksprotokoll - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 for Ringerike kommune godkjennes. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 
I rådmannens forslag til alkoholpolitisk handlingsplan gjøres følgende endring: 
«Nettsalg av alkohol i alkoholgruppe 1 tillates ikke». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Aasens (Sp) forslag til endring i alkoholpolitisk handlingsplan oppnådde 6 stemmer og falt 

(Sp, MDG og Kirsten Orebråten Ap). 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1159-4  Arkiv: X43 &15  

 

Sak: 34/20 

 

Saksprotokoll - Forslag på skjønnsmedlemmmer for perioden 2021-2025  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2021 – 2025. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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