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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Klækken hotell     

Møtedato: 22.09.2020 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 Ole Johan Andersen 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  Tar sete kl. 11:05 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Ass. rådmann Terje Dahlen, 

kommunalsjefene: Hilde B. Fivelsdal og Christine M. Bråthen, 

kommunikasjonssjef Mats Øieren.  

 

 

Merknader  Orientering – Status Corona v/rådmann, Tore Isaksen 

 Hilde Marie Steinhovden (MDG) tar sete kl. 11:05 før 

behandling av sakslisten. 

Behandlede saker Fra og med sak 164/20 og referatsak 3/20 

til og med sak  175/20 

 

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

møtet satt, med følgende til sakslisten: 

 

Håkon Ohren fremmet følgende vedr. sak 166/20: 

Saken trekkes fra sakslisten for ny behandling i hovedutvalget (HOV), før den behandles i 

formannskapet og kommunestyret. Forslaget ble ikke bifalt. 
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Ordfører fremmet følgende forslag: 

Formannskapet går ut av behandling av sak 169/20, for så å behandle sak 170/ 20, 171/20, 

172/20 og 173/20 før formannskapet går inn i sak 169/20 for videre behandling. 

Formannskapet bifalt forslaget. 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Nina Basberg Kirsten Orebråten Dag Henaug 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/20 20/4196   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

22.09.2020  

 

 

164/20 19/4742   

 Schjongslunden - bygging av 11'er kunstgressbane  

 

 

165/20 20/2348   

 Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon Gnr/bnr 59/3 

til gnr/bnr 59/46 

 

 

166/20 20/3893   

 Regnbuen, - status og videre drift  

 

 

167/20 20/3229   

 Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

 

168/20 18/2561   

 Dagberedskap - legevakttjenesten  

 

 

169/20 19/3471   

 Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

 

170/20 20/2808   

 IKA Kongsberg, - selskapsavtale  

 

 

171/20 20/3744   

 Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold 

i nære relasjoner, - Krisesenteret  

 

 

172/20 17/2401   

 Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet  
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173/20 20/1998   

 TV-aksjonen NRK 2020 - WWF  

 

 

174/20 19/4922   

 Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet  

 

 

175/20 20/1299   

 Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Nes i Ådal  

 

 

176/20 20/2256   

 Oppretting av nytt næringsfond for Ringerike kommune med forslag til 

vedtekter  
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3/20   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 22.09.2020  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsak tas til orientering: 

 

Svar på muntlige spørsmål fremkommet i formannskapets møte 26. september 2020  

(Arkivsak 20/3958-1) 

 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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164/20   

Schjongslunden - bygging av 11'er kunstgressbane  

 

Vedtak: 

 

Det inngås en 30 års avtale mellom Hønefoss Ballklubb (HBK) og Ringerike kommune slik at 

klubben kan legge kunstgress på eksisterende gressbane bak ishockeyhallen. 

 

Avtalen inngås under forutsetning at det velges et miljøvennlig alternativ, dvs et 100% 

resirkulert dekke uten bruk av gummigranulat. 

 
 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til tillegg: 

«Avtalen inngås under forutsetning at det velges et miljøvennlig alternativ, dvs et 100% 

resirkulert dekke uten bruk av gummigranulat.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Sjøbergs (SV) forslag ble enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det inngås en 30 års avtale mellom Hønefoss Ballklubb (HBK) og Ringerike kommune slik at 

klubben kan legge kunstgress på eksisterende gressbane bak ishockeyhallen. 
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165/20   

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon Gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 

59/46 

 

Vedtak: 

 

1. Klagen på gebyret i delegert sak 311/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyret i delegert sak 311/20 avslås. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen på gebyret i delegert sak 311/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyret i delegert sak 311/20 avslås. 
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166/20   

Regnbuen, - status og videre drift  

 

Vedtak: 

 

1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, 

Kirkens bymisjon og Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern. 

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget tar til etterretning at dagtilbudet ved Regnbuen avvikles. 

2. Hovedutvalget forutsetter at kompenserende tiltak iverksettes ovenfor brukere som 

blir negativt berørt av en avvikling, og at ansatte som har vært dedikert tiltaket 

ivaretaes i henhold til lovverket. 
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167/20   

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg: 

«Trine Sandum overtar Anne Katrine Korneliussens plass i utvalget fra dags dato» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

Forslaget fra Ohren (Ap) ble ikke votert over. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 
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168/20   

Dagberedskap - legevakttjenesten  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tilslutter seg rådmannens anbefaling om fastholdelse og utvikling av etablert 

dagberedskapsordning som en velfungerende modell for kommunens akutte 

allmennmedisinske legetjenester. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tilslutter seg rådmannens anbefaling om fastholdelse og utvikling av etablert 

dagberedskapsordning som en velfungerende modell for kommunens akutte 

allmennmedisinske legetjenester. 
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169/20   

Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.11.2020.  

 

 



  

Side 12 av 19 

 

 

170/20   

IKA Kongsberg, - selskapsavtale  

 

Vedtak: 

 

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA 

Kongsberg) 2021 godkjennes. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA 

Kongsberg) 2021 godkjennes. 

 

 



  

Side 13 av 19 

 

 

171/20   

Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære 

relasjoner, - Krisesenteret  

 

Vedtak: 

 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 
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172/20   

Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet  

 

Vedtak: 

 

 

Formannskapet nedsetter et arbeidsgiverutvalg for å gjennomføre henholdsvis en 

utviklingssamtale og en lønnsfastsettelsessamtale med rådmannen. Utvalget består av 

ordfører, varaordfører, Nina Basberg (Sp) Axel Sjøberg og Håkon Ohren (Ap) 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Nina Basberg (Sp) og Axel Sjøberg (SV) 

 

Hilde Vollmerhaus (Ap) fremmet følgende forslag: 

Håkon Ohren (Ap) 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførerens innstilling, samt Aasens (Sp) og Vollmerhaus (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet nedsetter et arbeidsgiverutvalg for å gjennomføre henholdsvis en 

utviklingssamtale og en lønnsfastsettelsessamtale med rådmannen. Utvalget består av 

ordfører, varaordfører, …………………..    …………………..  og  ………………….. 
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173/20   

TV-aksjonen NRK 2020 - WWF  

 

Vedtak: 

 

 

Bidrag fra Ringerike kommune til årets TV aksjonen i 2020 støttes med kr 60.000,- og tas fra 

formannskapets disposisjonsfond. 

 

 

 

Behandling: 

 

Stian Bakken (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Ringerike kommune støtter ikke årets TV- aksjon. 

2. Ringerike kommune søker medlemskap i den ideelle organisasjonen " Hold Norge    

Rent" og forplikter seg til et aktivt medlemskap. 

3. "Hold Norge Rent" gis en økonomisk støtte på 60.000 kroner 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Bakkens (Sp) forslag ble 

rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (Sp) 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Bidrag fra Ringerike kommune til årets TV aksjonen i 2020 støttes med kr 60.000,- og tas fra 

formannskapets disposisjonsfond. 
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174/20   

Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet  

 

Vedtak: 

 

 

 AS Vinmonopolet org.nr 817 209 882 gis bevilling for salg av brennevin, vin og øl 

med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent 

 Bevillingen gjøres gjeldende frem til 30. september 2028 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 AS Vinmonopolet org.nr 817 209 882 gis bevilling for salg av brennevin, vin og øl 

med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent 

 Bevillingen gjøres gjeldende frem til 30. september 2028 
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175/20   

Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Nes i Ådal  

 

Vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Nes i Ådal, Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Vegard Bekken Huus f. 3.1.1996 godkjennes som styrer av bevillingen og Monica Leinan 

Knestang f. 15.9.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Nes i Ådal, Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Vegard Bekken Huus f. 3.1.1996 godkjennes som styrer av bevillingen og Monica Leinan 

Knestang f. 15.9.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 
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176/20   

Oppretting av nytt næringsfond for Ringerike kommune med forslag til vedtekter  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune vil bidra aktivt til å avhjelpe den krevnde situasjonen i næringslivet 

gjennom nytt næringsfond som del av «Ringerikspakka»: 

- Det etableres næringsfond i Ringerike kommune, sammen med Sparebank 1 Ringerike 

Hadeland, hvor Ringerike kommune innbetaler kr 5 000 000,- i fondskapital. Det er en 

forutsetning at Sparebank 1 Ringerike Hadeland går inn med kr 2 500 000,- i 

fondsinnbetaling, og at banken tilfører ytterlige kapital ved behov gjennom fondets 

levetid. Fondsinnbetalingen til Ringerike kommune tas fra hjemfallsfondet i Ringerike 

kommune. 

- Kommunestyret i Ringerike vedtar «Vedtekter for bruk og forvaltning av Næringsfond 

i Ringerike kommune». 

- De øvrige kommunene i Ringeriksregionen inviteres til å delta i fondet. Det vil også bli 

arbeidet med å få med flere.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Nina Basbergs (Sp) fremmet følgende forslag til endring: 

«Endringsforslag strekpunkt 2. 

Kommunestyret i Ringerike vedtar «vedtekter for bruk og forvaltning av Næringsfond i 

Ringerike kommune» med følgende endring; i §7 fjernes ordet. Profesjonelle»  

 

Rådmannen endrer vedtektene i tråd med Basbergs forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling med endring i tråd med Basbergs forslag ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune vil bidra aktivt til å avhjelpe den krevnde situasjonen i næringslivet 

gjennom nytt næringsfond som del av «Ringerikspakka»: 

- Det etableres næringsfond i Ringerike kommune, sammen med Sparebank 1 Ringerike 

Hadeland, hvor Ringerike kommune innbetaler kr 5 000 000,- i fondskapital. Det er en 

forutsetning at Sparebank 1 Ringerike Hadeland går inn med kr 2 500 000,- i 

fondsinnbetaling, og at banken tilfører ytterlige kapital ved behov gjennom fondets 

levetid. Fondsinnbetalingen til Ringerike kommune tas fra hjemfallsfondet i Ringerike 

kommune. 
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- Kommunestyret i Ringerike vedtar «Vedtekter for bruk og forvaltning av Næringsfond 

i Ringerike kommune». 

- De øvrige kommunene i Ringeriksregionen inviteres til å delta i fondet. Det vil også bli 

arbeidet med å få med flere.  

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4196-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

22.09.2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Følgende referatsak tas til orientering: 

 

Svar på muntlige spørsmål fremkommet i formannskapets møte 26. september 2020  

(Arkivsak 20/3958-1) 

 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Formannskapet 22.09.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 



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.: 20/2808-2  Arkiv: 057  

 

Sak: 170/20 

 

Saksprotokoll - IKA Kongsberg, - selskapsavtale  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA 

Kongsberg) 2021 godkjennes. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.09.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1998-7  Arkiv: X03  

 

Sak: 173/20 

 

Saksprotokoll - TV-aksjonen NRK 2020 - WWF  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Bidrag fra Ringerike kommune til årets TV aksjonen i 2020 støttes med kr 60.000,- og tas fra 

formannskapets disposisjonsfond. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.09.2020: 

 

Stian Bakken (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Ringerike kommune støtter ikke årets TV- aksjon. 

2. Ringerike kommune søker medlemskap i den ideelle organisasjonen " Hold Norge    

Rent" og forplikter seg til et aktivt medlemskap. 

3. "Hold Norge Rent" gis en økonomisk støtte på 60.000 kroner 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Bakkens (Sp) forslag ble rådmannens 

innstilling vedtatt mot 4 stemmer (Sp) 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4922-22  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 174/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 AS Vinmonopolet org.nr 817 209 882 gis bevilling for salg av brennevin, vin og øl 

med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent 

 Bevillingen gjøres gjeldende frem til 30. september 2028 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.09.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1299-10  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 175/20 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Nes i Ådal  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 

4,7 volumprosent alkohol.  

 Bevillingen gjelder for Coop Extra Nes i Ådal, Ådalsveien 1169, 3524 Nes i Ådal 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2028, under forutsetning av at 

salgsstedet ikke får bevillingen inndratt eller blir tildelt tolv (eller flere) prikker i perioden.  

 Vegard Bekken Huus f. 3.1.1996 godkjennes som styrer av bevillingen og Monica Leinan 

Knestang f. 15.9.1983 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 for Ringerike 

kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.09.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Tom side


	Formannskapet 22.09.2020
	Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 22.09.2020
	RS 3/20 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 22.09.2020
	Saksprotokoll - Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 22.09.2020

	PS 164/20 Schjongslunden - bygging av 11'er kunstgressbane
	PS 165/20 Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon
	PS 166/20 Regnbuen, - status og videre drift
	PS 167/20 Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift
	PS 168/20 Dagberedskap - legevakttjenesten
	PS 169/20 Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg
	PS 170/20 IKA Kongsberg, - selskapsavtale
	Saksprotokoll - IKA Kongsberg, - selskapsavtale

	PS 171/20 Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære relasjoner, - Krisesenteret
	PS 172/20 Utviklingssamtale mellom Rådmann og Formannskapet
	PS 173/20 TV-aksjonen NRK 2020 - WWF
	Saksprotokoll - TV-aksjonen NRK 2020 - WWF

	PS 174/20 Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet
	Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet

	PS 175/20 Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Nes i Ådal
	Saksprotokoll - Fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Nes i Ådal

	PS 176/20 Oppretting av nytt næringsfond for Ringerike kommune med forslag til vedtekter


