RINGERIKE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
NR 3

Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 12.02.2013
Tid: KL. 15:00 – 17:50

Innkalte:

Funksjon
Navn
Forfall
Møtt for
Leder
Kjell Børre Hansen
Medlem
Runar Johansen
Medlem
Alf Henry Meier
FO
Medlem
Helge Stiksrud
FO
Medlem
Liv Isabella Tangen
FO
Medlem
Iren Rannekleiv
Medlem
Marit Elisabeth Bolstad
Medlem
Arnfinn J. Holten
Medlem
Dag Erik Henaug
Medlem
Marit Hollerud
Medlem
Dag Gunnar Stenersen
Medlem
Hans-Petter Aasen
FD
Medlem
Nanna Kristoffersen
FO
Varamedlem
Arnfinn Baksvær
Alf Henry Meier
Varamedlem
Arne Broberg
Helge Stiksrud
Varamedlem
Anne Katrine Korneliussen
Liv Isabella Tangen
Varamedlem
Karl-Petter Endrerud
Nanna Kristoffersen
Dessuten var nestleder i hovedkomiteen HOV, Dag Haakon Henriksen til stede.
Tilstede fra
administrasjonen:

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland,
Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen og Kirsten Orebråten,
økonomisjef Torbjørn Hansen, avd.leder økonomi Roger
Mathiesen, spesialkons. Sveinung Homme og leder drift og
forvaltning Harald Lillo Pedersen.

Merknader:

Hans-Petter Aasen (Sp) hadde meldt forfall og tiltrådte møtet før
behandling av sak 18.

Behandlede saker:

Fra og med sak 13/13
til og med sak 26/13

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

Møteprotokollen godkjennes:

Helge Stiksrud (sett)

Kjell B. Hansen

Dag G. Stenersen

Møtesekretær:
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.
13/13

Arkivsaksnr.
Tittel
13/429
ØKONOMIRAPPORTER 2013

14/13

13/312
PROSJEKTPLAN FOR OMSTILLING OG NEDBEMANNING 2013

15/13

13/107
OVERORDNET EIERSTRATEGI FOR HADELAND OG RINGERIKE
AVFALLSSELSKAP

16/13

12/5373
SPILLEMIDLER 2013

17/13

13/426
NYTT EIERSKAP AV RINGKOLLSTUA AS - AKSJEOVERDRAGELSE

18/13

12/4902
TILBUD FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNE OM Å KJØPE KOMMUNENS
AKSJER I BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK AS

19/13

12/4733
FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030

20/13

12/5439
REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV OMSORGSTJENESTER

21/13

08/1662
GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING

22/13

12/746
0605_313-01 DETALJREGULERING FOR "BYPORTEN" - 2.
GANGSBEHANDLING

23/13

13/198
GRAND CAFE - UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE

24/13

12/4809
CAFE CLINT, HØNEFOSS BRU 1 D SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING
FREM TIL 30. JUNI 2016.

25/13

12/3705
KIWI - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN INNDRANING AV BEVILLING

26/13

13/90
REFERATSAKER
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13/13

ØKONOMIRAPPORTER 2013
Vedtak:
Formannskapet vedtar rådmannens fremlagte plan for økonomirapportering 2013.
Behandling:
Anne Katrine Korneliussen (Ap) erklærte seg inhabil og forlot møtet.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar rådmannens fremlagte plan for økonomirapportering 2013.
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PROSJEKTPLAN FOR OMSTILLING OG NEDBEMANNING 2013
Vedtak:
Prosjektplan for omstilling og nedbemanning 2013 tas til orientering.
Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Prosjektplan for omstilling og nedbemanning 2013 tas til orientering.
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15/13

OVERORDNET EIERSTRATEGI FOR HADELAND OG RINGERIKE
AVFALLSSELSKAP
Vedtak:
Vedlagte eierstrategi for Hadeland og Ringerike Avfallselskap (HRA) vedtas.
Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Vedlagte eierstrategi for Hadeland og Ringerike Avfallselskap (HRA) vedtas.
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SPILLEMIDLER 2013
Vedtak:
Formannskapet vedtar prioritering av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens
innstilling slik det fremgår av tabellen nedenfor.
Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar prioritering av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens
innstilling slik det fremgår av tabellen nedenfor.
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NYTT EIERSKAP AV RINGKOLLSTUA AS AKSJEOVERDRAGELSE
Vedtak:
1. Ringerike kommune overtar eiendomsselskapet vederlagsfritt 2 622 aksjer a kr.
1 000,- i Ringkollstua AS. Sammen med Ringerike kommunes tidligere aksjer i
selskapet, blir Ringerike kommune eneeier i selskapet.
2. Vedlagte forslag til eierstrategi fra ny eier (Ringerike kommune) vedtas.
3. Forretningsplan utarbeides innen et år.
Behandling:
Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a. Ap, H og Krf til tillegg i pkt. 1 og nytt pkt. 3:
Ringerike kommune overtar eiendomsselskapet vederlagsfritt 2 622 aksjer a kr. 1 000,- i
Ringkollstua AS. Sammen med Ringerike kommunes tidligere aksjer i selskapet, blir
Ringerike kommune eneeier i selskapet.
Nytt pkt. 3: Forretningsplan utarbeides innen et år.
Punktvis avstemming:
1. Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Johansen og rådmannen, ble
Johansens forslag vedtatt mot 1 stemme (Karl-Petter Endrerud, Sol).
2. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
3. Johansens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Karl-Petter Endrerud, Sol).
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt 2 622 aksjer a kr. 1 000,- i Ringkollstua AS.
Sammen med Ringerike kommunes tidligere aksjer i selskapet, blir Ringerike kommune
eneeier i selskapet.
2. Vedlagte forslag til eierstrategi fra ny eier (Ringerike kommune) vedtas.
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18/13

TILBUD FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNE OM Å KJØPE
KOMMUNENS AKSJER I BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK AS
Vedtak:
1. Ringerike kommune aksepterer Buskerud fylkeskommunes tilbud og selger
kommunens 278.168 aksjer i Buskerud Kollektivtrafikk AS for kr 1,00 pr aksje.
2. Salgssummen kr 278.168 inntektsføres og avsettes til ubundet investeringsfond:
D- 0.54800.690000.320 «Avsetning ubundet investeringsfond»
K- 253.080.1000 «Ubundet investeringsfond»
Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune aksepterer Buskerud fylkeskommunes tilbud og selger
kommunens 278.168 aksjer i Buskerud Kollektivtrafikk AS for kr 1,00 pr aksje.
2. Salgssummen kr 278.168 inntektsføres og avsettes til ubundet investeringsfond:
D- 0.54800.690000.320 «Avsetning ubundet investeringsfond»
K- 253.080.1000 «Ubundet investeringsfond»
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FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030
Vedtak:
1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas som retningsgivende for
perioden frem til våren 2015 hvor en foretar en evaluering av fremdrift.
2. Mål, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen skal innarbeides i handlingsprogram,
kommuneplan og styringssystemer.
3. I målark 2 ”Aktivitet for alle” endres første tiltak for å nå målene til følgende:
”Systematisk arbeid sammen med brukere, trossamfunn, organisasjoner, lag og
foreninger.” osv.
4. Det er viktig å følge opp tiltak som kan redusere bruk av rusmidler.
Behandling:
Hovedkomiteens (HOV) innstilling:
1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas som retningsgivende for
perioden frem til våren 2015 hvor en foretar en evaluering av fremdrift.
2. Rådmannen bes om at målene, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen
innarbeides i handlingsprogram, styringssystemer og kommuneplanen.
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf):
1. I målark 2 ”Aktivitet for alle” endres første tiltak for å nå målene til følgende:
”Systematisk arbeid sammen med brukere, trossamfunn, organisasjoner, lag og
foreninger.” osv.
2. Det er viktig å følge opp tiltak som kan redusere bruk av rusmidler.
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til nytt pkt. 2:
Mål, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen skal innarbeides i handlingsprogram,
kommuneplan og styringssystemer.
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Punktvis avstemming:
1.
2.
3.
4.

Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt.
Aasens forslag ble enstemmig vedtatt.
Holtens forslag pkt. 1 ble vedtatt mot 1 stemme (Karl-Petter Endrerud, Sol).
Holtens forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas.
2. Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i
handlingsprogram og styringssystemer.
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REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV
OMSORGSTJENESTER
Vedtak:
1. Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester.
2. For å skaffe seg oversikt over fremtidige behov for omsorgshjelp, bes rådmannen
iverksette en kartlegging av omsorgsbehov/-ønsker hos fremtidige brukere, dvs. hos
alle kommunens innbyggere over 75 år. Ressursbehov til undersøkelsen medtas i
den pågående budsjettprosess. Man forutsetter at rådmannen kommer tilbake til
kommunestyret med et saksframlegg på dette.
3. Rådmannens bes snarest ta initiativ til en brukerundersøkelse for å belyse hvilke
kvalitet pasientene opplever på de kommunale tjenestene etter utskrivning fra
sykehuset.
Behandling:
Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. Ap, H, Krf til nytt pkt. 2:
For å skaffe seg oversikt over fremtidige behov for omsorgshjelp, bes rådmannen iverksette
en kartlegging av omsorgsbehov/-ønsker hos fremtidige brukere, dvs. hos alle kommunens
innbyggere over 75 år. Ressursbehov til undersøkelsen medtas i den pågående
budsjettprosess. Man forutsetter at rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med et
saksframlegg på dette.
Forslag fra Hanse-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Frp og Sol:
Revidert utgave at ”Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune” tas til orientering.
Ordfører tok opp eldrerådets innstilling pkt. 2:
Rådmannens bes snarest ta initiativ til en brukerundersøkelse for å belyse hvilke kvalitet
pasientene opplever på de kommunale tjenestene etter utskrivning fra sykehuset.
Punktvis avstemming:
1. Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i
samsvar med rådmannens forslag, og Aasens forslag, ble hovedkomiteens innstilling
vedtatt mot 4 stemmer. Mindretallet besto av Sp, Frp, Sol og Korneliussen (Ap).
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2. Brobergs forslag ble enstemmig vedtatt.
3. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester.
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GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING
Vedtak:
1. Utredningen om gravplasser i Ringerike kommune tas med som et innspill til arbeidet
med revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse med
forvaltning av Ringerikes gravplasser.
Behandling:
Forslag fra Dag Henaug (H):
Punktene 2, 3, 4 og 5 strykes.
Forslag fra Dag Stenersen (Frp):
Punkt 4 blir nytt pkt. 2.
Punktvis avstemming:
Punkt 1 i hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble
enstemmig vedtatt.
Henaugs forslag pkt. 2 ble vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Frp, Sp og Sol.
Henaugs forslag pkt. 3 ble vedtatt mot 2 stemmer. Mindretallet besto av Frp og Sp.
Henaugs forslag pkt. 4 ble vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Frp, Sp og Sol.
Henaugs forslag pkt. 5 ble vedtatt mot 2 stemmer. Mindretallet besto av Frp og Sp.
Forslag til vedtak:
1. Utredningen om gravplasser i Ringerike kommune tas med som et innspill til arbeidet
med revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse med
forvaltning av Ringerikes gravplasser.
2. Gravplassene betraktes som en del av lokalsamfunna. Det er ønskelig å opprettholde
dagens desentraliserte struktur og utvide der det er behov. Det skal ikke være
sentralgravplass.
3. Ringerike kirkelige fellesråd ønsker at det opparbeides en livssynsnøytral gravplass på
Ringerike. Ut fra anleggs- og driftsøkonomiske hensyn vil ikke kommunen gå inn for
dette nå.
4. Det tas sikte på å avskaffe kremasjonsavgiften.
5. Kommunen anbefaler at fellesrådet utarbeider en bevaringsplan for gravplassene i
Ringerike.
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22/13
0605_313-01 DETALJREGULERING FOR "BYPORTEN" - 2. GANGSBEHANDLING
Vedtak:
1. 0605_313-01 detaljregulering for «Byporten» med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
2. De deler av detaljregulering nr.0605_313 Byporten, vedtatt 12.11.09, som blir berørt av
ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.
Behandling:
Hovedkomiteens innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. 0605_313-01 detaljregulering for «Byporten» med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
2. De deler av detaljregulering nr.0605_313 Byporten, vedtatt 12.11.09, som blir berørt av
ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.
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GRAND CAFE - UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE
Vedtak:
Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis utvidet skjenkeareal for de arealer som
søknaden beskriver.
Behandling:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis utvidet skjenkeareal for de arealer som
søknaden beskriver.
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CAFE CLINT, HØNEFOSS BRU 1 D SERVERINGS- OG
SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016.
Vedtak:
1. Arando AS org.nr 998 902 673 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 for Café Clint, Hønefoss Bru 1, Hønefoss.
2. Kim Fredrik Tangen f. 5.4.1978 godkjennes som styrer for bevillingen og Lena Kristin
Larsen f. 5.11.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
3. For øvrig gjelder følgende:
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye
samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.
d) Bevillingen gjelder for de arealer som søknaden beskriver.
Behandling:
Avstemming:
Forslag til vedtak:
1. Arando AS org.nr 998 902 673 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 for Café Clint, Hønefoss Bru 1, Hønefoss.
2. Kim Fredrik Tangen f. 5.4.1978 godkjennes som styrer for bevillingen og Lena Kristin
Larsen f. 5.11.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
3. For øvrig gjelder følgende:
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye
samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.
d) Bevillingen gjelder for de arealer som søknaden beskriver.
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25/13

KIWI - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN INNDRANING AV
BEVILLING
Vedtak:
I medhold av alkohollovens § 1-8 og Ringerike kommune sin alkoholpolitiske handlingsplan
2012 – 2016 punkt 6.1 inndras salgsbevilling for alkoholholdig drikk ved KIWI Osloveien i en
-1- uke for brudd på alkohollovens §§ 1-5, 3-9 og 8-8, samt forskrift av 8. juni 2005 § 2-4.
Behandling:
Avstemming:
Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillingers innstilling, som er i samsvar med
rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
I medhold av alkohollovens § 1-8 og Ringerike kommune sin alkoholpolitiske handlingsplan
2012 – 2016 punkt 6.1 inndras salgsbevilling for alkoholholdig drikk ved KIWI Osloveien i en
-1- uke for brudd på alkohollovens §§ 1-5, 3-9 og 8-8, samt forskrift av 8. juni 2005 § 2-4.
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REFERATSAKER
Vedtak:
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

ARBEIDET MED VANNFORSKRIFTEN I VANNOMRÅDENE I RINGERIKE KOMMUNE.
Notat fra rådmannen, datert 21.01.13.

B

KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE PERIODEN 2013 – 2025
Notat fra rådmannen, datert 05.02.13.

C

RINGERIKE KOMMUNE – BUDSJETT 2013 – ØKONOMIPLAN 2013-2016
Brev fra fylkesmannen, datert 17.01.13.
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