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ØKONOMIRAPPORTER 2013
Arkivsaksnr.: 13/429

Saksnr.:
13/13

Arkiv: 151 &14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
12.02.2013

Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar rådmannens fremlagte plan for økonomirapportering 2013

Sammendrag

Rådmannen ønsker å videreføre praksis for økonomirapportering fra 2012 inn i 2013.
Forslaget som vedlegges denne saken viser at det planlegges rapportering hver måned fra
og med mars, med unntak av juli. I mai og september legges det frem tertialrapporter.
Månedsrapportene vil gi en overordnet styringsinformasjon den enkelte måned, mens
tertialrapportene innrettes på en mer detaljert form.
Rådmannen ønsker å presentere «ferske» styringstall som raskt som mulig og foreslår en
muntlig presentasjon i første formannskapsmøte etter at rapporten er klar. Skriftlig sak
fremmes for formannskap og kommunestyre i hht. vedtatte møteplan og plan for
utsendelse av politiske saker.

Beskrivelse av saken
Målsetting med rapporteringen
•

I fremstillingen av tallene vil driftsutgifter og – inntekter presenteres adskilt for å få
frem bruttotall. Målet er å fremstille den samlede ressurssituasjonen, for der
igjennom få frem betydningen av aktivitets- eller volumendringene som blir
rapportert.

•

Rapporteringen skal være av en slik kvalitet at den danner et godt grunnlag for å sikre styring
og kontroll med utviklingen

•

Rapporteringen skal fremstilles slik at den tilfredsstiller politiske og administrative behov for
informasjon

•

Rapporteringen skal være av en slik karakter at den er egnet til videre oppfølging i
organisasjonen

•

Arbeidet med rapporteringen skal legges opp rasjonelt og med bruk av et minimum av
ressurser
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For å sikre god intern og ekstern kommunikasjon er det viktig med felles begreper og
definisjoner. Den månedlige rapporten som legges frem for politisk behandling får
benevnelsen ”Månedsrapport”. Ettersom rapporten, ut over økonomiske sammenhenger,
også omfatter rapportering på tiltak, fremdrift i prosjekter, utvikling i nærvær, utvikling i
bemanning osv, er det naturlig at begrepet favner alle elementer i det som rapporteres.
Innhold i rapportene
Elementer i månedsrapporten vil bli følgende:
•

En oppsummering av hovedtrekk i utviklingen siden forrige rapport hvor det også
rapporteres om større endrede forutsetninger for driften

•

En samlet økonomisk oversikt for kommunen sammenholdt mot periodisert budsjett og
forventet årsprognose

•

En økonomisk oversikt for den enkelte sektor mot periodisert budsjett, forventet
årsprognose, brutto inntekter/ utgifter og netto resultat

•

Beskrivelse av korrigerende tiltak for å kunne nå budsjettet

•

Utvikling i bemanningsoversikter

•

Utvikling i nærværsprosenter

•

Oversikt over status i de ulike prosjekt som er iverksatt og iverksettes med tanke på å
bedre kommunens økonomiske situasjon.

Tertialrapportene tar hensyn til detaljer og innhold ned på den enkelte virksomhet, med
tilhørende utfyllende kommentarer.
Elementer i tertialrapporten vil bli følgende:
•

Innledning som oppsummerer og konkluderer i forhold til driften i første tertial, med
vurderinger av sentrale inntekter og utgifter, samt forventet årsprognose for kommunen
som helhet

•

En mer detaljert analyse av rammeområdene med tilhørende virksomheter. Utviklingen i
tjenesteproduksjonen

•

Beskrivelse av korrigerende tiltak for å kunne nå budsjettet

•

Utvikling i bemanningsoversikter

•

Utvikling i nærværsprosenter

•

Oversikt over status i de ulike prosjekt som er iverksatt og iverksettes med tanke på å
bedre kommunens økonomiske situasjon.

•

Status investeringsprosjekter
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Den politiske saken som følger tertialrapportene vil inneholde forslag om justeringer av
budsjett.
Organisering av rapporteringsarbeidet
Organisasjonen bruker mye tid på rapportering månedlig, med involvering av ledere i alle
ledd. Imidlertid er det rådmannens oppfatning at det er viktig å ha høy fokus på dette,
inntil vi har en større opplevelse av kostnadskontroll enn det vi har i dag. Det er viktig å
finne en god balanse mellom rapportering og andre arbeidsoppgaver. Det arbeides løpende
med å øke/sikre kvaliteten av de data som rapporteres.
Økonomireglementets punkt 5.2.4 beskriver virksomhetsledernes ansvar. Hvor det står at;
”virksomhetsledere har det daglige budsjettoppfølgingsansvar og skal hver
periodeavslutning gjennomgå regnskaps- og budsjettoppfølgingsrapporter for å kunne
forutse avvik mellom prognostisert årsregnskap og budsjett. Virksomhetsleder har ansvar
for å iverksette de justeringer i driften eller prosjekter som er nødvendig for å redusere
avvikene”.
Rådmannen er opptatt av å sikre en formell og god tilbakemeldingsprosess fra
virksomhetslederne til enhetslederne for å sikre økt forståelse, involvering og forankring i
hele organisasjonen. Spesielt vil dette ha betydning i forhold til forankring av tiltak som
iverksettes for å sikre oppnåelse av budsjett.
For å redusere ressursbruk rundt månedsrapporteringene er ikke alle enhetsledere
involvert, og hovedansvaret er plassert hos virksomhetslederne. Unntaket er helse- og
omsorg. Der involveres enhetslederne i stor grad i den månedlige rapporteringen.
Bistand blir gitt av økonomi-rådgiverne for den enkelte sektor. Enhetsledere har et utvidet
ansvar ved tertialrapporteringen for en mer detaljert analyse av økonomisk status i forhold
til budsjettet, samt å beskrive effekten av etablerte tiltak.

Rådmannens vurdering

Rådmannen er opptatt av at rapporteringen til politisk nivå skal dekke behovet for
informasjon, og være av tilstrekkelig høy kvalitet til å sikre et godt grunnlag for politisk
styring og kontroll. Samtidig skal den være av utformet slik at den er egnet til videre
oppfølging ned i organisasjonen.
Rådmannen mener at foreslått plan for 2013 ivaretar dette behovet, og er av den
oppfatning at månedlig rapportering inntil videre er nødvendig. På sikt kan en sjeldnere
rapportering vurderes.

Saksdokumenter

«Økonomirapportering – kjøreplan 2013»
Ringerike kommune, 31.01.2013
Wenche Grinderud
Rådmann
Saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen
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PROSJEKTPLAN FOR OMSTILLING OG NEDBEMANNING 2013
Arkivsaksnr.: 13/312

Saksnr.:
14/13
/

Arkiv: 034

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013

Forslag til vedtak:
Prosjektplan for omstilling og nedbemanning 2013 tas til orientering.

Innledning / bakgrunn

Rådmannen ønsker i denne saken å orientere om prosjektplan for omstilling og
nedbemanning i 2013. Bakgrunn for saken knytter seg til oppfølging av Årsbudsjett 2013 –
Handlingsprogram 2013 – 2016.

Beskrivelse av saken

I budsjett 2013 og handlingsprogram 2013-2016 er det vedtatt langsiktige strategier som
skal ligge til grunn for arbeidet med å nå vedtatte mål.
En av strategiene knyttes til økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av
tjenestetilbudet. Målsettingen er å kartlegge alle tjenestene med tanke på å finne rett nivå
på de ulike tjenestene, og at arbeidsprosessene er så optimale som mulig. Ett delmål er at
sykefraværet skal reduseres gjennom blant annet å redusere uønskede deltidsstillinger.
Det skal etableres et nedbemanningsprosjekt hvor en rekke tiltak inngår. Samlet skal disse
tiltakene bidra til kostnadsreduksjoner tilsvarende +/- 40 årsverk.
Nedbemanningsprosjektet ledes fra støtteenheten organisasjon og personal.
Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet en overordnet prosjektplan som beskriver
bakgrunn og formål for prosjektet, omfang, mål og resultatkrav, organisering, prosjektplan
med mer.

Tidligere behandlinger og vedtak

KST-sak 140/12 ”Årsbudsjett 2013 – Handlingsprogram 2013 – 2016”.

Rådmannens vurdering

Som et ledd i rapporteringen oversendes prosjektbeskrivelsen for ”Omstillings- og
nedbemanningsprosjektet” til orientering. Prosjektbeskrivelsen er en beskrivelse og en
konkretisering av kommunestyrevedtak 140/12. Den er et verktøy for å sikre gjennomføring
av de ulike tiltakene.
Prosjektbeskrivelsen er i henhold til avtaleverket drøftet med de hovedtillitsvalgte.
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Vedlegg

Prosjektbeskrivelse for omstilling- og nedbemanningsprosjektet.

Ringerike kommune, 22.01.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Torbjørn Hansen
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OVERORDNET EIERSTRATEGI FOR HADELAND OG RINGERIKE
AVFALLSSELSKAP
Arkivsaksnr.: 13/107

Saksnr.:
15/13
/

Arkiv: 255 M5

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013

Forslag til vedtak:
Vedlagte eierstrategi for Hadeland og Ringerike Avfallselskap (HRA) vedtas.

Beskrivelse av saken
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) ble stiftet 2. november 1992 og har vært i
drift i 20 år. Det har aldri vært behandlet noen eierstrategi i kommunene eller formulert
noen måloppnåelse, krav eller forventninger ut over det som forefinnes i
stiftelsesdokumentene.
I brev av 16.3.2012 fra ordfører i Jevnaker ble det etterlyst en vedtatt eierstrategi for
Hadeland og Ringerike avfallsselskap. For å utferdige et forslag til en overordnet eierstrategi
for Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående
av:
• Asle Aker, Leder teknisk drift Ringerike kommune,
• Trygve Rognstad, virksomhetsleder teknisk drift Gran kommune,
• Anne Grønvold, rådgiver Lunner kommune
• May-Britt Nordli, rådmann Jevnaker kommune
• Jon Morten Landrø, Kommuneplanlegger areal og byggesak Hole kommune
• Sveinung Homme, spesialrådgiver Ringerike kommune
Arbeidsgruppen har hatt fire arbeidsmøter, deriblant et temamøte med Svein Kamfjord,
fagsjef avfall KS-bedrift. Det har også vært gjennomført orienteringsmøte med daglig leder
for HRA.

Rådmannens vurdering
HRA er et operativt og veldrevet selskap, som har vært i drift i mange år. Som det framgår i
sakens innledning, er det ikke presserende krav fra eier som foranlediger en politisk
behandling av eierstrategi for selskapet, men det faktum at kommunene ikke har hatt noen
gjennomarbeidet, samordnet og vedtatt strategi for hva man vil med eget selskap (HRA).
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Kommunalt eide selskap er som regel opprettet fordi eier ser slik organisering som
hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering for å løse kommunale oppgaver, både
lovpålagte og andre viktige samfunnsoppgaver.
Kommunalt eide selskap opptrer ofte på kommunens vegne, og skal opptre som ansvarlige
samfunnsaktører som er seg bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar omfatter bl.a.
hensynet til lokalsamfunn, ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling, lønns- og
bonusordninger mv. Selskapenes samfunnsansvar bør omtales i årsrapporten.
Langsiktighet og forutsigbarhet fra eierne skal legges til grunn slik at selskapet skal ha
tydelige rammer for sitt arbeid. Eierrollen krever at det utøves et synlig, tydelig, ryddig og
profesjonelt eierskap, og ved interkommunalt eierskap vil også et samordnet eierskap være
viktig.
Rådmannen slutter ser seg til arbeidsgruppens forslag til kommunenes (Gran, Jevnaker,
Lunner, Hole og Ringerike kommune) eierstrategi, og legger dette fram for politisk
behandling.

Saksdokumenter
Trykte vedlegg:
• Kommunenes eierstrategi for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA)
Grunnlagsdokumenter:
• Kommunedelplan for energi- og klima 2009 – 2014, Gran kommune
• Kommunedelplan for energi- og klima 2010 – 2020, Hole kommune
• Kommunedelplan for energi- og klima 2009 – 2014, Jevnaker kommune
• Kommunedelplan, Samfunnsutvikling 2012 – 2015, Lunner kommune
• Energi og Klimaplan 2010 – 2020, Ringerike kommune
• LOV 1981-03-13 nr. 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall
• Strategiplan for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap as 2011
• Aksjonæravtalen av 14.11.2001
• Vedtekter for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap as, rev. 5 11.2003
• Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper og
foretak, KS – mars 2010

Ringerike kommune, 08.01.2013
Wenche Grinderud
Rådmann
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923
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SPILLEMIDLER 2013
Arkivsaksnr.: 12/5373
Saksnr.:
16/13

Arkiv: 243 C2

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
12.02.2013

Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar prioritering av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens
innstilling slik det fremgår av tabellen nedenfor.

Sammendrag

Ordinære anlegg
Pri
1

Anleggsnr
060502410
1
2
060500790
1
3
060502350
1
4
060502380
1
5
060502490
1
6
060502500
1
7
060500900
1
8
060502570
1
9
060500960
1
Nærmiljøanlegg
1
060500290
6
2
060502580
1
3
060502590
1

Anleggseier
Ringerike kommune

Anlegg
Kunstgressbane Haugsbygd

Fossekallen IL

Rehab O-kart Hensmoen

Spillem.
sum
1.400.00
0
26.000

Ringerike Pistolkl.

Standplasshus bane 2A

700.000

Ringerike kommune

Friidrettsbanen idrettsparken

Ådal skytterlag

Nye Somma skytebane

2.220.00
0
700.000

Ådal skytterlag

Klubbhus

700.000

Ringerike O-lag

Nytt kart Eggemoen

Ringerike kommune

Heradsbygda stadion, kunstgress

Fossekallen IL

Vælsvann vest O-kart

2.500.00
0
27.000

Ringerike kommune

Ballbinge Vang skole

200.000

Ringerike kommune

Ballbinge Ullerål skole

168.125

Ådal IL

Møltemyra stadion,
sandhåndballb.

104.000

Innledning / bakgrunn

Alle spillemiddelsøknader i hele landet innregistreres i et digitalt system. Nedenfor
fremkommer en oversikt over årets søknader fra Ringerike:
Ordinære anlegg
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Pri
1

Anleggseier
Ringerike kommune

Anlegg
Kunstgressbane Haugsbygd

2
3
4

Fossekallen IL
Ringerike Pistolkl.
Ringerike kommune

Rehab O-kart Hensmoen
Standplasshus bane 2A
Friidrettsbanen idrettsparke

26.000
700.000
2.220.000

5
6
7
8
9

Ådal skytterlag
Ådal skytterlag
Ringerike O-lag
Ringerike kommune
Fossekallen IL

Nye Somma skytebane
Klubbhus
Nytt kart Eggemoen
Heradsbygda st kunstgressbane
Vælsvann vest O-kart

700.000
700.000
71.000
2.500.000
27.000

Nærmiljøanlegg
1
2
3

Ringerike kommune Ballbinge Vang skole
Ringerike kommune Ballbinge Ullerål skole
Ådal IL
Møltemyra st. sandhåndballb

200.000
168.125
104.000

Spillem.sum
1.400.000

Total
kostnad
13.518.000
79.000
2.190.250
10.000.000
2.783.542
2.275.484
212.366
8.975.000
81.000

461.800
337.425
209.879

Beskrivelse av saken

Vedlegg 1 viser de forskjellige søknader oppført i prioritert rekkefølge etter en felles
innstilling fra Ringerike idrettsråd og rådmannen. Søknadssummen til ordinære
idrettsanlegg beløper seg til 8.324.000 kroner, samt to søknader om støtte til
nærmiljøanlegg for til sammen 472.125 kroner.

Rådmannens vurdering

Rådmannen vil uttrykke det positive i at det foreligger mange anlegg som etableres i
Ringerike kommune. Det er bra at man avvikler søknadskøen etter prinsippet at søknader
rykker fremover i prioriteringskøen etter hvert som søknader blir innvilget. Rådmannen
oppfatter at idretten er fornøyd med denne ordningen.
Årets søknader viser at det er tilkommet to ordinære anlegg, kunstgressbane Heradsbygda
stadion og Vælsvann vest orienteringskart. I tillegg to nærmiljøanlegg, ballbinge på Ullerål
skole og sandhåndballbane på Møltemyra stadion i Ådal.
Årets søknader fremlegges til beslutning etter nært samarbeid med Ringerike idrettsråd.
Enighetsprotokoll vedlegges til saken.

Saksdokumenter

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler
Ringerike kommune, 04.12.2012
Wenche Grinderud
Rådmann
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes
Saksbehandler: Kari Gustavson
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NYTT EIERSKAP AV RINGKOLLSTUA AS AKSJEOVERDRAGELSE
Arkivsaksnr.: 13/426
Saksnr.:
17/13
/

Arkiv: 255

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013

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.

Innledning / bakgrunn
Ringkollstua AS, - kort historikk
Gamle Ringkollstua ble bygd i 1895, og stod der Ringkollen kapell står i dag. Byggingen var
en følge av etableringen av Hønefoss og Omegn Turistforening i 1893. Foreningen kjøpte
tomta i 1894, på det som het «Germundboseter» og året etter ble den første hytta satt
opp.
Det offisielle navnet var «Ringkollen Turisthotell», men den gikk under navnet «Turisten».
Bygningen ble bygd ut i flere omganger, og ble etter hvert både et overnattingssted og café.
I 1949 kjøpte Skiforeningen Ringkollstua.
Høsten 1970 brant Ringkollstua ned til grunnen. Først i 1976 ble branntomta ryddet, og det
ble etter hvert besluttet å bygge et kapell på branntomta. Ringkollen kapell ble bygd i 1982,
men den nye Ringkollstua ble ikke bygd før i 1993, der den står i dag.
Ringkollstua eies og drives i dag av Ringkollstua AS. Ringkollstua AS har i dag følgende eiere:
Eier
Haugsbygd IF
Hønefoss Ballklubb
Ringerike turistforening
Ringerike O-lag
Ringerike og Hole Røde Kors
Ringerike kommune
Ringerike Blad AS
Ringerike Skogeierlag
Follum og Viul støttefond

Antall aksjer % andel aksjer
15
0,3
15
0,3
15
0,3
15
0,3
45
1,0
2000
43,3
150
3,2
50
1,1
470
10,2
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Follum fabrikker hjelpefond
Follum Bruks Arbeiderforening
Åskameratene U. og I. - lag
Hønefoss Sparebank
Hønefoss bedriftsidrettsråd
Hønefoss Brug AS
Øvre Buskerud fagforening
Skiforeningen

50
255
3
200
3
10
801
525

1,1
5,5
0,1
4,3
0,1
0,2
17,3
11,4

Beskrivelse av saken
Ringkollstua AS, - status
Selskapet har i dag marginale inntekter, og drifter i stor grad på kassakreditt. Et lokalt firma er
engasjert for å opprettholde en viss åpningstid m/servering, men driften tilfører ikke selskapet
kapital. Utleie av «bestyrer/vaktmesterboligen» gir svært begrensede inntekter, men sikrer et
visst tilsyn med etablissementet. Slik driftssituasjonen er i dag må selskapet tilføres kapital i
størrelsesorden 200 – 250.000 kroner årlig for å dekke løpende utgifter (inkl. begrenset
vedlikehold).
Ringkollstua AS har arbeidet med en forretningsidé og investeringsplan for etablering av nytt
bygg eller hytter med 40 overnattingsplasser. Dette for å sikre framtidig drift av Ringkollstua. Det
er gitt følgende uttalelse fra departementet:
«Departementet vurderer dagens Ringkollstue som en tradisjonell markastue, som gir et tilbud til
utøvere av friluftsliv og idrett i Marka. Omsøkte utvidelse av Ringkollstua vil gi brukerne av denne
delen av Marka et enda bedre tilbud og bidra til økt bruk av Marka til friluftsliv og idrett. Et
overnattingstilbud på Ringkollstua vil etter departementets syn støtte opp om de idretts-, og
friluftsanleggene som allerede er på Ringkollen.
Vi viser til at Ringkollstua ligger i Markagrensas ytterkant og i et område som allerede har en
anleggsmessig bebyggelse i form av blant annet Ringkollen kapell, hytter, veger/infrastruktur,
idretts-, og friluftslivsanlegg inkludert hoppbakke og alpinbakke med heis, i tillegg til eksisterende
Ringkollstue. Det har tidligere vært overnattingskapasitet ved den gamle Ringkollstua som brant
ned i 1970 hadde 50 overnattingsplasser.
Departementet legger vekt på kommunens opplysning om at kommunen samt Ringkollstuas styre
gjennom utvikling av Ringkollstua ønsker å møte et marked for overnatting som knytter seg til
utøvere av idrett, friluftsliv og barnefamilier, og at det er viktig for kommunen at stua framstår
som bærekraftig og som et attraktivt mål for tur- og idrettsfolket. Vi finner på denne bakgrunn at
den begrenset utvidelse av Ringkollstua i form av et overnattingstilbud tilpasset brukerne av
Marka, vil være i samsvar med markalovens formål om å legge til rette for idrett og friluftsliv. En
slik utvidelse vil i tillegg bidra til å sikre videre drift av Ringkollstua for bruk i forbindelse med idrett
og friluftsliv.
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Ringkollstua ligger på en bakketopp, og det forutsettes at en eventuell ny bygningskropp plasseres
slik at den blir lite eksponert fra omgivelsene og uten å medføre vesentlige negative
landskapsvirkninger og reduserte opplevelsesverdier i området».
Selv om den holdning departementet her legger for dagen åpner for en viss endring i
dagens drift, gir ikke dette et bedret driftsgrunnlag på kort sikt. Nødvendige forberedelser
for å etablere en form for overnattingstilbud vil kreve omfattende prosjektering, regulering
og finansiering og et nytt driftskonsept ville med stor sikkerhet ikke kunne etableres før 3 –
5 år fram i tid. Samtidig melder departementet om at det tilskudd Ringkollstua har fått de
siste tre år, ikke kan påregnes videreført. Ringerike kommune ble informert om situasjonen,
og oppfattet at uten tilførsel av driftskapital ville styret ikke ha annet valg enn å gå til
skifteretten å begjære selskapet konkurs.
Som største eier tok Ringerike kommune initiativ til et møte med Miljøverndepartementet
og til et eiermøte for å drøfte situasjonen og for å initiere mulige tiltak.
Ordfører hadde et møte med Miljøverndepartementet 14. august 2012, og orienterte
departementet om den situasjonen som selskapet var i ferd med å manøvrere seg inn i. Det ble
her presisert at ansvaret klart ligger på eierne, og det ble stilt spørsmål om dagens
eierkonstellasjon var hensiktsmessig for videre utvikling av Ringkollstua. Ytterligere støtte eller
initiativ fra Miljøverndepartementet ville ikke bli gitt eller tatt slik dagens situasjon var.
Det er stor usikkerhet knyttet til investeringsbehov, kundegrunnlag, driftsformer og
finansieringsmuligheter ved tidligere skissert driftskonsept. Behov for ytterligere avkloakkering og
vannforsyning/brannvann måtte avklares og kostnadsberegnes/finansieres. Det var også stor
usikkerhet om inntjeningsmuligheter ved et overnattingstilbud ville kunne betjene
kapitalkostnadene ved en slik etablering.
I eiermøte 21. november 2012 ble det klart at eierkonstellasjonen hadde liten tro på at
overnattingskonseptet kunne realiseres. Investeringskostnadene er høye, og dersom man
beregner en riktig overnattingspris i forhold til kvalitet og kundegruppe, ser man et behov for en
utnyttelsesgrad/beleggprosent for å betjene investeringen som hverken er realistisk eller
forsvarlig.
Det var konsensus i eiermøtet om at:
• Ringkollstua vil uansett ikke kunne bestå som «åpen Markastue» i dagens form.
• Siden oppstart 1993 har det ikke vært mulig å oppnå et forsvarlig driftsgrunnlag på
Ringkollstua. Dagens driftsmodell har derfor i ikke livets rett.
• Drift av ei «Markastue» basert utelukkende på frilufts- og idrettslige formål, vil ikke
gi nødvendig inntjening til å dekke nødvendige investeringer og løpende utgifter.
• Uten nødvendige avklaringer vil Ringkollstua være konkurs ved årsskiftet.
Det ble i samme eiermøte enighet om en intensjonsavtale som etablerte Ringerike kommune som
eneeier av Ringkollstua AS (vedlagt). Intensjonsavtalen omfattet også en «underskuddsgaranti»
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på kr. 250 000,-/år i tre år, der tidligere aksjeeiere garanterer for sin andel av garantien i forhold
til tidligere eiersits. Rett etter årsskiftet hadde samtlige eiere undertegnet denne.

Økonomiske forhold

Ringkollstua har i dag en langsiktig gjeld på kr. 1 040 000,- og en kortsiktig gjeld på kr.
28 000,-. Selskapet er ikke i stand til å betjene denne gjelden, og ville, dersom ikke eierne
hadde aksjonert, måtte gå til skifteretten ved slutten av året 2012 og begjære seg konkurs.
Selskapet har kun inntekter fra utleie av «Bestyrerboligen» på kr. 3 500,-/mnd.
Utleieforholdet gir i tillegg selskapet et visst tilsyn med eiendommen. Årlige driftskostnader
ligger på kr. 250 – 300 000,-/år. Dette inkluderer et minimum vedlikehold, kapitalkostnader,
forsikringer og faste avgifter. Driften har vært opprettholdt med tilskudd fra
Miljøverndepartementet, et tilskudd som nå er terminert fra departementets side.
Styreformann, styremedlemmer og daglig leder mottar ingen godtgjøringer eller honorar
for det arbeidet som blir nedlagt.
Faste årlige driftsutgifter genereres også av gjeldsbyrden (langsiktig gjeld) som stammer fra
etableringen av «bestyrer/vaktmesterboligen». Ordfører har sammen med styreformann og
dagligleder for selskapet hatt sonderinger/drøftinger med Sparbank1 Ringerike og
Hadeland, som har resultert i at Ringkollstua ikke vil måtte håndtere rente og
avdragkostnader fram til 31.12.2015.

Rådmannens vurdering

Som det framgår av saksutredningen har Ringerike kommune gjennomført tiltak som sikrer
verdiene i Ringkollstua de neste tre år. Denne perioden må benyttes til å etablere et
bærekraftig driftskonsept, som sikrer formålbeskrivelsen i vedlagte forsalg til eierstrategi
for Ringkollstua AS:
«Eierkommunens formål med sitt eierskap av Ringkollstua AS:
•

Å sikre at Ringkollstua skal være en naturlig og nødvendig portal til Ringkollen og
Nordmarka. Ringkollstua skal tilrettelegge for idretts- og friluftsliv både i nærmiljøet
Ringkollen og videre innover i Nordmarka, sommer som vinter.

• Ringkollstua skal tilby servering til alle grupper som ønsker å ta Nordmarka i bruk og være
et naturlig utgangspunkt for all aktivitet i Nordmarka med utgangspunkt på Ringkollen.
Ringkollstua skal være et naturlig midtpunkt for alle anlegg som er og vil bli etablert på og
rundt Ringkollen.
•

Det økonomiske grunnlag skal Ringkollstua finne så vel i det foranstående som i å tilby
stuas lokaliteter til faglige og sosiale arrangementer, kurs og møter.”

Denne utfordringen krever en langt smidigere organisering enn dagens eierstruktur tillater,
og det derfor en forutsetning at Ringerike kommune vedtar å overta samtlige aksjer i
selskapet, og dermed etableres som eneeier i selskapet. Likeledes må det være politisk
aksept for vedlagte forslag til eierstrategi.
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Dersom rådmannens forslag til vedtak får nødvendig politisk tilslutning, vil Ringerike
kommune innta en aktiv eierrolle for om mulig å realisere vedtatte formål med eierskapet. I
et kommunalt aksjeselskap utøver kommunen sin eierkompetanse gjennom
generalforsamlingen. Det er kommunestyret som iht. kommuneloven § 6, jf. aksjeloven § 52, må utstede fullmakt til den som skal representere kommunen på generalforsamlingen og
kan også treffe vedtak om hvordan kommunen skal stemme i en bestemt sak. Noen
kommuner har - for å sikre balansert representasjon - formannskapet til generalforsamling i
heleide kommunale aksjeselskaper.
Ved å utnytte de styringsmuligheter regelverket åpner for, vil en kommune i stor grad
kunne styre og kontrollere selskapet, også den daglige driften. En for inngående inngripen i
driften av selskapet vil imidlertid ikke være i samsvar med den rollefordeling aksjeloven
legger opp til. For heleide kommunale aksjeselskap vil det kunne være hensiktsmessig med
en viss uformell kontakt mellom selskapets og kommunens administrasjon. Aksjeloven er
ikke til hinder for dette. Man bør imidlertid passe på at denne type kontakt ikke blir så
omfattende at det oppstår uklare ansvarsforhold. Instrukser og andre vedtak som skal være
bindende for selskapet, må vedtas formelt på generalforsamlingen.
Rådmannen vil peke på det faktum at det ligger langt utenfor kommunens primæroppgaver
å drifte ei «markastue», selv om konseptet kan forankres både i friluftsliv, folkehelse,
friskvern og idrettslige aktiviteter. Det vil derfor være nødvendig i det videre arbeid å
vurdere en organisering knyttet til kommunens allerede etablerte selskap og/eller stiftelse.
Dersom alle formalia går i orden, vil Ringerike kommune ta initiativ til en større idédugnad
for å vurdere mulighetene for regningssvarende drift på Ringkollstua. Her vil driftsselskapet,
styret og daglig leder av Ringkollstua as (eiendomsselskapet), Jevnaker og Hole kommune,
RingeriksKjøkken, MENOVA, kommunale enheter innen folkehelse/aktivitetstilbud og andre
ressurspersoner m/gode ideer og erfaring bli invitert. Det vil være en klar målsetting å
dirigere aktivitet inn mot Ringkollstua i en slik størrelsesorden at det kan bli mulig å holde
åpent for «tur og marka-folket» i første omgang fredag/lørdag/søndag samt helligdager.
Det vil være svært viktig å bevare Ringkollstua og de verdier denne representerer for
allmennheten. Styret vil bli oppfordret til å utarbeide en vedlikeholdsplan for eiendommen,
både kort- og langsiktig.

Saksdokumenter

• Vedtekter for Ringkollstua vedtatt på ordinær generalforsamlingen 15.6.1993 (side 1
og 2)
• Intensjonsavtale mellom dagens aksjeeiere og Ringerike kommune inngått
v/årsskiftet 2012-2012.
• Forslag til Ringerike kommunes eierstrategi for Ringkollstua AS
• Kontrakt aksjeoverdragelse
Ringerike kommune, 30.01.2013
Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923
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TILBUD FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNE OM Å KJØPE
KOMMUNENS AKSJER I BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK AS
Arkivsaksnr.: 12/4902

Saksnr.:
18/13
/

Arkiv: 026 N02

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013

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»

Sammendrag

Buskerud fylkeskommune ønsker å endre eierskapsstrukturen i Buskerud Kollektivtrafikk AS
ved å kjøpe alle kommunenes aksjer i selskapet. Rådmannen anbefaler at tilbudet
aksepteres.

Innledning / bakgrunn

Buskerud Kollektivtrafikk AS ble stiftet den 26.10.2009. 18 kommuner gikk, sammen med
fylkeskommunen, inn med aksjer i selskapet.
Selskapets stiftelsesdokument, vedtekter og aksjonæravtalen følger som vedlegg til saken.
Aksjefordelingen er slik:
Kongsberg kommune
Ringerike kommune
Hole kommune
Flå kommune
Nes kommune
Gol kommune
Ål kommune
Hol kommune
Sigdal kommune
Krødsherad kommune
Modum kommune
Øvre Eiker kommune
Nedre Eiker kommune

Ant aksjer
234 028
278 168
54 828
9 499
33 734
43 291
45 700
43 281
34 367
20 461
123 807
157 326
215 450

Eierandel
4,68 %
5,56 %
1,10 %
0,19 %
0,67 %
0,87 %
0,91 %
0,87 %
0,69 %
0,41 %
2,48 %
3,15 %
4,31 %
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Røyken kommune
Hurum kommune
Rollag kommune
Flesberg kommune
Hemsedal kommune
Sum kommuner

177 796
87 996
13 839
24 586
19 193
1 617 350

3,56 %
1,76 %
0,28 %
0,49 %
0,38 %
32,35 %

Fylkeskommunen eier øvrige aksjer d.v.s. 3.387 aksjer og 67,65 % av aksjene.
Hver aksje hadde en åpningsverdi på 1 kr og selskapets aksjekapital var således fra starten 5
mill kr.
Selskapets hovedansvar er knyttet til innkjøp og utvikling av kollektivtransport og
skoleskyss. I 2012 forvaltet selskapet ca 265 mill kr for fylkeskommunen til disse formålene
samt ca 15 mill til TT-tjenesten.
Selskapet har også ansvar for grunnskoleskyssen i kommunene.
Hovedbegrunnelsen for å etablere selskapet med slik eierskap, er knyttet til at både
kommuner og fylkeskommuner rår over virkemidler som er/kan være av stor betydning for
kollektivtransporten og skoleskyssens utvikling. Samtidig var det viktig for kommunene å
kunne påvirke til satsing på kollektivtransport og behovsdekkende skoleskyss i egen
kommune gjennom eierskapet i selskapet.

Beskrivelse av saken

Buskerud fylkeskommune har etter to års drift fått evaluert selskapet. Analyse og Strategi
AS har utført evalueringen og konsulentens konklusjoner var bl.a. følgende:
Konsulenten anbefalte:
- Fylkeskommunen bør eie alle aksjene.
Dersom politikerne ønsker sterkere styring med selskapet enn hva som er vanlig i
aksjeselskap, bør andre selskapsmodeller vurderes. Alternativene er
Fylkeskommunalt foretak eller adm. enhet i fylkeskommunen slik man har i de fleste
fylkene.
- Det bør settes i gang arbeid for å velge nytt styre. Styret bør bestå av personer som
har tilstrekkelig fagkompetanse til å rettlede og styre et kollektivselskap.
- Det bør etableres kollektivforum der kommunene inviteres sammen med
fylkeskommunen til samarbeid med BK. (Som erstatning for eierskap og eiermøter.)
- Kommunikasjonen mellom styret og eierne må styrkes.

Hele rapporten kan leses her:
http://www.bfk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1320/epdd_id/5848
Fylkestinget behandlet rapporten den 18.10.2012 i sak 85/2012 og vedtok:
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1. Evalueringsrapport om Buskerud Kollektivtrafikk AS (Brakar) av 24.9.2012 fra Analyse og
Strategi AS tas til orientering.
2. Rapporten legges fram for alle eierne av selskapet .Fylkeskommunen innkaller til
eiermøte for å drøfte evalueringen og videre prosess. Rapporten er et godt utgangspunkt
for å drøfte hvordan kollektivtrafikken i Buskerud bør organiseres og spesielt hvordan et
framtidig Buskerud Kollektivtrafikk AS bør eies og organiseres.
3. Fylkestinget anbefaler å endre eierstruktur i selskapet snarest mulig til et
fylkeskommunalt eiet aksjeselskap. Kommunene inviteres til å være med i et kollektivråd
eller brukerråd. Det innebærer videre nødvendige vedtektsendringer og valg av nytt styre
i henhold til anbefalingene i evalueringsrapporten.

På denne bakgrunn ble det invitert til eiermøte den 26.11.2012. Det var forholdsvis få eiere
som var representert på møtet, men det ble gjort avtale om at fylkeskommunen følger opp
med å tilby kommune å kjøpe deres aksjer slik at selskapet kan bli 100 % eiet av
fylkeskommunen. Dette er i tråd med konsulentens anbefaling.
Buskerud fylkeskommune har i brev av 18.12.2012 tilbudt oppkjøp av kommunenes aksjer
til opprinnelig verdi/kurs, kr 1,- pr aksje. Det er en forutsetning at alle de kommunale
eierne takker ja til tilbudet.

Rådmannens vurdering

Rådmannen viser til den gjennomførte evalueringen av selskapet Buskerud Kollektivtrafikk
AS og til fylkestingets vedtak i saken. Det synes å være gode begrunnelser for å endre
eierstrukturen i selskapet slik fylkeskommunen foreslår. Rådmannen merker seg at det blir
opprettet et eget råd hvor kommunene kan delta og på den måten spille inn lokale ønsker
og behov.
Rådmannen anbefaler derfor at Ringerike kommunes aksjer selges til Buskerud
fylkeskommune.

Saksdokumenter

Trykte vedlegg:
• Brev fra Buskerud fylkeskommune 18.12.12.
• Stiftelsesdokument
• Vedtekter
• Aksjonæravtale
Ringerike kommune, 21.01.2013

Saksbehandler: Lars Olsen

Wenche Grinderud
Rådmann
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 12/4733-11

Arkiv: G00

Sak: 3/13
FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd:
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..

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013:
Tilleggsforslag:
Punkt 1 fra Dag Haakon Henriksen (H) p.v.a. Ap, H og V :
Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas som retningsgivende for
perioden frem til våren 2015 hvor en foretar en evaluering av fremdrift.
Punkt 2:
Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i
handlingsprogram, styringssystemer og kommuneplanen.
Tilleggsforslag punkt 2 fra Brit Walbækken Bøhler (Sol):
Rådmannen bes om at målene, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i
handlingsprogram og styringssystemer.
Avstemming:
Rådmannens forslag, med tillegg fremmet av Henriksen og Walbækken Bøhler, ble
enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til formannskapet.

FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030
Arkivsaksnr.: 12/4733

Saksnr.:
251/12
3/13
3/13
19/13
/

Arkiv: G00

Utvalg
Formannskapet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
04.12.2012
05.02.2013
06.02.2013
12.02.2013

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.

Sammendrag

Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 er et strategisk dokument som angir
veivalg og virkemidler for å bedre den fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune.
Meldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger føringer
for satsningen på folkehelse fram mot 2030. Tre visjoner er pekt ut for det framtidige
arbeidet med å oppnå bedre helse og trivsel i befolkningen.
1. Ringerike – Best for barn
2. Ringerike – Aktivitet for alle
3. Ringerike - Folkehelsekommunen
Utkast til folkehelsemelding av 12/9-12 har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring, og
innkomne innspill er vurdert og innarbeidet/tilpasset i meldingen i den grad det har vært
mulig.

Bakgrunn

Kommunestyret i Ringerike bestilte i økonomiplanen for 2011 en folkehelsemelding innen
utgangen av 2012. Oppstart og mandat for arbeidet ble vedtatt i kommunestyrets møte
19.05.11. Det ble opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Prosjektansvarlig er
kommunalsjef for helse og omsorg.
Side 20 av 45

Sak 19/13

Kommunestyrets vedtak la til grunn at folkehelsemeldingen skal fungere som et strategisk
dokument. Ved å beskrive behov og utfordringer, samt skissere de lange linjene i utvikling
av kommunens tilbud på aktuelle områder skal den tjene som grunnlag for beslutninger i
enkeltsaker og for strategiske valg ved behandling av økonomiplanen mv.

Beskrivelse av meldingen

Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012. Loven er ment å bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Den angir fem grunnleggende prinsipper for
folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig
utvikling, føre var og medvirkning.
Helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser og folkehelseloven utgjør de
rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse,
forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller.
Folkehelsemeldingen er basert på anbefalinger fra helsedirektoratet og
folkehelseinstituttet, oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet, bred tverrfaglig
deltakelse i prosjekt- og styringsgruppene, samt innspill fra folkevalgte og høringsinstanser.
Hovedmålet for folkehelsearbeidet er bedret helse og trivsel i befolkningen. En positiv
utvikling i kommunens folkehelseprofil, målinger av barn og unges oppvekstmiljø, samt
lavere psykisk og somatisk sykelighet i befolkningen vil vise om vi er på rett vei.
Eksempler på hvordan målene kan nås er skissert i meldingens tre målark.

Forholdet til overordnede planer
Kommunen skal ha løpende oversikt over folkehelsen i hht folkehelseloven § 5. ”Forskrift
om oversikt over folkehelsen av 28. juni 2012” krever at kommunen utarbeider et samlet
oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige
folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med
kommunal planstrategi etter plan og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1.
Folkehelsemeldingens plass i Ringerike kommunens plansystem er vist i illustrasjonen som
er vedlagt meldingen.

Tidligere behandlinger og vedtak

Oppstart av arbeidet med folkehelsemeldingen sak 11/1358 ble vedtatt i Ringerike
kommunestyre 19.5.2011.
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Informasjon og høringer

Kommunestyret ble orientert om prosjektets status på temamøte 29.03.12 og 30.08.12.
Muntlige kommentarer fra kommunestyret er hensyntatt i meldingen.
Folkehelsemeldingens høringsutkast av 12/9-12 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring
14.09.12 med frist for høringsinnspill 10.10.12. Utkastet ble sendt til adressater i henhold til
adresseliste i vedlagte høringsbrev. Det ble annonsert i Ringerikes Blad og lagt ut på
kommunens hjemmeside, samt på kommunens servicetorg og bibliotek.
Det kom inn 9- ni uttalelser. Uttalelsene er vurdert og innarbeidet / tilpasset i meldingen i
den grad det har vært mulig.
Hovedtrekkene i uttalelsene viser engasjement og en positiv holdning til samarbeid om
bedret folkehelse. Det gis positiv tilbakemelding på meldingens tre visjoner, og spesielt
fremheves vektlegging på barn, at det satses på antimobbearbeid, evidensbaserte tiltak og
systematikk i arbeidet.
Med utgangspunkt i innkomne innspill er det lagt større vekt på kultur og idrett, en
tydeliggjøring omkring ”høykvalitetsbarnehager”, lavterskelaktiviteter, brukermedvirkning,
helsetjenester for barn, hoftebrudd, samt et større engasjement for folkehelse gjennom økt
kommunikasjon og informasjon. Innspill om norm for idrettshaller, gang- og sykkelveier,
friluftsområder og interkommunalt samarbeid er notert, men ikke ytterligere utdypet i
meldingen. Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Buskerud er tatt til orientering.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser at utkast til folkehelsemelding for Ringerike kommuner er i tråd med
nasjonale føringer for folkehelsearbeid og de utfordringer folkehelseprofilen for Ringerike
kommune viser.
Meldingen er godt gjennomarbeidet og gir et godt grunnlag for framtidig folkehelsearbeid i
kommunen. Innkomne innspill er så langt det er mulig innarbeidet i meldingen, øvrige
innspill vil bli tatt med og vurdert i det videre arbeidet.
Rådmannen anbefaler at Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas.

Saksdokumenter
Trykte vedlegg
1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030
2. Høringsbrev av 14.09.12
3. Innspill / uttalelser fra
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ringerike O-lag
Ringerike Idrettsråd
Foreldrerådet i Tyristrand barnehage
Helsesøstertjenesten
Tyristrand Landsbyforening
Ringerike bibliotek
Areal- og byplankontoret
Ringerike utvikling
Fylkesmannen i Buskerud

Utrykt vedlegg
1. Sak 11/1358 i Ringerike kommunestyre 19.5.2011: Folkehelsemeldingen - oppstart
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler

Ringerike kommune, 30.10.2012

Wenche Grinderud
rådmann

Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold
Saksbehandler: Bjørg Nordanger, folkehelse koordinator tlf.: 32 11 75 93
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 12/5439-4

Arkiv: F00 &11

Sak: 4/13
REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV OMSORGSTJENESTER
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd:
Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til
formannskapet.

REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV
OMSORGSTJENESTER
Arkivsaksnr.: 12/5439

Saksnr.:
4/13
20/13
/
7/13

Arkiv: F00 &11

Utvalg
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet

Møtedato
05.02.2013
12.02.2013
04.02.2013

Forslag til vedtak:
Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Beskrivelse av saken

Kommunestyret vedtok i sak 11/12 «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune»
som Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av omsorgstjenester. Retningslinjene
bør nå revideres.
Tildeling av omsorgstjenester i kommunen skjer på grunnlag av søkers hjelpebehov og i
samarbeid med søker. Dersom søker ønsker det eller har manglende samtykkekompetanse,
skal det også samarbeides med søkers pårørende/ verge.
For å finne gode løsninger og for å sikre en hensiktsmessig bruk av ressurser, er det viktig
med samhandling mellom alle som yter tjenester til den enkelte bruker og mellom
tjenesteytere, søker og pårørende /verge.
Utgangspunktet for å tildele lovregulerte tjenester er de vilkår som loven selv angir.
Søkere som oppfyller lovens vilkår har krav på/rett på hjelp, og kommunen har en
korresponderende plikt til å yte hjelp. I de tilfeller hvor kommunen har plikt til å yte hjelp,
skal denne plikten oppfylles.
Søknad om hjelp kan ikke avslås av økonomiske grunner, men den totale tildelingen av
tjenester skal være på et nivå som samsvarer med kommunens tilgjengelige økonomiske
ressurser. Lov og forskrifter er utformet på en slik måte at en aldri kommer utenom
individuelt skjønn. Tildelingskriterier er derfor en nødvendig operasjonalisering av lov og
forskrifter slik at det sikres en rettferdig fordeling av tjenester uavhengig av alder, kjønn,
etnisitet og geografi.
Dette hindrer ikke at kommunen etter en konkret, individuell vurdering kan og bør yte hjelp
også i tilfeller hvor kommunen ikke har plikt til å yte hjelp, f.eks. ut fra et forebyggende
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perspektiv. Helse- og omsorgslovgivningen forutsetter at forvaltningen både skal avgjøre
den
enkelte søknad etter en konkret individuell vurdering og at det skal utøves nødvendig
skjønn.
«Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» skal gi retningslinjer og føringer for
utøvelsen av skjønnet, og disse retningslinjene er de ansatte pliktige til å følge. Det er
imidlertid en forutsetning at disse kommunale retningslinjene ikke er i strid med
lovbestemmelsene.

Rådmannens vurdering

Hensikten med «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» er å sikre lik og
rettferdig vurdering og saksbehandling i tildeling av omsorgstjenester i kommunen.
Tjenestene som tildeles skal være i tråd med lovverket, politiske prioriteringer og
økonomiske rammer.
Saksdokumenter
• Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune

Ringerike kommune, 19.12.2012

Wenche Grinderud
Rådmann
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold
Saksbehandler: Heidi Lafton
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 08/1662-13

Arkiv: D41

Sak: 16/13
GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
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.
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HMA) innstilling til
formannskapet.

GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING
Arkivsaksnr.: 08/1662

Saksnr.:
16/13
21/13

Arkiv: D41

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Møtedato
04.02.2013
12.02.2013

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.

Sammendrag

Rådmannen har i samarbeid med Ringerike kirkelige fellesråd v/kirkevergen utarbeida ei
utredning om gravplasser i Ringerike kommune. Formålet med utredninga er å kartlegge
dagens situasjon for å få oversikt over hvor behovene er. Dette vil videre brukes som et
grunnlag for kommunens og fellesrådets arbeid med gravplasser. Utredninga har tre
hovedtemaer: utvidelser/utnyttelse, tro- og livssynsamfunn og bevaringsplan.

Beskrivelse av saken

Bakgrunn for utredninga
Det er et offentlig ansvar å sørge for at alle innbyggere får en verdig gravplass, og at
hensynet til tro/livssyn blir ivaretatt. Dette ansvaret er delt mellom kommunen og
fellesrådet. Ansvarsfordelinga er nærmere beskrevet under Juridiske forhold.
Utvidelser/utnyttelse
Utredninga ser på behov og muligheter for utvidelser ved de eksisterende gravplassene i
kommunen, samt muligheter for bedre utnyttelse av gravplassene. De fleste gravplassene
har tilstrekkelig plass for å dekke sitt sokn, med noen unntak:
- Hønefoss har behov for mer areal, spesielt til doble kistegraver.
- Norderhov har behov for nye urnegraver.
- Tyristrand har behov for kistegraver.
- Hval er tom for urnegraver.
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Tro- og livssynsamfunn og tilrettelagte graver
Ny gravferdslov som trådte i kraft 01.01.12 fastslår i § 1 at Gravlegging skal skje med
respekt for avdødes religion eller livssyn. Behovet for særskilt tilrettelagte graver kan også
være aktuelt for andre livssynsmessige og religiøse minoriteter, men tallmessig og i praksis
dreier det seg i hovedsak om muslimer. Antall innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre i Ringerike har økt betydelig fra 1970 og fram til i dag. En stor andel av
disse er muslimer, og har et spesielt behov for tilrettelegging av graver. Muslimske graver
må være orientert mot Mekka, og bør derfor samles i egne felt da kristne graver tradisjonelt
er orientert øst-vest.
Fram til i dag har de fleste muslimer blitt gravlagt utenfor kommunen, enten i andre
kommuner eller i hjemlandet. Dette er i ferd med å endre seg etter hvert som andre- og
tredjegenerasjons innvandrere blir eldre. I tillegg har Oslo kommune stengt for gravlegging
av utenbysboende muslimer.
Med bakgrunn i dette vedtok Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning (HMA) og
Ringerike kirkelige fellesråd i 2012 å etablere et muslimsk gravfelt innenfor Norderhov og
Ask sokns eiendom på Ask kirkegård. Tiltaket ble nabovarsla i november 2012, og vil videre
bli behandla ved byggesakskontoret i kommunen og i HMA. Kirkegårdsplan må videre
godkjennes av Tunsberg bispedømme.
HMA behandla sak om muslimsk gravfelt 12.03.12, sak 38/12. Det ble gjort følgende vedtak:
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning slutter seg til vedtak i Ringerike
kirkelige fellesråd 30.11.11, sak 76/2011, om at det etableres muslimsk gravfelt
innenfor Norderhov og Ask sokns eiendom på Ask kirkegård.
2. Vedtaket betraktes som en kortsiktig løsning for muslimske graver i Ringerike.
3. En langsiktig løsning for muslimske graver vil vurderes helhetlig i den overordna
gravplassutredninga som skal gjennomføres.
I gravplassutredninga anbefales det at mulighet og behov for å etablere eget muslimsk felt
blir vurdert nærmere ved utvidelse/endring av eksisterende gravplasser. Dette er i tråd med
prinsippet om lokale gravplasser, samt Islamsk Råd Norge sitt ønske om integrering (jf.
uttalelse datert 19.09.11). Også ut fra driftsmessige årsaker er det hensiktsmessig å legge
muslimske felt i tilknytning til eksisterende gravplasser.
Fellesrådet skal årlig innkalle tros- og livssynsamfunn som er virksomme i Ringerike til et
møte for å drøfte hvordan deres behov ved gravferd kan ivaretas, jf. gravferdsloven § 23, 3.
ledd. Det er så langt avholdt tre slike møter i Ringerike, hvor også representanter fra
kommunen har deltatt.
Bevaringsplan
Utredninga inneholder starten på en bevaringsplan for dagens gravplasser. Målet er å få en
oversikt over verdifulle gravminner, for å kunne ta vare på et representativt utvalg av disse,
samt å kunne frigi graver til gjenbruk. Hjemmelen for bevaringsplan er forskrift til lov om
kirkegårder, kremasjon og gravferd § 27. Her står det at kirkelig fellesråd kan vedta at
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områder av kirkegården eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares.
Bevaringsplan er altså fellesrådet sitt ansvar.

Forholdet til overordnede planer

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er det vist utvidelsesområder for enkelte av
gravplassene i kommunen. I den forestående kommuneplanrevisjonen er det behov for å se
nærmere på disse områdene, og om det er behov for å sette av ytterligere arealer til
utvidelser. Videre må det startes opp reguleringsplaner for de gravplassene hvor behovet
for utvidelse er størst.

Juridiske forhold

Roller og ansvar
• Ringerike kirkelig fellesråd er gravferdsmyndighet og forvaltningsorgan for
gravplasser. Fellesrådet er ansvarlig for anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
iht. kirkeloven § 14. Denne oppgaven skal de ivareta på vegne av alle innbyggerne i
kommunen, uansett livssyn og tro. Kommunen er representert med en representant
i fellesrådet, iht. kirkeloven § 12 b.
• Ringerike kommune er planmyndighet etter plan- og bygningsloven, og har
økonomisk ansvar etter kirkeloven. Kommunen skal stille tilstrekkelige arealer til
rådighet, og det skal til enhver tid være ledige graver for minst 3 % av kommunens
befolkning, jf. gravferdsloven § 2. Disse skal være ferdig opparbeida. Dersom en
utvidelse krever reguleringsplan vil dette bli politisk behandla i kommunen. Utgifter
til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter
budsjettforslag fra fellesrådet (gravferdsloven § 3 andre ledd).
Gravferdsloven
De viktigste prinsippene som ligger til grunn for dagens lovverk er:
- Alle statsborgere har rett til fri grav i kommunen de er bosatt i.
- Soknet eier gravplassene.
- Fellesrådet har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av gravplasser og kirkebygg.
- Kommunen har det økonomiske ansvaret og skal sikre tilstrekkelige arealer.
Ny gravferdslov trådte i kraft 01.01.12. Hovedinnholdet i endringene i gravferdsloven:
- Ny faneparagraf tydeliggjør at gravlegging skal skje med respekt for den enkeltes
religion eller livssyn.
- Muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav med bakgrunn i en religiøs eller
livssynsmessig begrunnelse styrkes.
- Tros- og livssynssamfunn likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved
åpning av ny gravplass eller gravfelt. Begrepet vigsling er tatt ut av loven.
- Gravferdslovens tittel og begrepsbruk gjøres livssynsnøytral.
- Det skal etableres et kontaktforum om gravferd for tros- og livssynssamfunn i den
enkelte kommune.

Behov for informasjon og høringer

Utkast til utredning om gravplasser i Ringerike kommune ble sendt på ei begrensa høring i
perioden 17.10.12 – 05.11.12. Utredninga ble sendt til interne i Ringerike kommune,
Ringerike kirkelige fellesråd, menighetsråd og ulike trossamfunn. Det kom 5 uttalelser til
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utredninga, og med bakgrunn i disse er det gjort noen endringer og tillegg i utredninga.
Uttalelsene er oppsummert og kommentert i vedlegg 2.
Det videre arbeidet med utvidelser av dagens gravplasser og eventuelt opprettelse av nye
gravplasser vil følge ordinære planprosesser etter plan- og bygningsloven. Her vil krav til
informasjon og medvirkning bli ivaretatt i tråd med gjeldende lovverk.

Rådmannens vurdering

Gravplasser - en del av lokalsamfunna
Rådmannen betrakter gravplassene som en del av lokalsamfunna. Det er en allmenn
oppfatning at man bør få muligheten til å gravlegges nær bostedet. Det er ønskelig å
opprettholde dagens desentraliserte struktur og utvide der det er behov. Med bakgrunn i
dette er det ikke ønskelig med sentralgravplass. Kommunen har oppfylt kravet om ledige
graver for 3% av befolkninga.
Livssynsnøytral gravplass
Ringerike kirkelige fellesråd behandla utredninga i møte 30.10.12, sak Rkif 79/2012, og
hadde følgende kommentar til høringsrapporten:
Det bør opparbeides en livssynsnøytral gravplass på Ringerike. Ikke en
sentralkirkegård, men en gravplass som ikke er lokalisert ved en kirke.
Etablering av en ny gravplass vil være svært kostbart. Dersom det skal opprettes en helt ny
gravplass må det gjøres en vurdering av alternative lokaliseringer, det må reguleres og
erverves grunn samt at arealene må opparbeides. Dette er både tid- og kostnadskrevende. I
den økonomiske situasjonen kommunen er i, anbefaler ikke rådmannen å sette i gang en
slik prosess. I tillegg vil en ekstra gravplass i tillegg til dagens 11 gi økte driftsutgifter. Med
bakgrunn i dette vil ikke rådmannen anbefale at det etableres en egen livssynsnøytral
gravplass.
Rådmannen anbefaler at det legges til rette for muslimske graver ved flere av kommunens
gravplasser. Mulighet og behov for dette bør vurderes for hver enkelt gravplass når det skal
gjøres endringer/utvidelser. De bynære gravplassene Ask, Haug og Hval prioriteres. Dette
med bakgrunn i at det bor flest muslimer i de bynære områdene.
Kremasjonsavgift
Urnegraver er mer arealeffektivt enn kistegraver, og koster om lag halvparten så mye å
etablere. Gravferdsloven gir hjemmel for å ta avgift for kremasjon. Kremasjonsavgift ble
innført i Ringerike i 1998 og er i 2012 på 1350,-. Etter innføringa har antall kistebegravelser
økt. Det er ikke anledning til å ta avgift for kistebegravelse. Det bør gjøres tiltak for å få flere
til å velge kremasjon og minnelund/urnelund. Å avskaffe kremasjonsavgiften kan bidra til at
flere velger kremasjon. I tillegg bør det informeres om at Ringerike har tilbud om både
navna og anonym minnelund.
Bevaringsplan
Rådmannen anbefaler at fellesrådet utreder bevaringsverdi for gravminner, og utarbeider
en bevaringsplan for gravplassene i Ringerike. Dette kan bidra til å frigjøre graver til bruk.
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Samla vurdering
Rådmannen anser at utredninga om gravplasser vil være et nyttig innspill til arbeidet med
revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse med forvaltning av
Ringerikes gravplasser.

Saksdokumenter

Trykte
1. Gravplasser i Ringerike kommune, utredning datert 07.12.12
2. Oppsummering av uttalelser til begrensa høring av utredning datert 08.01.13
Utrykte
3. Uttalelser fra begrensa høring av utkast til utredning
a. Al Khidmat begravelsesbyrå, 01.11.12
b. Den norske kirkes rådgiver i gravplassaker, 06.11.12
c. Filadelfia Hønefoss, 05.11.12
d. Ringerike kirkelige fellesråd, 06.11.12
e. Tunsberg bispedømmeråd, 08.11.12
4. Gravferdslov
5. Forskrift til gravferdslov
6. Kirkeloven
7. Kommuneplan for Ringerike
8. Vedtekter for kirkegårdene i Ringerike kommune
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler.

Ringerike kommune, 08.01.13

Wenche Grinderud
Rådmann
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 12/746-33

Arkiv: L12

Sak: 18/13
0605_313-01 DETALJREGULERING FOR "BYPORTEN" - 2.
GANGSBEHANDLING
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:

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 i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HMA) innstilling til
formannskapet.

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

Saksnr.:
18/13
22/13
/

Arkiv: L12

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
04.02.2013
12.02.2013

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.

Sammendrag

I forbindelse med bygging av rundkjøring ved Byporten må det gjøres en grunnavståelse fra
Storgaten 26. Formannskapet behandlet saken om makeskifte og grunnerverv den 08.05.12
sak. 80/12. Ringerike kommune overdrar 620 m2 av sin grunn til Statens vegvesen.
Rådmannen vil forhandle med Statens vegvesen om vederlag, og saken om økonomisk
kompensasjon vil fremlegges til politisk behandling. Det er ønske fra grunneier at området
BFK-2 som er Haugli sin eiendom pluss kommunens del som benyttes til makeskifte,
reguleres til bolig/forretning og kontor. Rundkjøringen må justeres noe for å tilpasses. Hele
planen oppdateres til ny planlov.

Beskrivelse av saken

Dagens situasjon
Reguleringsplan nr.313 «BYPORTEN» ble vedtatt 12.11.09 i kommunestyret. Bakgrunn for
denne reguleringen var å endre kvartalet Storgata – Owrensgate-Kongens gate – Sundgata
som er omtalt som «Fordkvartalet» til forretning /kontor/ bolig. Det medførte endringer av
vegarealer, rundkjøring og Haugli sin eiendom gnr. 318 bnr. 92. Området som er regulert
som park i gjeldende plan og er Ringerike kommune sin eiendom er vedtatt å brukes som
makeskifte. I forbindelse med planlagt bygging av rundkjøring på Fv 35 ved Byporten,
gjennomføres grunnavståelsen fra gnr. 318 bnr. 92, eier Storgaten 26 Hønefoss AS, ved
makeskifte. Ringerike kommune overdrar ca. 620 m² grunn fra sin eiendom, gnr. 318
bnr.337, til Statens vegvesen, som benytter arealet som makeskifteobjekt til Storgaten 26
Hønefoss AS. Betingelsene for ovennevnte er at arealet som overdras fra Ringerike
kommune til Statens vegvesen, godkjennes omregulert fra grøntareal til bolig eventuelt i
kombinasjon med forretning og kontor som primært ønske fra grunneier.
Side 31 av 45

Sak 22/13
Planforslaget
Forslag til reguleringsplan for 0605_313-01 «BYPORTEN» er utarbeidet av Ringerike
kommune.
Planforslaget som foreligger til behandling består av
- Plankart ”BYPORTEN” i målestokk 1:1000, merket 2.gangsbehandling
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 30.10.12
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i reguleringsplanen fra 12.11.09 regulert til forretning /kontor/ bolig i K1,
forretning /kontor i K2 og park helt i sør. I nytt forslag er K1 =BFK-1 og fortsatt bolig
/forretning/kontor med utnyttelsesgrad maks BRA 18000 m2. K2 som har benevnelsen BFK2 er endret fra forretning/kontor og maks BRA 2500 til bolig forretning og kontor med maks
BRA 4500 m2 og maks cote-høyde angitt på kartet på 85. Parkområdet er mindre i ny plan
og formålet er grønnstruktur / friområde. Flombautaen er koordinatfestet og skal bevares.
Det er innenfor grøntområde, og det er bestemmelser om at den spesielle furuen skal
bevares. Gangforbindelsen merket SF-1 på nytt kart er flyttet inntil broen for å få en bedre
utnyttelse av området.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som en detaljregulering og har samme avgrensning som forrige plan.

Tidligere behandlinger og vedtak
• Formannskapet behandlet saken om makeskifte og grunnerverv den 08.05.12 sak.

80/12.
• Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 11.06.12, sak
92/12.

Endringer etter 1.gangsbehandling

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er
• Revidert plankart og reguleringsbestemmelser for å imøtekomme innsigelse fra
Fylkesmannen. I brev av dato 03.09.12 fremmet Fylkesmannen innsigelse for felt
BFK-2 for mangelfull ivaretakelse av støyforhold og mangelfull redegjørelse for
status knyttet til luftforurensing.
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å
imøtekomme høringsuttalelser.

Høringsuttalelser:

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 21.06.12 – 10.09.12. I samme periode
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som uttrykte
vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert nedenfor.
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Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato: 21.09.12
Statens vegvesen har vurdert tiltaket til at endringen ikke vil gi vesentlige endringer i
trafikkbelastningen. Leilighetene ligger støyutsatt til og må skjermes i tråd med krav i
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy T-1442/2012.
Rådmannens kommentar:
Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget.
Uttalelse fra TT Consult A/S, dato: 06.09.12
En utvidelse av Kongens gate til totalt 21 m reguleringsbredde med en gang og sykkelvei
lagt på gatens vestside vil medføre store tomteavståelser for alle grunneiere nordover av
Kongens gate. Ber om at den foreslåtte plasseringen av gangveien nordover langs Kongens
gate utsettes frem til en helhetlig plan foreligger.
Rådmannens kommentar:
Planavgrensningen til reguleringsplan 313-01 Byporten er satt ut ifra en vurdering fra
forslagstiller som skal ta med gang og sykkelvei i denne planen, og kan ikke ta med seg en
vurdering av gang og sykkelvei videre nordover i Kongens gate. Videre gang og sykkelvei
nordover i Kongens gate vil ikke bli avklart i denne reguleringsplanen men vil ligge som
grunnlag for etablering av gang og sykkelveier i fremtidige reguleringsplaner nordover i
Kongens gate. Dette er noe som må avklares om og når det fremmes ønske om nye
reguleringsplaner i området.
Uttalelse fra Merete Cisilie Simonsen og Odd Magnar Nymoen, dato: 26.08.12
Har merknader i forbindelse med støy. Biler som står parkert på Haugli`s eiendom i dag
fungerer som en «støyskjerm» for naboene. Ved ny plan vil det ikke være mulig å parkere
biler i siktsonen og det vil ikke gi «støyskjerming» mot naboer. Planen vil bedre
trafikksituasjonen til dels i området men har betenkeligheter ved trafikksituasjon ved store
tilstelninger på Schjongslunden. Har forslag til tiltak som kan bedre trafikkflyt i området.
Skilting av max 30 km/t fra Kvernbergsund bru til og med Kongens gate kombinert med
fysisk fartsreduserende tiltak som opphevd gangfelt.
Rådmannens kommentar:
Det skal ikke parkeres biler i frisiktsone som legges til grunn i ny plan. Tiltak som naboer har
kommet med i forbindelse med støysikringstiltak er noe som Statens vegvesen må uttale
seg om. For øvrig vil det være mulig å kreve støysikringstiltak dersom verdiene etter
gjennomføring av planen ikke er tilstrekkelige i forhold til krav i Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy T-1442/2012.
Uttalelse fra Ringeriks-Kraft Nett, dato: 02.07.12
Ringeriks-Kraft Nett anmoder å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge
eventuelle endringer eller flytninger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med
utbyggingen av planområdet.
Rådmannens kommentar:
Kommentar er tatt til orientering
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Innsigelser

I brev av dato 03.09.12 har Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til planforslaget
ved offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere utredninger og derpå justeringer i
planforslaget og reguleringsbestemmelsene er innsigelsene nå trukket i brev av dato
19.11.12. Innkomne innsigelser til planen fremgår av ovenstående høringsuttalelser og
rådmannens kommentarer til disse.

Forholdet til overordnede planer

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområdet og
friområde. Deler av det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område
med stor verdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en
vurdering av tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen.
Det aktuelle området omfattes av Kommunedelplan for gående og syklende i
Hønefossområdet.
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.

Juridiske forhold

Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp.
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning
av tiltak i området skal vurderes.

Økonomiske forhold
Utdrag fra sak 80/12:

Dersom arealet som Storgaten 26 Hønefoss AS ønskes som makeskifteobjekt, blir godkjent
omregulert fra grøntareal til parkering/ bolig, vil det under forbehold av politisk
godkjennelse, bli inngått avtale mellom Statens vegvesen og Ringerike kommune.
Arealene vil avhengig av formål ha en verdi på 500 – 1000 kr/m2, dvs en potensiell inntekt
for Ringerike kommune på ½ - 1 million kr. Imidlertid vil kommunen på grunn av
flerbrukshallen indirekte betale ca 1/3 av dette beløpet i forbindelse med utbyggingsavtale /
finansieringsavtale av rundkjøringen.
Rådmannen gjør oppmerksom på at det ikke foreligger noen planer eller vedtak om salg
dersom det ikke skulle blitt bygd rundkjøring.
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Rådmannens vurdering:
Byggeplanene
Etter grunneiers ønske om å regulere eiendommen ved BFK-2 til bolig /forretning og kontor
foreslår Rådmann at forslaget vedtas. De arealene som foreslås overdratt til Statens
Vegvesen er viktig for etablering av rundkjøring ved Byporten. Denne rundkjøringen har
stor positiv virkning for byutviklingen i Hønefoss og flere prosjekter, herunder Byporten og
ny flerbrukshall i Schjongslunden. Statens Vegvesen mener at disse verdiene veier så høyt
at Ringerike kommune bør avstå arealene vederlagsfritt. Men ut i fra kommunens
økonomiske situasjon, innstilte Rådmannen i sak. 80/12 på at det forhandles med Statens
Vegvesen om et vederlag.
Uteoppholdsareal og lekeplasser
Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse uteoppholdsareal med lekeplasser før
det gis brukstillatelse for boligene.
Fjernvarme
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller
innunder tilknytningsplikten.
Naturmangfold og grøntstruktur
Rådmann mener at de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven er oppfylt,
og ivaretatt. Det er bestemmelse som ivaretar grønnstruktur i friområde.

Innkomne merknader

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer.

Innsigelser

Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen.
Innsigelsen er nå trukket og kommunestyret kan gjøre endelig planvedtak.
Samlet vurdering:
Rådmannen er positiv til denne reguleringsendringen og ser på den som et viktig ledd i og få
på plass rundkjøring, nye sentrumsnære boliger og næring.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget 0605313-01 ”Byporten” vedtas slik det det nå foreligger.

Saksdokumenter

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler
Trykte vedlegg:
1. Plankart 0605_313-01 BYPORTEN, målestokk 1:1000, merket ”2. gangs behandling”
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling”
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3.
4.
5.
6.
7.

Notat til Planbeskrivelse for 0605_313-01, datert 18.01.13
Innsigelse i brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 03.09.12.
Anmodning av trekking av innsigelse i brev datert 08.11.12.
Trekking av innsigelse i brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 19.11.12.
Epost fra Buttingsrud, datert 21.01.13

Utrykte vedlegg:
8. Høringsforslaget; plankart 1:1000 med tilhørende bestemmelser, merket ”Offentlig
høring”
9. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 11.06.12.
10. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA, sak 92/12.
11. Reguleringsplan nr 0605_313 Byporten, vedtatt dato 12.11.09
12. Planbeskrivelse datert 02.11.09
13. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00
14. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95
15. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med
tilhørende bestemmelser.
16. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.

Ringerike kommune, 11.01.2013

Wenche Grinderud
Rådmann
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Avdelingsleder Areal- og byplan: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe
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GRAND CAFE - UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE
Arkivsaksnr.: 13/198

Saksnr.:
23/13

Arkiv: U63 &18

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
12.02.2013

Forslag til vedtak:
Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis utvidet skjenkeareal for de arealer som
søknaden beskriver.

Sammendrag
Grand Cafe Hønefoss har i dag bevilling for lokaler i underetasjen på Grand Hotel. De har nå
søkt om å utvide skjenkebevillingen til også å gjelde tilliggende lokaler.
Søknaden er oversendt politiet for uttalelse. Det er ikke innkommet negative merknader fra
politiet.
I de omsøkte lokalene ønsker Grand Cafe å etablere en sportsbar. Det skal være
matservering i lokalene.

Innledning / bakgrunn
Grand Cafe Hønefoss AS fikk skjenkebevilling innvilget den 4. desember 2012. Bevillingen er
gitt frem til 30. juni 2016.
Etter at Lobby Pub ikke fikk fornyet sin skjenkebevilling har lokalene, som ligger ved siden
av nåværende Grand Cafe, stått tomme.
Grand Cafe har nå søkt om å få utvidet sitt skjenkeareal til også å gjelde lokalene til tidligere
Lobby Pub.

Beskrivelse av saken
Søknaden om utvidelse av skjenkearealet inneholder en konseptbeskrivelse.
Konseptbeskrivelsen sier at stedet er tenkt brukt som en sportsbar, hvor man viser
Hønefoss Ballklubb sin kamper, samt live-kamper fra Premier League, Serie A, La Liga, VM
på ski osv.
De skriver at de vil servere «sportsrelatert» mat som f. eks. «Panthersburger». De har i følge
beskrivelsen godt samarbeid med hotellet. Hotellet har godt belegg med sin førti rom, og
man ønsker å gi gjestene et helhetlig tilbud. De ønsker å holde rimelige priser og god
service slik at man kan få mange nye gjester.
De skriver videre at de kommer til å ha åpningstider i sammenheng med kamper og
sportshendelser, slik at stedet ikke blir en ny «brun» pub.
Åpningstidene på hverdager ønsker de skal være fra klokken 18 til 24. I helgene ønsker de å
åpne klokken 12 med mulighet til å ha åpent til klokken 02:00.
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Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser i Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2015.

Juridiske forhold
Søknaden er oversendt politiet for uttalelse. Politiet har ingen negative merknader til
søknaden.
Søknaden er ikke oversendt skattemyndigheter, da disse uttalte seg til søknaden fra
desember, og hadde da ingen negative merknader.
Dersom driften endres i forhold til konseptbeskrivelsen faller bevillingen bort, og det må
søkes om ny bevilling jf. alkohollovens § 4-1.

Rådmannens vurdering
Politiet har ingen negative merknader til søknaden. Søknaden strider ikke mot
bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2015, og det er ikke mottatt noen
negative merknader til bevillingshaver i perioden de har driftet Grand Cafe.
Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at søknaden imøtekommes.

Saksdokumenter
Tegninger over arealer det søkes utvidet skjenkeareal for.
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler.

Ringerike kommune, 24.1.2013

Wenche Grinderud
rådmann
virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen
saksbehandler: Kari Véien Denné
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CAFE CLINT, HØNEFOSS BRU 1 D SERVERINGS- OG
SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016.
Arkivsaksnr.: 12/4809

Saksnr.:
24/13

Arkiv: U63 &18

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
12.02.2013

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.

Sammendrag
Arando AS v/ Kim Fredrik Tangen har overtatt driften av Cafe Clint og søker derfor om
serverings- og skjenkebevilling.
Tangen har tidligere drevet stedet i flere år. De to siste årene har han drevet fremleie av
stedet.
I de årene stedet har hatt skjenkebevilling, har det ikke fremkommet noen negative
merknader eller klager.

Innledning / bakgrunn
Etter noen år med fremleie av Cafe Clint har Tangen igjen overtatt driften. Han søker derfor
om serverings- og skjenkebevilling frem til 30. juni 2016.
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Beskrivelse av saken
Jf. alkohollovens § 1-4 har ny eier/driver av Cafe Clint søkt om serverings- og
skjenkebevilling.
Søknaden er sendt Skatt Sør, politiet og skatteoppkrever for Hadeland.
Det er ikke innkommet merknader som har betydning for søknaden.
Skatt Sør har ikke kommet med uttalelse, men autorisert regnskapsfører Trine Brenden har i
mail av 24. januar bekreftet at Faktho As og Arando AS har betalt alle offentlige avgifter.
Stedet skal driftes som tidligere. Det vil si som cafe på dagtid og som pub om kveldene.
Det søkes om samme type bevilling som stedet har hatt tidligere.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.

Saksdokumenter
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler

Ringerike kommune, 30.1.2013

Wenche Grinderud
rådmann
virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen
saksbehandler: Kari Véien Denné
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KIWI - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN INNDRANING AV
BEVILLING
Arkivsaksnr.: 12/3705

Saksnr.:
1/13
25/13

Arkiv: U62 &58

Utvalg
Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger
Formannskapet

Møtedato
24.01.2013
12.02.2013

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.

Sammendrag

Den 4. august ble det foretatt salgskontroll ved KIWI Osloveien.
Salgskontrollør rapporterte brudd på alkohollovens § 1-5, 3-9 og 8-8, samt brudd på
forskrift av 8. juni 2005 § 2-4.
I henhold til forvaltningslovens §§ 16 og 17 er bevillingshaver tilskrevet og fått innsyn i alle
dokumenter i saken.
Etter korrespondanse med salgskontrollør og bevillingshaver er det sannsynliggjort at det
ble solgt alkoholholdig drikk til person under 18 år, samt at bevillingshaver ikke har utøvet
bevillingen på en forsvarlig måte, da man har unnlatt å sørge for at «langing» til mindreårig
ikke skjedde.
Salg av alkoholholdig drikk til mindreårig er betegnet som spesielt alvorlige jf.
alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 pkt. 6.1

Innledning / bakgrunn

Det ble avholdt salgskontroll ved KIWI Osloveien den 4. august. Salgskontrollør rapporterte
da om at det kom 6-7 ungdommer inn i butikken ved 18-tiden. De kom for å kjøpe
alkoholholdig drikk. Ved betalingspunkt ble bare den første av ungdommene spurt om
legitimasjon. Hun hadde nylig fylt 18 år og handlet øl til flere av de andre ungdommene.
Kontrollør 12391 fikk hjelp av kontrollør 2628 for å sjekke alderen på ungdommene. En av
jentene var født 16.9.1994 (17 år). Videre fikk en jente født 12.9.1994 kjøpt alkoholholdig
drikk.

Beskrivelse av saken
KIWI ble tilskrevet den 28. august. Kontrollrapport ble oversendt og bevillingshaver fikk frist
til 10. september for å komme med sin uttalelse til rapporten.
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Nytt brev ble sendt bevillingshaver den 13. september, da man ikke hadde mottatt noen
uttalelse innen fristen. Bevillingshaver fikk ny frist. Denne gang til 19. september.
Uttalelse ble mottatt 21. september.
Bevillingshavers representant skriver:
«Undertegnede har vært på tjenestereise og har beklageligvis ikke blitt gjort kjent med
avviksrapporten før nå i ettermiddag, og beklager derfor sent tilsvar. Jeg forsøkte å ringe
rundt kl. 16.00, men kom ikke i kontakt med noen.
Undertegnede har lest rapporten og samtalet med butikksjef Jonathan Røsby gjentatte
ganger nå i ettermiddag. Røsby har sjekket ITV-opptaket og kjenner seg ikke igjen i
kontrollørenes framstilling, og bl.a. er det slik at samtlige som handler alkoholholdige drikke
vitterlig framviser ID-kort.
Undertegnede vil dra til butikken nå for å kvalitetssikre opptakets innhold slik at vi er helt
sikre, samt brenne en CD.
Gitt at opptaket dokumenterer at salget gjennomføres ihht. gitte regler, så vil vi kunne
fremvise dette i løpet av få dager/når det måtte passe dere».
Da vi ikke mottar noen CD, tilskrives bevillingshaver igjen den 24. september.
Bevillingshaver får frist til 5. oktober for å kunne komme med ytterligere uttalelser til
avviksrapporten.
Bevillingshaver varsels samtidig om at brudd på alkohollovens bestemmelser kan føre til
inndragning av bevilling.
Vi mottar ny uttalelse fra bevillingshavers representant den 2. oktober.
Bevillingshaver uttaler følgende:
«Avvik alkoholsalg kontroll KIWI Osloveien Hønefoss.
Ref. tilsvar på brev sendt pr post til dere 19.9.2012, hvor jeg belyste at opptakets innhold
skulle kvalitetssikres.
Ut i fra hva overvåkningen viser så er kasserer gjennomgående dyktig til å sjekke
legitimasjon. Samtlige som kjøper alkohol blir forespurt om legitimasjon og disse blir
kontrollert og funnet OK. Opptaket og ikke minst samtale med kasserer har imidlertid
synliggjort at kasserer ikke spør om de som er i følge med kjøper skal konsumere noen av
varene, og dermed ble de heller ikke bedt om å framvise ID slik både offentlige og interne
rutiner og praksis krever.
Vedkommende kasserer har gjennomført og bestått kursing i forhold til salg av alkohol og
øvrige aldersbestemte varer, og derfor er det opprettet personalsak hvor bruddet er påtalt
skriftlig. Gjentakelse kan/vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Likeledes har vi innkalt
til ekstraordinært personalmøte 14.10.12 hvor nettopp dette med salg av aldersbestemte
varer blir gjennomgått på nytt, og ikke minst med fokus på at man må følge særlig med på
om det er andre i følge med ølkjøreren.
Det er vel kjent at det i enkelte tilfeller oppstår ubehagelige situasjoner når vi kontrollerer de
som er i følge med en som kjøper alkohol. Eksempelvis reagerer særlig foreldre med sinne
når de har med seg tenåringer og vi stiller spørsmål om personen skal konsumere, avkrever
ID eller nekter salg. Mange foreldre føler seg uthengt eller mistenkeliggjort osv. og derfor
forsøker kassererne å ordlegge seg og opptre slik at det ikke virker støtende. Det er ikke
alltid like enkelt å sette grensen for hva som er greit og ikke da det er mange ulike
scenarioer, men reglene er allikevel klare og vi skal alltid følge disse. Denne saken er ikke t
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eksempel på det jeg her omtaler og er ikke ment som en unnskyldning, men belyser at denne
delen av kontrollen ofte kan være vanskeligere enn ren ID-kontroll og dette skal vi derfor ha
ekstra fokus på i tiden fremover.
Som belyst ser vi meget alvorlig på brudd på alkohollovens bestemmelser. For det første skal
det ikke selges alkohol til mindreårige av åpenbare grunner. Det andre er konsekvensene for
både den ansatte og ikke minst butikken og kjeden. Denne aktuelle butikken har ikke et
tilfredsstillende økonomisk resultat og hadde det her blitt solgt alkohol til en mindreårig
kunne en evt. inndragelse fått svært alvorlige konsekvenser for både oss som organisasjon
og i verste fall arbeidsplasser til mange mennesker. Slike saker dreier seg ikke bare om tapt
salg av alkohol for en gitt periode, men tap av kunder på både kort og ikke minst lang sikt.
Mindre salg fører til høyere svinn osv. og mange kundeundersøkelser viser at kundens
lojalitet til type nærbutikk ikke lenger er like stor. Det vil si at tap av bevilling raskt beløper
seg til om lag 400 000,- selv for en kortere periode. (Jeg tar ikke med dette for annet enn å
synliggjøre at vi tar problemstillingen på alvor både i forhold til lovverket og av hensyn til oss
selv). Ovennevnte vil bli gjennomgått og belyst på tidligere nevnte personalmøte.
Nå er det imidlertid ikke slik at det ble solgt alkohol til mindreårige i dette tilfellet, og vi
håper at kommunens representanter med dette ser at vi iverksetter konkrete tiltak og at vi
derfor slipper med en advarsel denne gangen. Vi aksepterer ikke brudd på
alkoholsalgsbestemmelsene og vi kontrollerer bl.a. at alle ansatte har gjennomført og
bestått kurs ved et elektronisk driftsoppfølgningssystem. Fokuset hos oss er stort og vi kan
ikke annet enn å beklage at det har sviktet i forhold til dette med å spørre de som var i følge
med kjøperen.
Hvis ønskelig stiller vi gjerne til et møte hvor vi kan gjennomgå våres interne rutiner på
alkoholsalg og hva slags tiltak/reaksjoner som er gjort i dette tilfellet».

Forholdet til overordnede planer

Alkoholpolitisk handlingsplan for 2012 – 2016 pkt. 6.1 omhandler straffereaksjoner innenfor
bevillingsperioden.
For ovennevnte brudd vil man ved 1. gangs overtredelse kunne inndra bevillingen i 1 til 3
uker.

Juridiske forhold

§ 1-5 omhandler aldersgrenser.
Jf. § 1-5 er salg eller utlevering av alkoholholdig drikk ikke tillatt til personer under 18 år.

§ 3-9 omhandler utøvelse av bevilling.
Jf. § 3-9 skal bevillingen utøves på en slik måte at vilkår, (som er nevnt i bevillingsvedtaket, i
alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven), til enhver tid er oppfylt, og
for øvrig på en forsvarlig måte.
§ 8-8 omhandler ulovlig kjøp.
Jf. § 8-8 er det ulovlig å kjøpe alkoholholdig drikk for noen som er under 18 år. Forbudet
mot langing rammer også formidling som skjer på salgssteder.
Ansatte på salgsstedet har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon, jf. § 2-4 i
forskrift av 8. juni 2005.
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Økonomiske forhold

KIWI har anslått at deres tap vil beløpe seg til om lag 400 000,- ved inndragning av bevilling,
selv for en kortere periode.
De begrunner dette med tapt salg av alkohol, høyere svinn pga. mindre salg, tap av kunder
på kort og lang sikt.
Uttalelsen er ikke dokumentert med noen form for regnskapstall/salgstall.

Prinsipielle avklaringer

Salgskontrollør rapporterte den 4. august om avvikene.
KIWI hevder i sine uttalelser at det ikke har skjedd salg av alkoholholdig drikk til mindreårig.
Med bakgrunn i KIWI sin påstand om at et så alvorlig brudd på alkoholloven ikke har skjedd,
ble uttalelsen oversendt salgskontroll for ny gjennomgang av hendelsesforløpet.
De to kontrollørene bekrefter i tilleggsrapport av 21. oktober at en jente på 17 år fikk kjøpt
alkoholholdig drikk.
I tillegg bekreftes det at en jente på 17 år fikk tildelt alkoholholdig drikk etter
betalingspunkt.

Rådmannens vurdering

Salg av alkoholholdig drikk er å anse som et alvorlig brudd på alkoholloven jf. alkohollovens
§ 1-8 og alkoholpolitisk handlingsplan punkt 6.1.
Kommunestyret har vedtatt at salg til mindreårige kvalifiserer til inndragning av bevilling i 1
til 3 uker ved første gangs overtredelse.
I denne saken har salgskontrollør avdekket at en jente født 12.9.1994 fikk kjøpt
alkoholholdig drikk.
I tillegg er det avdekket at en jente som nylig hadde fylt 18 fikk kjøpt alkoholholdig drikk til
flere andre personer, hvorpå den ene personen var født 16.9.1994.
Det vil si at begge personene var 17 år på tidspunktet den alkoholholdige drikken ble kjøpt.
Det er skjerpende at en mindreårig fikk handlet alkoholholdig drikk samtidig som
ansvarshavende og kontrollørene sjekket legitimasjon på de som allerede hadde passert
betalingspunktet.
I formildende retning kan det legges vekt på at de to angjeldende personene fylte 18 år i
overkant av en måned etter.
Jf. alkohollovens § 1-8 vil det innenfor hver type overtredelse være grove og mindre grove
tilfeller. Ved salg til mindreårige blir overtredelsen grovere jo yngre personen er.
Bevillingshavers representant har i sin første uttalelse sagt at han vil kvalitetssikre
videoopptaket som er gjort av salget, brenne en CD og fremvise denne, dersom salget
gjennomføres etter gitte regler.
Vi har ikke mottatt noen kopi av dette opptaket.
Salgskontrollens tilleggsrapport, som bekrefter hendelsesforløpet, ble oversendt
bevillingshaver, og de ble gitt muligheten til å komme med ytterligere opplysninger innen 1.
november.
Bevillingshaver har ikke kommet med dette.
Rådmannen tolker dette som om at bevillingshavers representant ikke har funnet at
videoopptaket viser at salget er gjennomført korrekt.
Rådmannen finner heller ingen grunn til ikke å stole på de to kontrollørene.
De bekrefter hendelsesforløpet i tilleggsrapport av 21. oktober, altså 2,5 måneder i ettertid.
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Bevillingshaver har anslått et tap på kr 400 000,- ved kort tids inndragning av bevilling.
Hvorvidt dette er et riktig anslag vites ikke, da det ikke er dokumentert på noen måte.
Det er gjort godt kjent blant bevillingshaverne hva de kan forvente seg av reaksjoner,
dersom det avdekkes brudd på lovgivningen.
I vedtaket om tildeling av bevilling er det presisert at bevillingen gis under forutsetning av
at bestemmelser gitt i lov, sentrale- og lokale forskrifter, samt Ringerike kommune sin
alkoholpolitiske handlingsplan til enhver tid blir fulgt.
Alkoholpolitisk handlingsplan er ligger lett tilgjengelig på kommunens nettsider, og er også
oversendt bevillingshaver.
Kommunestyret har bestemt at man skal inndra salgsbevillingen i 1 til 3 uker ved første
gangs tilfelle i denne type saker.
Rådmannen finner det tilstrekkelig bevist at det er begått brudd på alkohollovens §§ 1-5, 39 og 8-8, samt forskrift av 8. juni 2005 § 2-4.
Rådmannen finner også at forvaltningslovens § 17 er oppfylt, da man har sørget for at
bevillingshavers uttalelser er vurdert, og at man har foretatt de undersøkelser som saken
krever.
Rådmannen finner grunn til å legge vekt på at personen som fikk kjøpt alkoholholdig drikk
fylte 18 år kort tid etter at salget ble foretatt og at bevillingshaver i tillegg har satt fokus på
egne rutiner for å unngå lignende brudd på alkoholloven.
Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at bevillingen ved KIWI Osloveien inndras i 1
uke.

Saksdokumenter

Kontrollrapport fra salgskontrollør, datert 28.8.2012
Brev til bevillingshaver, datert 28.8.2012
Purring av bevillingshaver, datert 13.9.2012
Uttalelse fra bevillingshaver, mottatt 21.9.2012
Brev til bevillingshaver, datert 24.9.2012
Uttalelse fra bevillingshaver, mottatt 2.10.2012
Tilleggsrapport fra salgskontrollør, mottatt 21.10.2012
Brev til bevillingshaver, datert 25.10.2012

Ringerike kommune, 5.11.2012

Wenche Grinderud
rådmann
virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen
saksbehandler: Kari Véien Denné
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