
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 2 

Formannskapet 
 

Møtested: Tyrifjord Hotell    

Møtedato: 14.01.2014 Tid: kl. 14:00 – 15:30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall     Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv FO  

Medlem Marit Elisabeth Bolstad   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Gunnar Stenersen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Varamedlem Arne Broberg  Iren Rannekleiv 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar 

Ågotnes, Marianne Mortensen, Elisabeth Djønne og Kirsten 

Orebråten. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 2/14 

til og med sak  17/14 

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

satt. 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Helge Stiksrud Kjell B. Hansen Dag G. Stenersen 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

2/14 14/42  

 REFERATSAKER  

 

3/14 14/44  

 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  

 

4/14 13/4634  

 MÅNEDSRAPPORT NOVEMBER 2013  

 

5/14 13/3641  

 OPPFØLGING ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-

2017  

 

6/14 14/62  

 SPØRSMÅL VEDR ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 

2014-2017 FRA REPRESENTANTEN DAG STENERSEN (FRP) 

 

7/14 14/54  

 50  ÅRSJUBILEET FOR ETABLERING AV RINGERIKE KOMMUNE 

OG 200 ÅRSJUBILEET GRUNNLOVEN - FINANSIERING 

 

8/14 13/2771  

 EVALUERING -  BESTILLERENHETEN  

 

9/14 13/4347  

 INNBYGGERUNDERSØKELSE 75+  

 

10/14 13/1539  

 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN 

ELDREOMSORGEN - VERDIGHETSGARANTIEN 

 

11/14 13/3951  

 AVTALE OM HELHETLIG PASIENTFORLØP MELLOM 

RINGERIKE KOMMUNE OG VESTRE VIKEN HF  

 

12/14 13/4341  

 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  2012 - 2013  

 

13/14 13/4459  

 INKLUDERINGS- OG INTEGRERINGSRÅD I RINGERIKE 

KOMMUNE  
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14/14 13/3898  

 TAJ MAHAL. SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 

30. JUNI 2016. 

 

15/14 13/4270  

 KIWI AVDELING 525 - SALGSBEVILLING FREM TIL 30.6.2016.  

 

16/14 10/2780  

 KLAGE PÅ DETALJREGULERING NR 0605_358HØNENGATA 18-20  

 

17/14 12/5373  

 SPILLEMIDLER 2014  
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2/14  

REFERATSAKER  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

A MELLOMLØSNING POLITISKE SAKSPAPIRER IPAD 

 Notat fra rådmannen, dat. 06.01.14. 

 

B REVISJON AV KOMMUNEPLAN – OPPLEGG FOR GJESTEBUD 

 Notat fra rådmannen, dat. 28.11.13. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 



  

Side 5 av 22 

 

 

 

  

3/14  

RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
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4/14  

MÅNEDSRAPPORT NOVEMBER 2013  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Månedsrapport november 2013 tas til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport november 2013 tas til orientering. 
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5/14  

OPPFØLGING ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Rådmannen gis i oppdrag å utforme søknad til Kommunal- og regionaldepartementet i 

henhold til kommunelovens § 48.4 – om inndekning av underskudd over mer enn fire år.   

 

Søknaden skal baseres på regnskapsmessig resultat for 2013, og de politiske føringer som 

fremkommer av formannskapets workshop om utviklingsprosjektet ”Ringerike 2020”.  

 

Som grunnlag for søknaden inngår ”Årsbudsjett 2014 – Handlingsprogram 2014-2017”.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis i oppdrag å utforme søknad til Kommunal- og regionaldepartementet i 

henhold til kommunelovens § 48.4 – om inndekning av underskudd over mer enn fire år.   

 

Søknaden skal baseres på regnskapsmessig resultat for 2013, og de politiske føringer som 

fremkommer av formannskapets workshop om utviklingsprosjektet ”Ringerike 2020”.  

 

Som grunnlag for søknaden inngår ”Årsbudsjett 2014 – Handlingsprogram 2014-2017”.  
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6/14  

SPØRSMÅL VEDR ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 FRA 

REPRESENTANTEN DAG STENERSEN (FRP) 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Ringerike kommune vil på nåværende tidspunkt ikke delta i en finansiering av en 

doktorgradstudie som foreslått. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Dag Stenersen (Frp) p.v.a. Frp, Sp og Sol: 

 

1. Ringerike kommune jobber videre for å finne finansiering til å etablere et 

doktorgradstudie med henblikk på å være i førersete og kunne øke kompetansenivået 

innen samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  

Kommunen må søke samarbeid med statlige organer, fylkeskommunen og 

helseforetak hva gjelder prosjektfinansiering. 

 

2. Rådmannen bes orientere kommunestyret om progresjon i arbeidet. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra rådmannen og Stenersen, ble rådmannens 

forslag vedtatt mot 3 stemmer (Frp, Sp og Sol).   

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune vil på nåværende tidspunkt ikke delta i en finansiering av en 

doktorgradstudie som foreslått. 
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7/14  

50  ÅRSJUBILEET FOR ETABLERING AV RINGERIKE KOMMUNE OG 200 

ÅRSJUBILEET GRUNNLOVEN - FINANSIERING 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Formannskapet bevilger kr. 75 000,- til markering av 50-årsjubileet for etableringen 

av Ringerike kommune og kr. 75 000,- til markering av 200-årsjubileet for 

Grunnloven. 

2. Beløpene belastes formannskapets disposisjonskonto 149000.712000.180, som da 

settes til kr. 850 000,-. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet bevilger kr. 75 000,- til markering av 50-årsjubileet for etableringen 

av Ringerike kommune og kr. 75 000,- til markering av 200-årsjubileet for 

Grunnloven. 

 

2. Beløpene belastes formannskapets disposisjonskonto 149000.712000.180, som da 

settes til kr. 850 000,-.  
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8/14  

EVALUERING -  BESTILLERENHETEN  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Ringerikekommune beholder ordningen med en sentral tjenestetildeling. Dette for å 

sikre kompetente avgjørelser og vurderinger, lik og rettferdig tjenestetildeling og høy 

kvalitet på dette viktige arbeidet. En sentral tjenestetildeling gjør det enklere og lettere 

for publikum, brukere og samarbeidspartnere og forholde seg til tjenestetilbudet.  

2. Den sentrale tjenestetildelingen ivaretaes av et ”Tildelingskontor for helse og 

omsorgstjenester”. 

3. Vedtatte tildelingskriterier evalueres annet hvert år. Det er bestillerkontoret som skal 

føre evalueringen ”i pennen”, basert på  innhentede «høringsnotater» fra 

tjenesteområdene. Tildelingskriteriene skal politisk behandles.  

4. De funn og forslag til forbedringer som er beskrevet i rapporten forutsettes innarbeidet 

i kontorets handlingsplaner i fortsettelsen. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Frp og Sol: 

 

Organisering og prosess rundt tildeling av tjenester gjøres til del av utviklingsprosjektet, og 

saken legges frem for politisk behandling når resultatet av en helhetlig kartlegging av pleie- 

og omsorgstjenesten foreligger. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOV) innstilling og Aasens forslag, ble 

hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Sp, Frp, og Sol).   

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerikekommune beholder ordningen med en sentral tjenestetildeling. Dette for å 

sikre kompetente avgjørelser og vurderinger, lik og rettferdig tjenestetildeling og høy 

kvalitet på dette viktige arbeidet. En sentral tjenestetildeling gjør det enklere og lettere 

for publikum, brukere og samarbeidspartnere og forholde seg til tjenestetilbudet.  

 

2. Den sentrale tjenestetildelingen ivaretaes av et ”Tildelingskontor for helse og 

omsorgstjenester”. 



  

Side 11 av 22 

 

3. Vedtatte tildelingskriterier evalueres annet hvert år. Det er bestillerkontoret som skal 

føre evalueringen ”i pennen”, basert på  innhentede «høringsnotater» fra 

tjenesteområdene. Tildelingskriteriene skal politisk behandles.  

 

4. De funn og forslag til forbedringer som er beskrevet i rapporten forutsettes innarbeidet 

i kontorets handlingsplaner i fortsettelsen. 
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9/14  

INNBYGGERUNDERSØKELSE 75+  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Innbyggerundersøkelsen 75+, «Behov for tilpasset bolig og omsorgsbehov i Ringerike 

kommune» tas til etterretning. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Innbyggerundersøkelsen 75+, «Behov for tilpasset bolig og omsorgsbehov i Ringerike 

kommune» tas til etterretning. 
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10/14  

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN ELDREOMSORGEN - 

VERDIGHETSGARANTIEN 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.3.2013, om Etterlevelse av 

verdighetsgarantien i Ringerike kommune tas til etterretning, og rådmannen bes innrette 

virksomheten etter de anbefalinger som framgår av denne. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.3.2013, om Etterlevelse av 

verdighetsgarantien i Ringerike kommune tas til etterretning, og rådmannen bes innrette 

virksomheten etter de anbefalinger som framgår av denne. 
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11/14  

AVTALE OM HELHETLIG PASIENTFORLØP MELLOM RINGERIKE 

KOMMUNE OG VESTRE VIKEN HF  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

De innspill som presiseres under rådmannens vurdering, vedtas som Ringerike kommunes 

høringsuttalelse i saken. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

De innspill som presiseres under rådmannens vurdering, vedtas som Ringerike kommunes 

høringsuttalelse i saken. 
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12/14  

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  2012 - 2013  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

 

1. Tilstandsrapporten for skoleåret 2012-13 tas til etterretning. 

2. Kommunestyret ser med glede på det gode arbeidet som gjøres i skolesektoren. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 

 

1. Tilstandsrapporten for skoleåret 2012-13 tas til etterretning. 

2. Hovedkomiteen (HOK) ser med glede på det gode arbeidet som gjøres i skolesektoren. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapporten for skoleåret 2012-13 tas til orientering. 
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13/14  

INKLUDERINGS- OG INTEGRERINGSRÅD I RINGERIKE KOMMUNE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Saken oversendes rådmannen med de merknader som er fremkommet i formannskapet. 

 

Aasens forslag som følger saken: 

I reglementet gjøres følgende endringer: 

§2 annet kulepunkt endres til: 

«3 medlemmer velges blant kommunestyret medlemmer». 

Tillegg i § 2:  

De 3 medlemmene som ikke velges av valgkomiteen skal velges av kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

I reglementet gjøres følgende endringer: 

§2 annet kulepunkt endres til: 

«3 medlemmer velges blant kommunestyret medlemmer». 

Tillegg i § 2:  

De 3 medlemmene som ikke velges av valgkomiteen skal velges av kommunestyret. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Saken oversendes rådmannen med de merknader som er fremkommet i formannskapet. 

Aasens forslag følger saken. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune etablerer et Inkluderings- og integreringsråd fra 1. februar 2014 i 

tråd med arbeidsgruppens anbefalinger og forslag til reglement. 

2. Vedlagt forslag til reglement for rådet vedtas. 

3. Arbeidsgruppen fungerer som Inkluderings- og integreringsråd i Ringerike kommune 

(interimråd)  inntil rådet er formelt etablert i tråd med reglementet. 
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14/14  

TAJ MAHAL. SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016. 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Abidur Raham Chowdhury org.nr 912 477 436 gis serverings- og skjenkebevilling 

frem til 30. juni 2016. 

 

2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vi og brennevin og gjelder for de arealer som er 

beskrevet i søknaden. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 

kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 

forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 

Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 
 

4. Abidur Raham Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. Det gis 

fritak for krav om stedfortreder for styrer av bevillingen, da stedet drives som et 

enkeltmannsforetak. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Abidur Raham Chowdhury org.nr 912 477 436 gis serverings- og skjenkebevilling 

frem til 30. juni 2016. 

 

2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vi og brennevin og gjelder for de arealer som er 

beskrevet i søknaden. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 

kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 

forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 

Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 
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4. Abidur Raham Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer for bevillingen. Det gis 

fritak for krav om stedfortreder for styrer av bevillingen, da stedet drives som et 

enkeltmannsforetak. 
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15/14  

KIWI AVDELING 525 - SALGSBEVILLING FREM TIL 30.6.2016.  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol. 

 

2. Bevillingen gis frem til 30. juni 2016 og gjelder for Kiwi 525 Osloveien 6, med de 

arealer søknaden beskriver. 
 

3. 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. 

 

4. Jonathan K. Røsby f. 16.11.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og Stian 

Sandland f. 3.6.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. NG Kiwi Buskerud AS org.nr 941 673 651 gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol. 

 

2. Bevillingen gis frem til 30. juni 2016 og gjelder for Kiwi 525 Osloveien 6, med de 

arealer søknaden beskriver. 
 

3. 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. 

 

4. Jonathan K. Røsby f. 16.11.1987 godkjennes som styrer for bevillingen og Stian 

Sandland f. 3.6.1987 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
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16/14  

KLAGE PÅ DETALJREGULERING NR 0605_358HØNENGATA 18-20  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Fortidsminneforeningen i 

Ringerike og omegn, datert 04.02.2013, til følge. 

 

2. I henhold til plan – og bygningslovens 12-12, jf 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak om reguleringsplan påklages. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med 

følgende uttalelse: 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik det fremgår av dette 

saksframlegget 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak jf. 

Forvaltningslovens § 42, på de deler av planen som fysisk berører bygget. 

  

4. Tiltakshaver bærer selv risikoen for eventuelle kostnader ved igangsetting før klagen 

er endelig avgjort. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Fortidsminneforeningen i 

Ringerike og omegn, datert 04.02.2013, til følge. 

 

2. I henhold til plan – og bygningslovens 12-12, jf 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak om reguleringsplan påklages. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med 

følgende uttalelse: 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik det fremgår av dette 

saksframlegget 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak jf. 

Forvaltningslovens § 42, på de deler av planen som fysisk berører bygget. 
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4. Tiltakshaver bærer selv risikoen for eventuelle kostnader ved igangsetting før klagen 

er endelig avgjort. 
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17/14  

SPILLEMIDLER 2014  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Formannskapet vedtar prioritering av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av tabellen nedenfor. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar prioritering av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av tabellen nedenfor. 

 

 

  


