
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL 
NR 11 

Formannskapet 
 

Møtested: Tyrifjord Hotell   
Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl. 13:00 – 14:30 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Runar Johansen   
Medlem Alf Henry Meier FO  
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  
Medlem Hans-Petter Aasen FO  
Medlem Nanna Kristoffersen FO  
Varamedlem Arne Broberg  Alf Henry Meier 
Varamedlem Christine Kristiansen Hovland  Dag Gunnar Stenersen 
Varamedlem Nena Bjerke  Hans-Petter Aasen 
Varamedlem Karl-Petter Endrerud  Nanna Kristoffersen 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar 
Ågotnes, Marianne Mortensen og Kirsten Orebråten og 
kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 
Merknader: Sak 107/14 ble behandlet unntatt offentlighet i ht. ofl § 23. 
Behandlede saker:  Fra og med sak 105/14 

til og med sak  107/14  
 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende merknader: 
Helge Stiksrud (V) stilte spørsmål «Status Riddergaarden».   
Helge Stiksrud (V) etterlyser sak/tilbakemelding vedr. forberedelse til evt. 
kommunesammenslåing.  Ordfører redegjorde og formannskapet sa seg fornøyd med 
redegjørelsen. 
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Helge Stiksrud Kjell B. Hansen Dag G. Stenersen (sett) 
 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
105/14 14/1903  
 GENERALFORSAMLING FLERBRUKSHALLEN AS  
 
106/14 14/1411  
 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING  -  BAR ROCK  
 
107/14 14/1974  
 ORIENTERING OM SKOLETOMTER  
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105/14  
GENERALFORSAMLING FLERBRUKSHALLEN AS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
 

1. Formannskapet tar årsberetning og regnskap for 2013 til etterretning. 
2. Formannskapet gir sin tilslutning til justering av vedtektene for Flerbrukshallen AS. 
3. Som styremedlemmer til Flerbrukshallen AS foreslås valgt: 

 
Medlemmer: 
Tor Bøhn 
Hans Anton Stubberud 
 

Varamedlemmer: 
Torbjørn Landsdalen 
Marianne Wethal 
Ole-Magnus Strande 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo følgende gjenvalg: 
 

Medlemmer: 
Tor Bøhn 
Hans Anton Stubberud 
 

Varamedlemmer: 
Torbjørn Landsdalen 
Marianne Wethal 
Ole-Magnus Strande 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med ordførers navneforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet tar årsberetning og regnskap for 2013 til etterretning. 
2. Formannskapet gir sin tilslutning til justering av vedtektene for Flerbrukshallen AS. 
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3. Som styremedlemmer til Flerbrukshallen AS foreslås valgt: 
 

Medlemmer: 
………………………… 
………………………… 
 
Varamedlemmer: 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
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106/14  
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING  -  BAR ROCK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Maria Gabriela Vasquez Pachas org.nr 913 047 044 gis serverings- og 
skjenkebevilling for Bar Rock frem til 30. juni 2016. 

 
2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vin 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. Tori Husås Hovde f. 1.3.1975 godkjennes som styrer for bevillingen. Maria Gabriela 
Vasquez Pachas f. 3.5.1989 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. Maria Gabriela Vasquez Pachas org.nr 913 047 044 gis serverings- og 
skjenkebevilling for Bar Rock frem til 30. juni 2016. 

 
2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vin 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. 
 



  

Side 7 av 8 

4. Tori Husås Hovde f. 1.3.1975 godkjennes som styrer for bevillingen. Maria Gabriela 
Vasquez Pachas f. 3.5.1989 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
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107/14  
ORIENTERING OM SKOLETOMTER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle kjøpesummer for to aktuelle skoletomter. 
2. Formannskapet anmoder rådmannen om å engasjere ekstern bistand når det gjelder 

tomtenes beskaffenhet, muligheter, risiko og hensiktsmessighet i forhold til helhet, 
herunder kostnader forbundet med tilrettelegging og forberedelse av tomtene i lys av 
kommunens formål og behov. 

3. Forhandlingsresultat, utredninger og eksterne vurderinger legges frem for endelig 
beslutning i kommunestyret i august/september 2014. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Dag Henaug (H) stilte spørsmål om sin habilitet før behandling av saken. Han ble 
erklært habil. 
 
Forslag fra ordfører: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle kjøpesummer for to aktuelle skoletomter. 
2. Formannskapet anmoder rådmannen om å engasjere ekstern bistand når det gjelder 

tomtenes beskaffenhet, muligheter, risiko og hensiktsmessighet i forhold til helhet, 
herunder kostnader forbundet med tilrettelegging og forberedelse av tomtene i lys av 
kommunens formål og behov. 

3. Forhandlingsresultat, utredninger og eksterne vurderinger legges frem for endelig 
beslutning i kommunestyret i august/september 2014. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle en bindende kjøpesum for…  
(siste del av punktet er unntatt off. iht. ofl. § 23). 

2. Forhandlingsresultat legges fram for kommunestyret i møte 28.08.14. 
  


