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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
143/14 14/42  
 REFERATSAK  
 
144/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
145/14 14/2747  
 MÅNEDSRAPPORT JULI 2014  
 
146/14 14/2749  
 FORVALTNING AV MIDLER  ETTER SALG AV RIK-AKSJER  
 
147/14 11/1304  
 INVESTERINGSBIDRAG FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN  
 
148/14 14/2881  
 GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS  
 
149/14 14/2204  
 RINGERIKSBADET - UTVIDELSE MED NYTT TERAPIBASSENG  
 
150/14 12/2551  
 STØYTILTAK TYRISTRANDGATA. VEDR. TILBUD.  
 
151/14 14/2711  
 ENDELIG VALG AV SKOLETOMT  
 
152/14 14/2833  
 RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT:  OMORGANISERING 

TEKNISKE OMRÅDER 
 
153/14 14/2295  
 RETNINGSLINJER FOR OPPFYLLING/MASSEDEPONI I 

RINGERIKE KOMMUNE - NYTT FORSLAG ETTER 
BEHANDLINGEN I AUGUST 2014 

 
154/14 14/2638  
 NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK FOR OFFENTLIG OG 

PRIVAT PARKERING  
 
155/14 12/4035  
 REVISJON AV KOMMUNEPLAN - OVERORDNA MÅL OG 

STRATEGIER  
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156/14 14/357  
 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - 

GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM  
 
157/14 11/4552  
 KRONE FRUKT GRØNT OG MATVARER AS. SALGSBEVILLING 

FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK. 
 
158/14 14/1881  
 ILADA THAIMAT. SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG 

DRIKK FREM TIL 30. JUNI 2016. 
 
159/14 13/3424  
 UTVIKLINGSSAMTALE MELLOM RÅDMANNEN OG 

FORMANNSKAPET  
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143/14  
REFERATSAK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A KJELLEROVERSVØMMELSER SOMMEREN 2014 
 Notat fra rådmannen, dat. 25.08.14. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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144/14  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus ble enstemmig tatt 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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145/14  
MÅNEDSRAPPORT JULI 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Månedsrapport juli 2014 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 juli 2014 tas til orientering. 
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146/14  
FORVALTNING AV MIDLER  ETTER SALG AV RIK-AKSJER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken utsettes og fremmes i forbindelse med fremleggelsen av revidert finansreglement  
innen 31.12.14. 
Rådmannen legger frem alternative måter for investering av kr. 121.097.400 frigjort etter salg 
av aksjepost i RingeriksKraft. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf:  
 
«Saken utsettes og fremmes i forbindelse med fremleggelsen av revidert finansreglement  
innen 31.12.14. 
Rådmannen legger frem alternative måter for investering av kr. 121.097.400 frigjort etter salg 
av aksjepost i RingeriksKraft.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Johansens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS til KLP 
skal anses som langsiktig finansielle aktiva og forvaltes i tråd med kommunens 
finansreglement. 

2. Kr 121.097.400 avsettes til ubundne investeringsfond og skilles ut i balansen under 
navnet ”Fossefondet”. 

3. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen i forvaltningen av ”Fossefondet”. 
4. Avkastningen (positiv eller negativ) i ”Fossefondet” går i sin helhet inn i 

driftsregnskapet så lenge kommunen er registrert i ROBEK.  
5. Detaljer om ”Fossefondet”, og forvaltning av dette, innarbeides i eget kapittel i 

revidert finansreglement som legges frem for politisk behandling før 31.12.2014. 
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147/14  
INVESTERINGSBIDRAG FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune øker sitt investeringstilskudd til Flerbrukshallen AS med 2 
millioner kroner i en rettet emisjon og utvider aksjekapitalen tilsvarende 

2. Investeringstilskuddet finansieres av ubundet investeringsfond som har balansekonto 
2530801000. Etter dette tilskuddet, gjenstår 16.151.574,14 kr på fondet. 

 
&&& 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. Ringerike kommune øker sitt investeringstilskudd til Flerbrukshallen AS med 2 
millioner kroner i en rettet emisjon og utvider aksjekapitalen tilsvarende 

2. Investeringstilskuddet finansieres av ubundet investeringsfond som har balansekonto 
2530801000. Etter dette tilskuddet, gjenstår 16.151.574,14 kr på fondet. 
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148/14  
GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler som 
Flerbrukshallen AS mottar til finansiering av ny flerbrukshall i Hønefoss. 

2. Garantien gjelder for inntil 40.950.000 kr. Kommunens maksimale garantiansvar kan 
ikke overstige dette beløpet. 

3. Garantien opphører i sin helhet etter 20 år. 
4. Garantien gis med forutsetning om godkjennelse fra fylkesmannen. 

&&& 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. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler som 
Flerbrukshallen AS mottar til finansiering av ny flerbrukshall i Hønefoss. 

2. Garantien gjelder for inntil 40.950.000 kr. Kommunens maksimale garantiansvar kan 
ikke overstige dette beløpet. 

3. Garantien opphører i sin helhet etter 20 år. 
4. Garantien gis med forutsetning om godkjennelse fra fylkesmannen. 
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149/14  
RINGERIKSBADET - UTVIDELSE MED NYTT TERAPIBASSENG  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune kan ikke på nåværende tidspunkt engasjere seg økonomisk i planlagt 
utvidelse av Ringeriksbadet. 
&&& 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: 
 
Ringerike kommune kan ikke på nåværende tidspunkt engasjere seg økonomisk i planlagt 
utvidelse av Ringeriksbadet. 
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150/14  
STØYTILTAK TYRISTRANDGATA. VEDR. TILBUD.  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra ordfører: 
 
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. For opparbeidelse av støyskjerming av boliger langs Tyristrandgata m.fl. som følge av 
rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av Flerbrukshall Schjongslunden 
innarbeides i budsjett 2015 for Ringerike kommune en tilleggsbevilgning for tiltaket 
på kr. 3.750.000,- inkl. mva.. Total budsjettsum for anleggsarbeid, prosjektering med 
videre kr. 6.000.000,- inkl. mva.. Det utlyses ny anbudsrunde på opparbeidelsen. 

 
2. Totale kostnader for støyskjerming av boliger langs Tyristrandgata m.fl. i henhold til 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan forskutteres av Ringerike kommune. 
Totalkostnaden fordeles mellom utbyggere i Schjongslunden og Ringerike kommune 
med ½ hver. 



  

Side 13 av 21 

 
 
 
  
151/14  
ENDELIG VALG AV SKOLETOMT  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Saken går til kommunestyret med fremkomne forslag etter at rådmannen har fremlagt et 
utdypende notat. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) til nytt punkt 6:  
 
«6. Det forutsettes godkjenning fra Fylkesmannen på finansieringsplan.» 
 
Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Høyre: 
 
«I forbindelse med omreg. skal NVE anmodes om å avgi høringsuttalelse.  Det skal legges 
vesentlig vekt på høringsuttalelsen ved reg. av området. 
Det forutsettes at selger tar reguleringsrisiko ved at kjøpet kan heves ved manglende 
omregulering til formålet.»  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Saken går til kommunestyret med fremkomne forslag etter at rådmannen har fremlagt et 
utdypende notat. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 og kjøper tomt på del av 
eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig kontrakt med selger. 
3. Planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta 

starter omgående. 
4. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny skole 

i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å heve kjøpet dersom geotekniske undersøkelser skulle 

vise at tomten er uegnet som byggegrunn for skole. 
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152/14  
RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT:  OMORGANISERING TEKNI SKE 
OMRÅDER 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Kommunestyret tar rådmannens orientering til etterretning. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Karl-Petter Endrerud (Sol): 
 
«Formannskapet tar rådmannens saksframlegg til orientering.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Endrerud og rådmannen, fikk Endreruds 
forslag 2 stemmer og falt (Sol og Sp).   
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens orientering til etterretning. 
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153/14  
RETNINGSLINJER FOR OPPFYLLING/MASSEDEPONI I RINGERI KE 
KOMMUNE - NYTT FORSLAG ETTER BEHANDLINGEN I AUGUST 2014 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Retningslinjer for fylling/massedeponi (rene masser) i Ringerike kommune vedtas og 
skal tas i bruk umiddelbart 

2. Disse retningslinjene skal tas inn kommuneplanbestemmelsene for Ringerike. 
&&& 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 (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Retningslinjer for fylling/massedeponi (rene masser) i Ringerike kommune vedtas og 
skal tas i bruk umiddelbart 

2. Disse retningslinjene skal tas inn kommuneplanbestemmelsene for Ringerike. 
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154/14  
NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK FOR OFFENTLIG OG PR IVAT 
PARKERING  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune slutter seg i hovedsak til departementets forslag til parkeringsregelverk, 
bortsett fra at det bør skilles mellom privat og offentlig skilting.  Dessuten bør det fastsettes 
bestemmelse om at parkeringsautomater skal være slik innrettet at man kan velge å avslutte 
betaling ved avreise fra parkering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 
 
«Ringerike kommune slutter seg i hovedsak til departementets forslag til parkeringsregelverk, 
bortsett fra at det bør skilles mellom privat og offentlig skilting.  Dessuten bør det fastsettes 
bestemmelse om at parkeringsautomater skal være slik innrettet at man kan velge å avslutte 
betaling ved avreise fra parkering.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Holten og rådmannen, ble Holtens forslag 
vedtatt mot 5 stemmer.  Mindretallet besto av Hansen (Ap), Johansen, Henaug og Hollerud 
(H) og Stiksrud (V). 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune slutter seg til høringssvaret fra bransjeforeningen Norpark som 
Ringerike kommune er medlem av. 
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155/14  
REVISJON AV KOMMUNEPLAN - OVERORDNA MÅL OG STRATEGI ER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Foreløpig utkast til ny samfunnsdel tas til orientering.  
2. Disposisjon, mål og strategier legges til grunn for rådmannens videre arbeid med å 

utforme et endelig forslag. 
3. Fortløpende/innspill fra respektive partier tas med i rådmannens videre arbeid, frist 

15.10.14. 
 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Skriftlige innspill fra Ap og Krf ble videreformidlet til rådmannen.  Muntlige innspill fra 
øvrige partier er notert av rådmannen i møtet. 
 
Forslag fra ordfører:  
 

1. Som rådmannens. 
2. Som rådmannens. 
3. Fortløpende/innspill fra respektive partier tas med i rådmannens videre arbeid, frist 

15.10.14. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med ordførers forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Foreløpig utkast til ny samfunnsdel tas til orientering.  
2. Disposisjon, mål og strategier legges til grunn for rådmannens videre arbeid med å 

utforme et endelig forslag. 
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156/14  
0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 
OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_397 detaljregulering for Hønen Gård. 
 

2. Ved vedtak om oppstart av 0605_397 detaljregulering av Hønen Gård, tas det sikte på 
å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 11 Norderhov som vil erstattes av ny plan. 
Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for Hønen gård, 
datert 14.07.14, samt planprogram for detaljreguleringa ut på høring og offentlig 
ettersyn. 

 
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2.  
 
&&& 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: 
 
Hovedkomiteenes (HMA og HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_397 detaljregulering for Hønen Gård. 
 

2. Ved vedtak om oppstart av 0605_397 detaljregulering av Hønen Gård, tas det sikte på 
å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 11 Norderhov som vil erstattes av ny plan. 
Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for Hønen gård, 
datert 14.07.14, samt planprogram for detaljreguleringa ut på høring og offentlig 
ettersyn. 

 
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2.  
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157/14  
KRONE FRUKT GRØNT OG MATVARER AS. SALGSBEVILLING FO R 
ALKOHOLHOLDIG DRIKK. 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Krone Frukt Grønt og Matvarer AS org. nr. 898 229 882 gis bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol. 

2. Bevillingen gis frem til 30. juni 2016 og gjelder for Krone Frukt, Grønt og Matvarer 
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. Talar Mirza f. 20.8.1972 godkjennes som styrer for bevillingen og 
Abdulkadir Mohammed f. 1.7.1966 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. Krone Frukt Grønt og Matvarer AS org. nr. 898 229 882 gis bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol. 

2. Bevillingen gis frem til 30. juni 2016 og gjelder for Krone Frukt, Grønt og Matvarer 
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. Talar Mirza f. 20.8.1972 godkjennes som styrer for bevillingen og 
Abdulkadir Mohammed f. 1.7.1966 godkjennes som stedfortreder for styrer av 
bevillingen. 
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ILADA THAIMAT. SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG D RIKK 
FREM TIL 30. JUNI 2016. 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ilada Thaimat Thongkhong org.nr 912 550 915 gis skjenkebevilling for Ilada Thaimat 
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. Ilada Thongkhong f. 26.6.1983 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Thamcot Kijlikit f. 12.2.1984 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. Ilada Thaimat Thongkhong org.nr 912 550 915 gis skjenkebevilling for Ilada Thaimat 
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. Ilada Thongkhong f. 26.6.1983 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Thamcot Kijlikit f. 12.2.1984 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
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UTVIKLINGSSAMTALE MELLOM RÅDMANNEN OG FORMANNSKAPET   
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Formannskapet slutter seg enstemmig til ordførerens syn hva gjelder utarbeidelse av 
lederavtale. 
Ordfører utarbeider i samarbeid med rådmannen lederavtale/resultatavtale gjeldende f.o.m.  
1. februar 2015.  Avtalen fremlegges for godkjenning og offentliggjøring. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Dialog om forventninger og krav knyttet til arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker.  Innspill til kriterier for måloppnåelse og rapportering.  
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 
  


