
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 16 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 21.10.2014 Tid: 15:00 – 19:00 

ORIENTERING: 

Ringerike - Utviklingen, drivkreftene, 

framtidsutsiktene  

v/Knut Vareide, Telemarksforskning. 

Presentasjonen vedlegges protokollen. 

 

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   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Varamedlem Arne Broberg        Alf Henry Meier 

Varamedlem Christine Kristiansen Hovland        Dag Gunnar Stenersen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar 

Ågotnes, Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, Christine M. Bråthen, 

kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 

Merknader:  

Behandlede saker:  Fra og med sak 161/14 

til og med sak  178/14 

 

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

satt. 
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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 

 

161/14 14/1324   

 Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

162/14 14/887   

 2. Tertialrapport - august 2014  

 

163/14 14/869   

 Finansrapport 2. tertial 2014  

 

164/14 14/1174   

 Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

165/14 14/1097   

 Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og 

kvalitet"  

 

166/14 14/823   

 Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

167/14 14/383   

 Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige 

prinsipper og krav til lønnsomhet  

 

168/14 14/214   

 Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

169/14 14/227   

 Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

170/14 14/1196   

 Etablering av karrieresenter  

 

171/14 14/815   

 Midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 52/1 Kilemoen - klage på 

vedtak 

 

172/14 14/746   

 Status salg av kommunale eiendommer  

 

173/14 14/767   

 Plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud - Høring  

 

174/14 14/266   

 1.gangs behandling reguleringsplan 387 - Øya  
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175/14 14/179   

 298-05 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan  

 

176/14 14/268   

 Detaljregulering 0605_385 Arnemannsveien, 1.gangs behandling  

 

177/14 14/294   

 Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

178/14 14/914   

 Wallstreet nightclub AS  

 

 

 

Referatsaker som enstemmig ble tatt til orientering: 

 

Søknad om garanti til Flerbrukshallen AS 

Brev fra Fylkesmannen, dat. 29.09.14. 

 

Lokaler til IKT-avdelingen. 

Notat fra rådmannen, dat. 30.09.14. 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

161/14   

Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 



  

Side 6 av 33 

 

 

162/14   

2. Tertialrapport - august 2014  

 

Vedtak: 

 

1. 2. Tertialrapport tas til orientering 

2. Kommunestyret tar til etteretning ivaretakelsen av kommunens behov for 

driftstjenester på Schjongslunden. 

3. Budsjettkorrigeringer: 

a. Kr 692.835 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

oppvekst og kultur i forbindelse med at tjenester for barn og unge 0 til 23 år 

organisatorisk er flyttet. Gjelder enhet «privat avlastning» som ble uteglemt i 

korrigering 1. Tertial. 

b. Kr 157.800 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

tekniske tjenester i forbindelse med husleieutgifter for «Aurora». 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 2. Tertialrapport tas til orientering 

2. Kommunestyret tar til etteretning ivaretakelsen av kommunens behov for 

driftstjenester på Schjongslunden. 

3. Budsjettkorrigeringer: 

a. Kr 692.835 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

oppvekst og kultur i forbindelse med at tjenester for barn og unge 0 til 23 år 

organisatorisk er flyttet. Gjelder enhet «privat avlastning» som ble uteglemt i 

korrigering 1. Tertial. 

b. Kr 157.800 flyttes fra rammeområde helse og omsorg til rammeområde 

tekniske tjenester i forbindelse med husleieutgifter for «Aurora». 
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163/14   

Finansrapport 2. tertial 2014  

 

Vedtak: 

 

Finansrapport per 2. tertial tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport per 2. tertial tas til orientering. 
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164/14   

Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet sender vedlagte grunnlagsdokument og betalingsreglement for 2015 

på høring. Høring gjennomføres i perioden 22.10 – 04.11.2014. 

2. Driftsbudsjettet for 2015 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 
Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.  
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Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner). 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering. 

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 foreslås følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer. 
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 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. 

 Långiver: Husbanken  

 Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 % 

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014. 

 

Hans-Petter Aasens (Sp) forslag som følger saken: 

 

1. «Rådmannens forslag til årsbudsjett og handlingsprogram for 2015-2018, med 

tilhørende betalingsregulativ legges ut på høring. 

2. I det videre budsjettarbeidet vil følgende bli prioritert: 

- Vegård skole legges ikke ned. 

- Investeringer i perioden for handlingsprogrammet må reduseres. 

- At det uspesifiserte sparekravet innen pleie- og omsorg reduseres. 

- At man gjennom det betalingsregulativet er bevisst på at det samlede avgifts/gebyr 

nivået ikke blir for høyt. 

- At man sikrer et budsjett som er til det beste for hele Ringerike, som støtter opp om 

lokale initiativ.» 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

1. «Rådmannens forslag til årsbudsjett og handlingsprogram for 2015-2018, med 

tilhørende betalingsregulativ legges ut på høring. 

2. I det videre budsjettarbeidet vil følgende bli prioritert: 

- Vegård skole legges ikke ned. 

- Investeringer i perioden for handlingsprogrammet må reduseres. 

- At det uspesifiserte sparekravet innen pleie- og omsorg reduseres. 

- At man gjennom det betalingsregulativet er bevisst på at det samlede avgifts/gebyr 

nivået ikke blir for høyt. 

- At man sikrer et budsjett som er til det beste for hele Ringerike, som støtter opp om 

lokale initiativ.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag pkt. 1-9 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag oppnådde 2 stemmer (Sp og Sol) oppnådde 2 stemmer og følger saken. 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Formannskapet sender vedlagte grunnlagsdokument og betalingsreglement for 2015 

på høring. Høring gjennomføres i perioden 22.10 – 04.11.2014. 

2. Driftsbudsjettet for 2015 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.401,6 mill. kroner, netto avsetninger 36,5 mill. kroner og et resultat 

lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

(dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 
Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Folkevalgte og revisjon 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Administrasjon og fellesutgifter 85,2 85,0 89,7 87,3 89,7 87,3

Barnehage (ny 2015) 163,5 156,6 166,6 167,2 167,2 167,2

Grunnskole (ny 2015) 262,3 251,4 245,8 245,8 245,8 245,8

Spesielle tiltak barn og unge (ny 2015) 98,7 102,1 113,0 113,0 113,0 113,0

Kulturtjenesten (ny 2015) 14,2 13,0 21,2 21,2 21,2 21,2

Helse, omsorg og velferd 590,9 562,0 581,2 581,2 581,2 581,2

Tekniske områder 148,7 164,9 121,0 121,0 121,0 121,0

Avsetninger, overføringer 14,0 61,8 56,7 64,7 71,5 77,2

SUM TIL DRIFT 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Revidert budsjett 2014 pr juni.  
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Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2013

Revidert 

budsjett 

2014

Budsjett 

2015

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Skatt på inntekt og formue -627,5 -633,7 -653,0 -687,8 -735,2 -760,5

Eiendomsskatt -55,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -682,5 -688,2 -707,5 -742,3 -789,7 -815,0

Ordinært rammetilskudd -679,1 -720,0 -724,0 -719,0 -719,0 -719,0

Merverdiavgiftskompensasjon drift -42,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2

Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -735,4 -766,2 -770,2 -765,2 -765,2 -765,2

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,2 -24,8 -25,9 -25,9 -25,9 -25,9

Sum frie disponible inntekter -1 447,1 -1 479,2 -1 503,6 -1 533,4 -1 580,8 -1 606,1

Renteinntekter og utbytte -5,3 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Utbytte fra Ringerikskraft AS -8,8 -8,8 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,0 -2,8 -2,8 -3,5 -4,0 -4,5

Sum finansinntekter -17,2 -17,2 -19,4 -20,1 -20,6 -21,1

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 27,6 31,1 31,1 40,0 50,0 60,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,2

Avdrag på lån 43,2 47,0 49,0 55,0 68,0 80,0

Sum finansutgifter 74,7 82,3 84,3 100,0 123,7 146,2

Netto finansinntekter/-utgifter 57,5 65,1 64,9 79,9 103,1 125,1

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 45,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 19,0 45,0 60,0 60,0

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 0,0 0,0 36,5 45,0 60,0 60,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 11,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 377,6 -1 413,6 -1 401,8 -1 408,0 -1 417,3 -1 420,6

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 384,1 1 403,2 1 401,6 1 407,8 1 417,1 1 420,4

Merforbruk/mindreforbruk 6,5 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt delvis inndekket i 2014 (10,2 mill. 

kroner). Resterende dekkes i 2015 (17,5 mill. kroner). 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 356,96 mill. kroner, 

fordelt med 213,07 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 143,89 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2015. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering. 

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2015 foreslås følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 284,878 mill. kroner, herav kr. 71,808 mill. kroner 

til rentable investeringer. 
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 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

 Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. 

 Långiver: Husbanken  

 Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,25 % 

9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2014 
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165/14   

Delprosjekt Ringerike 2020 - Rapport om "Sammenlikning av kostnader og kvalitet"  

 

Vedtak: 

 

Rapporten om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten om «Sammenlikning av kostnader og kvalitet» tas til orientering. 



  

Side 15 av 33 

 

 

 

 

 

 

166/14   

Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022», men med den presisering at det skal søkes å 

ha tilstrekkelig med boliger ut fra behovet 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på boevne 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 

 
1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022)  

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen  

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger  

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie)  

- Fra «Leie til Eie»  

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på boevne  

- Samarbeid med frivillig  

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt arbeid 

i Ringerike kommune.  

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) til tilføyelse i punkt 1: 

 

«---, men med den presisering at det skal søkes å ha tilstrekkelig med boliger ut fra behovet.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

1. Hovedkomiteens (HOV) innstilling  med Holtens tilleggsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

2. Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

3. Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022) 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  
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Ringerikskjøkken - alternative driftsformer basert på forretningsmessige prinsipper og 

krav til lønnsomhet  

 

Vedtak: 

 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader og skal være prismessig riktig. 

3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) tillegg i punkt 2: 

 

«--- og skal være prismessig riktig.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Holtens tilleggsforslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. RingeriksKjøkken videreføres som en kommunal driftsenhet i Ringerike kommune.  

2. Priser på leveranser fra RingeriksKjøkken skal i fortsettelsen avspeile kjøkkenets 

faktiske kostnader.  
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3. Det inngås bindende og forutsigbare avtaler med de forskjellige driftsenheter 

(institusjoner, større bofellesskap og hjemmetjenestene) om matleveranser og pris for 

disse. 

4. Rådmannen innarbeider i RingeriksKjøkkens budsjett kostnader til leieavtale for 

driftsbygning, maskinrom og grunn i tråd med forslaget som er vedlagt denne saken. 

5. Rådmannen vurderer hvorvidt det fortsatt vil være hensiktsmessig at drift av 

Krokenveien servicesenter og Hov servicesenter skjer i RingeriksKjøkkens regi, eller om 

denne skal implementeres i andre deler av driftsorganisasjonen.  

6. Å sikre pensjonister og hjemmeboende pasienter tilgang til et måltid varm mat/middag 

hver dag, er et av de viktigste forebyggende helsetiltak kommunen har etablert for 

målgruppen. Tilbudet defineres som en helsetjeneste. 
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Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 
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Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Vedtak: 

 

Realitetsbehandling av saken utsettes til budsjettbehandlingen. 

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpes størrelse vedlegges saksfremlegget. 

 

Forslag fra ordfører som ble enstemmig vedtatt: 

 

Realitetsbehandling av saken utsettes til budsjettbehandlingen. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-

26-25 nr 1048 
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Etablering av karrieresenter  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015. 

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 

 
Hovedkomiteen (HOK) støtter intensjonen om etableringen av Ringerike karrieresenter fra 

01.01.2015.  

Rådmannen gis i oppdrag og konkretisere kostnadsrammene i forhold til drift. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Det ble stemt over rådmannens forslag, som ble enstemmig vedtatt som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter etableringen av Ringerike karrieresenter fra 1. januar 2015 
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Midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 52/1 Kilemoen - klage på vedtak 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Hans Anton Støen til følge.  

2. Klagen sendes fylkesmannen, som er klageinstans, for endelig behandling av klagen.  

3. Det delegeres til rådmannen å behandle en eventuell søknad om midlertidig tillatelse 

til tiltak og dispensasjon, jf. vedtakspunkt 2 i formannskapets vedtak 17.06.2014 sak 

108/14.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Hans Anton Støen til følge.  

2. Klagen sendes fylkesmannen, som er klageinstans, for endelig behandling av klagen.  

3. Det delegeres til rådmannen å behandle en eventuell søknad om midlertidig tillatelse 

til tiltak og dispensasjon, jf. vedtakspunkt 2 i formannskapets vedtak 17.06.2014 sak 

108/14.  
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Status salg av kommunale eiendommer  

 

Vedtak: 

 

Status salg av kommunale eiendommer tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens innstilling (HMA), som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status salg av kommunale eiendommer tas til orientering. 
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Plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud - Høring  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar høring av oppstart av arbeid med regional plan for verdiskapning og 

næringsutvikling i Buskerud til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar høring av oppstart av arbeid med regional plan for verdiskapning og 

næringsutvikling i Buskerud til etterretning. 
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1.gangs behandling reguleringsplan 387 - Øya  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for ØYA sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til, trafikkmessige forhold, sol og skyggeforhold, samt 

landskapsvirkninger må særlig høres og belyses.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny 

plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser ved 

vedtak av reguleringsplan nr. 387 Øya. Dette gjelder reguleringsplanene 64-02 

HØNEFOSS SENTRUM vedtatt 20.12.1979 og 64-11 MINDRE VES. REG. ENDRING 

FOR KVARTAL 11. 

 

5. Planbeskrivelsen skal være veiledende for byggesakene, spesielt i forhold til 

uterommenes tilgjengelighet for allmenheten, samt utforming og plassering av bygg. 
 

6. Hovedkomiteen (HMA) ønsker seg forelagt alle innspill og løsninger på disse før 

2. gangs behandling. 

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Forslag til detaljregulering for ØYA sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til, trafikkmessige forhold, sol og skyggeforhold, samt 

landskapsvirkninger må særlig høres og belyses.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny 

plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser ved 

vedtak av reguleringsplan nr. 387 Øya. Dette gjelder reguleringsplanene 64-02 
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HØNEFOSS SENTRUM vedtatt 20.12.1979 og 64-11 MINDRE VES. REG. ENDRING 

FOR KVARTAL 11. 

 

5. Planbeskrivelsen skal være veiledende for byggesakene, spesielt i forhold til 

uterommenes tilgjengelighet for allmenheten, samt utforming og plassering av bygg. 
 

6. Hovedkomiteen (HMA) ønsker seg forelagt alle innspill og løsninger på disse før 

2. gangs behandling. 
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for ØYA sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til sol og skyggeforhold, samt landskapsvirkninger må særlig høres og 

belyses.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny 

plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser ved 

vedtak av reguleringsplan nr. 387 Øya. Dette gjelder reguleringsplanene 64-02 

HØNEFOSS SENTRUM vedtatt 20.12.1979 og 64-11 MINDRE VES. REG. ENDRING 

FOR KVARTAL 11. 
 

5. Planbeskrivelsen skal være veiledende for byggesakene, spesielt i forhold til 

uterommenes tilgjengelighet for allmenheten, samt utforming og plassering av bygg. 
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298-05 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan  

 

Vedtak: 

 

 Forslag til mindre endring av reguleringsplan 298-05 "Schjongslunden" vedtas 

 

 Frist for ferdigstilling av følgende tiltak endres fra "før det kan gis brukstillatelse" til 

"før 01.01.2016":  

-Ferdigstilling av rundkjøring i krysset mellom Schjongs 

gate/Osloveien/Owrens   gate/storgata 

-Gang- og sykkelvei fra rundkjøringa og ned til fotgjengerovergang ved 

flomsteinen 

-Støyskjerming i Tyristrandgata 

-Etablering av følgende kjøre og gangveier rundt flerbrukshallen: SV 4,5 og 6, 

SG  10, 11, 12, 14, 15, 16 og 17 

 

 Arealet GV-5 endres fra grøntareal til parkering i tråd med varsel om endring. 

Rådmannen oppdaterer plantegningen med endring av formål ved vedtak. Det 

forutsettes at løsning for overvannshåndtering blir godkjent av kommunen før 

igangsetting 

 

 Rådmannen igangsetter arbeid med avbøtende tiltak umiddelbart. Avbøtende tiltak 

inkluderer hindring av gjennomgangstrafikk gjennom stenging av veier samt 

etablering av fartsdempende tiltak og tilrettelagte krysningspunkt som vist i forslaget. 

 

 Rådmannen får i oppgave å i samarbeid med SVV å vurdere nærmere valg av,  

plassering og utførelse av tiltakene. 

 

 Dersom det i arbeidene med utførelsen av avbøtende tiltak kommer frem 

hensiktsmessige løsninger som antas å gi god effekt trafikksikkerhetsmessig og som 

ikke anses å ha vesentlige ulemper for berørte parter kan Rådmannen iverksette 

tiltakene uten videre godkjenning.  

 

 Rådmannen gis i oppgave å vurdere løsningen for myke trafikanter fra rundkjøringen 

til flomsteinen og igangsette prosess for endring av plan dersom det konkluderes med 

at gjeldende løsning er uhensiktsmessig. 
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Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Forslag til mindre endring av reguleringsplan 298-05 "Schjongslunden" vedtas 

 

 Frist for ferdigstilling av følgende tiltak endres fra "før det kan gis brukstillatelse" til 

"før 01.01.2016":  

-Ferdigstilling av rundkjøring i krysset mellom Schjongs 

gate/Osloveien/Owrens   gate/storgata 

-Gang- og sykkelvei fra rundkjøringa og ned til fotgjengerovergang ved 

flomsteinen 

-Støyskjerming i Tyristrandgata 

-Etablering av følgende kjøre og gangveier rundt flerbrukshallen: SV 4,5 og 6, 

SG  10, 11, 12, 14, 15, 16 og 17 

 

 Arealet GV-5 endres fra grøntareal til parkering i tråd med varsel om endring. 

Rådmannen oppdaterer plantegningen med endring av formål ved vedtak. Det 

forutsettes at løsning for overvannshåndtering blir godkjent av kommunen før 

igangsetting 

 

 Rådmannen igangsetter arbeid med avbøtende tiltak umiddelbart. Avbøtende tiltak 

inkluderer hindring av gjennomgangstrafikk gjennom stenging av veier samt 

etablering av fartsdempende tiltak og tilrettelagte krysningspunkt som vist i forslaget. 

 

 Rådmannen får i oppgave å i samarbeid med SVV å vurdere nærmere valg av,  

plassering og utførelse av tiltakene. 

 

 Dersom det i arbeidene med utførelsen av avbøtende tiltak kommer frem 

hensiktsmessige løsninger som antas å gi god effekt trafikksikkerhetsmessig og som 

ikke anses å ha vesentlige ulemper for berørte parter kan Rådmannen iverksette 

tiltakene uten videre godkjenning.  

 

 Rådmannen gis i oppgave å vurdere løsningen for myke trafikanter fra rundkjøringen 

til flomsteinen og igangsette prosess for endring av plan dersom det konkluderes med 

at gjeldende løsning er uhensiktsmessig. 
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Detaljregulering 0605_385 Arnemannsveien, 1.gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Forhold knyttet til trafikksikkerhet må særlig høres og belyses.  

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

4. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr. 314-01 Brutorget og nr. 

64-2 Hønefoss sentrum som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr.385, 

Arnemannsveien. 

5. Høringsfristen forlenges til 10 uker. 

6. Hovedkomiteen (HMA) ønsker seg forelagt alle innspill og løsninger på disse før 

2. gangs behandling. 

 

Behandling: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Forhold knyttet til trafikksikkerhet må særlig høres og belyses.  

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

4. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr. 314-01 Brutorget og nr. 

64-2 Hønefoss sentrum som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr.385, 

Arnemannsveien. 

5. Høringsfristen forlenges til 10 uker. 

6. Hovedkomiteen (HMA) ønsker seg forelagt alle innspill og løsninger på disse før 

2. gangs behandling. 

 

Arnfinn Holten (Krf) tok opp Leif Aspevolls (Krf) forslag fra hovedkomiteen (HMA): 

 

«Forslag til reguleringsplan fremmes ikke. Gjeldende reguleringsplan nr 605_314 

Brutorget og nr 605_64-02 Hønefoss sentrum opprettholdes» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 



  

Side 30 av 33 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling og Holtens forslag, 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til trafikksikkerhet må særlig høres og belyses.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr. 314-01 Brutorget og nr. 

64-2 Hønefoss sentrum som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr.385, 

Arnemannsveien. 
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Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

Vedtak: 

 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 
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178/14   

Wallstreet nightclub AS  

 

Vedtak: 

 

1. Wallstreet Nightclub AS org.nr 913 715 888 gis serverings- og skjenkebevilling for 

Stabells frem til 30. juni 2015. 

 

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. Bevillingen trår i kraft når det omsøkte utearealet er ferdigstilt og rådmannen har 

funnet at det tilfredsstiller kravene etter alkoholloven. 
 

5. Geir Ditleiv Sæther f. 5.2.1962 godkjennes som styrer for bevillingen. 

Nanette Sydhagen f. 4.11.1985 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Wallstreet Nightclub AS org.nr 913 715 888 gis serverings- og skjenkebevilling for 

Stabells frem til 30. juni 2015. 

 

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. 
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4. Bevillingen trår i kraft når det omsøkte utearealet er ferdigstilt og rådmannen har 

funnet at det tilfredsstiller kravene etter alkoholloven. 
 

5. Geir Ditleiv Sæther f. 5.2.1962 godkjennes som styrer for bevillingen. 

Nanette Sydhagen f. 4.11.1985 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen. 
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