
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 14 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 04.09.2012 Tid: KL. 15:00 – 17:05 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall        Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Runar Johansen   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Liv Isabella Edvartsen Tangen   
Medlem Iren Rannekleiv   
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 FO  
Varamedlem Karl-Petter Endrerud  Nanna Kristoffersen 
Dessuten var komitelederne Ståle Skjønhaug og Arne Broberg til stede. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, 
Elisabeth Vennevold og Magnar Ågotnes, økonomisjef Torbjørn 
Hansen og samfunnsutvikler Nina Solli. 

 
Orientering: E 16 Skaret-Hønefoss v/utviklingssjef Lars Olen. 

 
Behandlede saker:  Fra og med sak 197/12 

til og med sak  204/12 
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 

 
197/12 12/3585  
 MÅNEDSRAPPORT PR JULI 2012  
 
198/12 12/3653  
 HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 OG BUDSJETT 2013  
 
199/12 11/1304  
 ETABLERING AV FLERBRUKSHALLEN AS  
 
200/12 11/792  
 POTTEMAKERBAKKEN FINANSIERING AV ANLEGGSARBEIDER 
 
201/12 12/2642  
 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL BORGARTING 

LAGMANNSRETT 
 
202/12 12/2643  
 VALG AV MEDDOMMERE TIL RINGERIKE TINGRETT.  
 
203/12 12/2644  
 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL NEDRE BUSKERUD 

JORDSKIFTERETT. 
 
204/12 12/24  
 REFERATSAK  
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197/12  

MÅNEDSRAPPORT PR JULI 2012  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Månedsrapport pr juli tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport pr juli tas til orientering. 
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198/12  

HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 OG BUDSJETT 2013  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Sakens innhold for føringer legges til grunn for det videre arbeidet med handlingsprogram 
2013-2016 og budsjett 2013. 
FS vil i forbindelse med budsjettarbeidet be om at tiltakene blir konkretisert med det som 
mål at det kan dekke opp 35 mill av tidligere opparbeidet underskudd blir innfridd. 
Det må være et klart fokus på å redusere kostnader tilsvarende antall årsverk i h til tidligere 
vedtak,  minst ½ parten av dette skal taes i 2013. 
Pkt 1 til 6 i rådmannens saksfremlegg vedtaes som føringer i det videre arbeidet.  Pkt 5 
vedtas som det klart viktigste. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 
 
Sakens innhold for føringer legges til grunn for det videre arbeidet med handlingsprogram 
2013-2016 og budsjett 2013. 
FS vil i forbindelse med budsjettarbeidet be om at tiltakene blir konkretisert med det som 
mål at det kan dekke opp 35 mill av tidligere opparbeidet underskudd blir innfridd. 
Det må være et klart fokus på å redusere kostnader tilsvarende antall årsverk i h til tidligere 
vedtak,  minst ½ parten av dette skal taes i 2013. 
Pkt 1 til 6 i rådmannens saksfremlegg vedtaes som føringer i det videre arbeidet.  Pkt 5 
vedtas som det klart viktigste. 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Frp, Sol og Sp: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag fikk ingen stemmer og falt. 
Aasen’s forslag fikk 3 stemmer (Frp, Sol og Sp) og falt.   
Meier’s forslag ble vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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Sakens innhold og føringer legges til grunn for arbeidet med Handlingsprogram 2013-2016 
og budsjett 2013 sammen med andre forutsetninger som vil kunne fremkomme etter en 
behovsanalyse i sektorene og ikke minst i Statsbudsjettets forutsetninger. 
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199/12  

ETABLERING AV FLERBRUKSHALLEN AS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Ringerike kommune går inn som eier i Flerbrukshallen AS med en egenkapital på 7 
mill. kr. 

2. Egenkapitalen finansieres slik: 
- Tomteverdi 1 mill. kr 
- Salgsinntekter BAK 1, 1 mill. kr 
- Omdisponering ubrukte lånemidler 5 mill. kr 

3. Ringerike kommune selger område BAK 1 i Reguleringsplan for Schjongslunden til 
Hønefoss stadion as til gjennomført verdivurdering på 1 mill. kr. 

4. Salg av Ringerikshallen benyttes til nedbetaling av omdisponerte lånemidler  
5. Ringerike kommunestyre andel på 5 mill kr av egenkapitalen, finansieres av ubrukte 

lånemidler fra prosjekt 0005 Hallingby skole og prosjekt 0222 utskifting heiser. 
6. Ringerike kommunestyre godkjenner vedtekter for Flerbrukshallen AS, datert 

24.august 2012. 
7. Ringerike kommunestyre godkjenner aksjonæravtalen for Flerbrukshallen as, datert 

24.august 2012. 
8. Ordfører gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet. 
9. Ringerike kommunestyre velger to medlemmer i styret til Flerbrukshallen AS. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune går inn som eier i Flerbrukshallen AS med en egenkapital på 7 
mill. kr. 

2. Egenkapitalen finansieres slik: 
- Tomteverdi 1 mill. kr 
- Salgsinntekter BAK 1, 1 mill. kr 
- Omdisponering ubrukte lånemidler 5 mill. kr 

3. Ringerike kommune selger område BAK 1 i Reguleringsplan for Schjongslunden til 
Hønefoss stadion as til gjennomført verdivurdering på 1 mill. kr. 

4. Salg av Ringerikshallen benyttes til nedbetaling av omdisponerte lånemidler  
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5. Ringerike kommunestyre andel på 5 mill kr av egenkapitalen, finansieres av ubrukte 
lånemidler fra prosjekt 0005 Hallingby skole og prosjekt 0222 utskifting heiser. 

6. Ringerike kommunestyre godkjenner vedtekter for Flerbrukshallen AS, datert 
24.august 2012. 

7. Ringerike kommunestyre godkjenner aksjonæravtalen for Flerbrukshallen as, datert 
24.august 2012. 

8. Ordfører gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet. 
9. Ringerike kommunestyre velger to medlemmer i styret til Flerbrukshallen AS. 
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200/12  

POTTEMAKERBAKKEN FINANSIERING AV ANLEGGSARBEIDER 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Pottemakerbakken sluttføres høsten 2012. Prosjektet finansieres med tilleggsbevilgning fra 
prosjekt 0432 byutviklingsmidler med kr 900 000,- og fra prosjekt 0173 Tippen med kr 
900 000. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Pottemakerbakken sluttføres høsten 2012. Prosjektet finansieres med tilleggsbevilgning fra 
prosjekt 0432 byutviklingsmidler med kr 900 000,- og fra prosjekt 0173 Tippen med kr 
900 000. 
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201/12  

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL 
BORGARTING LAGMANNSRETT 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Personer på vedlagt liste velges som lagrettemedlem/meddommer i Borgarting 
lagmannsrett for perioden 1.1.2013 til og med 31.12.2016. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Personer på vedlagt liste velges som lagrettemedlem/meddommer i Borgarting 
lagmannsrett for perioden 1.1.2013 til og med 31.12.2016. 
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202/12  

VALG AV MEDDOMMERE TIL RINGERIKE TINGRETT.  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Personer på vedlagt liste foreslås valgt som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1. 
januar 2013 til og med 31. desember 2016. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Personer på vedlagt liste foreslås valgt som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1. 
januar 2013 til og med 31. desember 2016. 



  

Side 11 av 12 

 
 
 
  
203/12  

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL NEDRE BUSKERUD 
JORDSKIFTERETT. 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Personer på vedlagt liste velges som meddommer i Nedre Buskerud jordskifterett for 
perioden 1.1.2013 til og med 31.12.2016. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Personer på vedlagt liste velges som meddommer i Nedre Buskerud jordskifterett for 
perioden 1.1.2013 til og med 31.12.2016. 
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204/12  

REFERATSAK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A NY OVERORDNET ORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER 
 Notat fra rådmannen, datert 03.09.12. 
 
&&& 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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