




 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/1169-3  Arkiv: D23 &10  

 
Sak: 30/13 
 
RINGERIKSBADET  -  UTVIDELSER OG FRAMTIDIG SAMARBEID  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 
 

 Det bevilges kr. 100 000,- som kommunens andel av kostnader til et forprosjekt for å 
etablere et tilfredsstillende terapibasseng m/tilhørende garderobefasiliteter ved 
Ringeriksbadet. 

 Beløpet bevilges av formannskapet disposisjonskonto, konto 149000712000180, som 
da settes til kr. 260 000,-. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 
formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 11/455-19  Arkiv: 140   

 
Sak: 28/13 
 
TEMAUTREDNING: LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN-INNSPILL TIL 
REVISJON AV KOMMUNEPLANEN  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 
 

1. Følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike kommune: 
Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og 
Ask/Tyristrand.  

2. Det bør bygges opp et gjensidig godt samspill mellom byen Hønefoss og de ulike 
tettstedene og lokalsamfunna.  

3. Føringene tas inn i planprogrammet for revisjon av kommuneplanen. 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV)  innstilling til 
formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/646-5  Arkiv: H21   

 
Sak: 29/13 
 
UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 
 
Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas som Ringerike kommunes høringsuttalelse på 
«Utviklingsplan, - Vestre Viken HF». 
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013: 
 
Ole Johan Andersen (Frp) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 
formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/938-5  Arkiv: A11 &60  

 
Sak: 18/13 
 
BARNEHAGEOPPTAKET 2013 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER 
 
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 
 
 

1. Informasjon og status; barnehageopptaket tas til orientering. 
2. Det investeres i balansert ventilasjonsanlegg i Heggen barnehage. 
3. Planlegging og organisering av utvidelse av Heggen barnehage igangsettes 
4. Kostnader som følge av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2013 
5. Prosess med sikte på å opprette ny barnehage i sentrumsområdet iverksette snarest i 

tråd med kommunens handlingsplan 2013-16. Dette i sammenheng med at Heggen er 
vedtatt som et treårig prosjekt (kommunestyrevedtak fra 2012). 

6. Ny barnehage står klar høsten 2015, til barnehagestart i august.  
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 08.05.2013: 
 
Forslag til nytt punkt 5 og 6 fremmet av Frp v/Christine Hovland og Magnus Herstad: 
 
5. Prosess med sikte på å opprette ny barnehage i sentrumsområdet iverksette snarest i 
 tråd med kommunens handlingsplan 2013-16. Dette i sammenheng med at Heggen er 
 vedtatt som et treårig prosjekt (kommunestyrevedtak fra 2012). 
 
6. Ny barnehage står klar høsten 2015, til barnehagestart i august.  
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med tillegg fremmet av Frp,  ble enstemmig vedtatt som 
hovedkomiteens (HOK) innstilling til formannskapet.  
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 12/2498-18  Arkiv: F17   

 
Sak: 26/13 
 
ORIENTERING OM ETABLERING AV SOS BARNEBYER  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 
 
Hovedkomiteen tar saken til orientering. 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til 
formannskapet. 
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