
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 8 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 27.09.2012 Tid: KL. 16:00 – 16:50  

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall        Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Liv Isabella Tangen FO  
Medlem Alf Henry Meier FO  
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa   
Medlem Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen   
Medlem Erna Skaugrud   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FO  
Medlem Dag Erik Henaug FO  
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Anne-Marit Lillestø FO  
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
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Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Kjersti Land Nyhus FO  
Medlem Karl-Petter Endrerud   
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen   
Varamedlem Morten L. Kværnstrøm  Liv Isabella Tangen 
Varamedlem Aase Moløkken  Alf Henry Meier 
Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Asbjørn Jarle Holth 
Varamedlem Olav Bjotveit  Elise Loftheim 
Varamedlem Mari Skarsgard  Dag Erik Henaug 
Varamedlem Frode Haugseth  Anne-Marit Lillestø 
Varamedlem Anders Braaten  Kjersti Land Nyhus 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

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

 
Merknader: Runar Johansen (H) stilte spørsmål til ordfører vedr. driften av 

Austjord.  Rådmannen besvarte spørsmålet under behandling av 
sak 111/12. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 109/12 
til og med sak  118/12 
 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 
satt. 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 

Kjell B. Hansen 
 
 
Karl-Petter Endrerud Runar Johansen Dag G. Stenersen 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
109/12 12/4052  
 INTERPELLASJON FRA HANS-PETTER AASEN (SP) - BYGG I TRE  
 
110/12 12/25  
 REFERATSAKER  
 
111/12 12/3585  
 MÅNEDSRAPPORT PR JULI 2012  
 
112/12 12/599  
 KONTROLLUTVALGET 2012 -  PROTOKOLL NR. 3/12  
 
113/12 12/599  
 KONTROLLUTVALGET 2012 -  PROTOKOLL NR. 4/12  
 
114/12 11/484  
 FELLES REGIONALT FORLIKSRÅD  
 
115/12 11/1304  
 ETABLERING AV FLERBRUKSHALLEN AS  
 
116/12 12/2642  
 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL BORGARTING 

LAGMANNSRETT 
 
117/12 12/2643  
 VALG AV MEDDOMMERE TIL RINGERIKE TINGRETT  
 
118/12 12/2644  
 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL NEDRE BUSKERUD 

JORDSKIFTERETT 
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109/12  

Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - Bygg i 
tre  
 
Vedtak: 
 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 

ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA HANS-PETTER AASEN OM BYGG I TRE 
 
Bakgrunn 
Kommunestyrerepresentant Hans-Petter Aasen har i brev av 16.0912 fremmet 
interpellasjon som besvares av ordfører i møte den 27.09.12, jfr. innkallingen sak 109/12.  
Hans-Petter Aasen stiller 2 spørsmål til ordføreren: 
 
1) Vil ordfører ta initiativ til å fremme prinsippsak for politisk behandling at kommunale 

bygg fortrinnsvis bør bygges i tre hvis det ikke foreligger andre tungtveiende 
grunner? 

2) Deler ordfører undertegnedes oppfatning av at det er viktig at kommunen profilerer 
næringa på en slik måte, og at dette kan ha en viktig symbolverdi? 

  
Ordføreren svar 
Innledningsvis vil ordføreren peke på at naturgitte og fornybare ressurser som skog og vann 
helt fra 1700 tallet er en viktig del av Ringeriksregionens vekst og utviklingen. Det er planer 
for fortsatt utnyttelse av skog, tømmer, trevirke og biomasse i denne regionen. Således er 
det viktig at Ringerike kommune på alle måter bidrar til å understøtte de nye retninger for 
anvendelse av treet. 
 
Det er viktig at Ringerike kommune også i praksis viser at man tar ansvar og bidrar til at 
ressursene kan utnyttes og videreforedles med nye teknologi, i regionen. Skogen vil fortsatt 
danne grunnlag for utvikling av næringer og kompetanse. Det er da viktig at man også ser 
de mangfoldige mulighetene som treet representerer, herunder også dette med bygg i tre. 
Det er ganske vanlig at kommunale bygg bygges i tre og i kombinasjon med andre 
materialer, som stål, betong og teglstein.  Blant annet har Statsbygg fått i oppdrag fra 
Landbruks- og matdepartementet å utrede bruken av tre i offentlige bygg. 
 
Det vil være fordeler med å bygge i hel tre. Profilering av en sentral og viktig næring som 
skogbruket er.  Anvendelse av tre bidrar til at Ringerike reelt fremstår som en grønn region. 
Bruk av fornybare materialer skaper miljø og bidrar til teknologisk utvikling når det gjelder 
anvendelse av tre i ulike typer bygg av høy kvalitet. Det er oppgitt til ordfører at Ringerike 
kommune har erfaring med at bygge kostnaden med bruk av hel tre er noe høyere enn ved 
mer tradisjonell bygging.  
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I forbindelse med interpellasjonen har ordfører sett nærmere på hvorvidt kommunen kan 
stille krav til bruk av tre i egne bygg og bygg som oppføres av private utbyggere.         
 
For kommunale bygg er svaret ja.  Ringerike kommune kan stille krav om at kommunale 
bygg skal bygges i hel tre ved anbudskonkurranser. I anbudsgrunnlaget kan det fremkomme 
at dersom det ikke foreligger andre tungtveiende grunner (som eksempel økonomi) vil 
anbud basert på hel tre bli fortrukket.  
 
For private utbyggere er nok kommunens mulighet til å kreve bygg i tre små. Muligheten 
ligger i at kommunen kan oppfordre private utbyggere til å bruke hel tre. Dette kan gjøres i 
den enkelte sak, men kommunen kan også ta initiativ til å invitere lokale utbyggere til et 
seminar med dette som tema.   
 
Det er hverken i det offentlige eller i det private nødvendigvis slik at alle er kjent med bruk 
av tre og de muligheter som ligger i dette.  Den teknologiske og tre tekniske utviklingen har 
vært formidabel. Tre i bygg er nå også ut fra branntekniske hensyn mer og mer benyttet. 
Slik at man nok kan hevde at utviklingen når det gjelder tre i bygg, også flere etasjers, er i 
ferd med å endre holdningene og dermed går i retning av mer bruk av tre i bygg.     
Ordfører vil for øvrig vise til at universitet i vennskapskommunen Vaxjø i Sverige har utviklet 
anvendelsen av tre i store bygg.  Arbeidet har ført til betydelig internasjonal anerkjennelse 
på dette viktige området som tre i bygg er.      
 
Til spørsmål 1 er ordførerens svar: 
JA, ordføreren har anmodet rådmannen om å utrede og fremlegge prinsippsak for politisk 
behandling når det gjelder anvendelse av tre i kommunale bygg.  Rådmannen vil på den 
bakgrunn fremme sak i løpet av høsten 2012.  
I tillegg har ordfører anmodet rådmannen om å ta initiativ ovenfor private utbyggere hva 
gjelder oppfordring om å bruke tre.  Eventuelt også at rådmannen avholder et seminar om 
temaet.  
Ordføreren mener det er viktig at kommunen går foran og viser vei når det gjelder bruk av 
tre i bygg. 
 
Til spørsmål 2 er ordførerens svar: 
Ordføreren mener at Ringerike kommune, og for så vidt også regionen, har et ansvar når 
det gjelder å ha fokus på skogbruksnæring, dette med anvendelse og foredling av trevirke.  
Det er viktig at Ringerike som et betydelig skogdistrikt i Norge aktivt bidrar til å ivareta 
mulighetene som skogbruket representerer. Ringerike vil med utgangspunkt i Viken Skog og 
Treklyngen være et arnested for moderne og fremtidsrettet foredling basert på tre og 
avansert teknologi. 
Ringerike kommune vil med offensiv anvendelse av tre i bygg fremstå med stor 
symboleffekt og troverdighet. Det vil utvilsomt understøtte betydningen av et fortsatt aktiv 
skogbruk, men også i arbeide med å bygge opp en ny industri i Ringerike. 
 
Ringerike, 25. september 2012   
 
Kjell B. Hansen 
Ordfører 
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110/12  

Referatsaker  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A TAKKEKORT FRA EINAR ZWAIG 
 
B BEREDSKAPSSENTER 
 Brev til statsminister Jens Stoltenberg, dat. 17.08.12. 
 Brev fra statsministerens kontor, dat. 29.08.12. 
 
C NETTBRETT TIL POLITIKERNE – SVAR PÅ SPØRSMÅL 
 Notat fra rådmannen, dat. 15.09.12. 
 
D ”KJØTTFRI MANDAG” 
 Brev fra Framtiden i våre hender og Grønn Hverdag, dat. sept. 2012. 
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111/12  

Månedsrapport pr juli 2012  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapport pr juli tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
Rådmannen besvarte Runar Johansen’s spørsmål han stilte før ordinære saker ble 
behandlet: 
Driften av Austjord er i samsvar med fattede vedtak. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport pr juli tas til orientering. 
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112/12  

Kontrollutvalget 2012 -  protokoll nr. 3/12  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Protokoll nr. 3 fra kontrollutvalgets møte 27.04.2012 tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Forslag fra Kjell B. Hansen (Ap) som ble enstemmig vedtatt: 
 
Protokoll nr. 3 fra kontrollutvalgets møte 27.04.2012 tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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113/12  

Kontrollutvalget 2012 -  protokoll nr. 4/12  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Protokoll nr. 4 fra kontrollutvalgets møte 30.08.2012 tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Forslag fra Kjell B. Hansen (Ap) som ble enstemmig vedtatt: 
 
Protokoll nr. 4 fra kontrollutvalgets møte 30.08.2012 tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
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114/12  

Felles regionalt forliksråd  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Kommunestyrets vedtak i sak 12/105 oppheves. 
 

2. Ringerike kommune slutter seg til samarbeidskommunenes oppfatning om at 
forliksrådets 3 medlemmer m/varamedlemmer fordeles likt, med ett 
medlem/varamedlem fra hver kommune. Dermed er alle Domstollovens krav for 
felles forliksråd til stede, og det etableres et felles interkommunalt forliksråd for 
kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike, slik opprinnelig foreslått. 
 

3. Som medlem i forliksrådet fra Ringerike kommune velges Alf Meier (Ap) 
m/varamedlem Beathe Caroline Heieren (Sp). 
 

4. Rådmannen, i samarbeid med rådmennene i Jevnaker og Hole delegeres myndighet til 
å avklare plassering på lista innenfor de rammene som er beskrevet i saksframlegget. 
Ved fremtidige valg rulleres plasseringen både når det gjelder valg av medlemmer, 
varamedlemmer og formannsvervet. 
 

5. Ringerike kommunes medlem har ledervervet for resten av valgperioden og for 
valgperioden 1.1.2013-31.12.2016. 
 

6. Under forutsetning av at fylkesmennene stadfester valgene, anbefales det at det nye 
rådet trer i funksjon fra 1.10.2012 -31.12.2012 og for valgperioden 1.1.2013-
31.12.2016. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 12/105 oppheves. 
2. Ringerike kommune slutter seg til samarbeidskommunenes oppfatning om at 

forliksrådets 3 medlemmer m/varamedlemmer fordeles likt, med ett 
medlem/varamedlem fra hver kommune. Dermed er alle Domstollovens krav for 
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felles forliksråd til stede, og det etableres et felles interkommunalt forliksråd for 
kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike, slik opprinnelig foreslått. 
 

3. Som medlem i forliksrådet fra Ringerike kommune velges Alf Meier (Ap) 
m/varamedlem Beathe Caroline Heieren (Sp). 

4. Rådmannen, i samarbeid med rådmennene i Jevnaker og Hole delegeres myndighet til 
å avklare plassering på lista innenfor de rammene som er beskrevet i saksframlegget. 
Ved fremtidige valg rulleres plasseringen både når det gjelder valg av medlemmer, 
varamedlemmer og formannsvervet. 

5. Ringerike kommunes medlem har ledervervet for resten av valgperioden og for 
valgperioden 1.1.2013-31.12.2016. 

6. Under forutsetning av at fylkesmennene stadfester valgene, anbefales det at det nye 
rådet trer i funksjon fra 1.10.2012 -31.12.2012 og for valgperioden 1.1.2013-
31.12.2016. 

 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 12/105 oppheves. 
2. Ringerike kommune slutter seg til samarbeidskommunenes oppfatning om at 

forliksrådets 3 medlemmer m/varamedlemmer fordeles likt, med ett 
medlem/varamedlem fra hver kommune. Dermed er alle Domstollovens krav for 
felles forliksråd til stede, og det etableres et felles interkommunalt forliksråd for 
kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike, slik opprinnelig foreslått. 

3. Som medlem i forliksrådet fra Ringerike kommune velges Alf Meier (Ap) 
m/varamedlem Elsa Lill P. Strande (H) 

4. Rådmannen, i samarbeid med rådmennene i Jevnaker og Hole delegeres myndighet til 
å avklare plassering på lista innenfor de rammene som er beskrevet i saksframlegget. 
Ved fremtidige valg rulleres plasseringen både når det gjelder valg av medlemmer, 
varamedlemmer og formannsvervet. 

5. Ringerike kommunes medlem har ledervervet for resten av valgperioden og for 
valgperioden 1.1.2013-31.12.2016. 

6. Under forutsetning av at fylkesmennene stadfester valgene, anbefales det at det nye 
rådet trer i funksjon fra 1.10.2012 -31.12.2012 og for valgperioden 1.1.2013-
31.12.2016. 
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115/12  

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: 

 
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  
Rådmannens reviderte forslag i notat, datert 24.08.12: 
 

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

2. Egenkapitalen finansieres slik: 
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- 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. 

 
Innstilling i punkt 9 fra valgnemnda for selskaper der kommunen har eierinteresser: 
 
Medlemmer: 
Tor Bøhn 
Hans Anton Stubberud 
 
Varamedlemmer: 
Torbjørn Landsdalen 
Marianne Wethal 
Ole-Magnus Strande 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens reviderte forslag samt 
valgnemndas innstilling i punkt 9, ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune går inn som eier i Flerbrukshallen AS med en egenkapital på 13 
mill. kr. 

2. Egenkapitalen finansieres slik: 
• Tomteverdi    1 mill. kr 
• Salgsinntekter BAK 1   1 mill. kr 
• Tinginnskudd Ringerikshallen  7 mill. kr 
• Omdisponering ubrukte lånemidler 4 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. Ringerike kommune går inn med Ringerikshallen som tinginnskudd i Flerbrukshallen 
as. Tinginnskuddsverdien på Ringerikshallen settes til 7 mill. kr. 

5. Ringerike kommunestyre andel på 4 mill kr av egenkapitalen, finansieres av ubrukte 
lånemidler fra prosjekt 0005 Hallingby skole. 
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6. Ringerike kommunestyre godkjenner vedtekter for Flerbrukshallen AS, datert 8.juni 
2012. 

7. Ringerike kommunestyre godkjenner aksjonæravtalen for Flerbrukshallen as, datert 
13.juni 2012. 

8. Ordfører gis fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet. 
9. Ringerike kommunestyre velger følgende medlemmer i styret til Flerbrukshallen AS. 
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116/12  

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  
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& 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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117/12  

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  
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& 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. 
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118/12  

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  
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& 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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AKSJONÆRAVTALE 
MELLOM AKSJONÆRENE I  


SELSKAPET FLERBRUKSHALLEN AS 
 


1. PARTENE 
(1) Partene i denne avtale er Ringerike kommune, Hønefoss stadion AS og Ringerike Idrettsråd. 


Ingen kan bli aksjonær i selskapet uten å tiltre denne avtalen. 
(2) Aksjekapitalen sammensettes slik: Hønefoss stadion as 13 mill kr, Ringerike Idrettsråd 0,3 


mill kr og Ringerike kommune 13 mill kr. Ringerike kommunes aksjekapital er tomteverdi 
1mill kr, tinginnskudd  Ringerikshallen 7 mill kr og kontant innbetaling 5 mill kr. Selskapet 
og kommunen forplikter seg til å selge Ringerikshallen så snart dette i praksis lar seg 
gjennomføre. Hvis salgprisen av Ringerikshallen  skulle bli lavere enn kr. 7 mill forplikter 
Ringerike kommune seg til innbetale differansen. Hvis salgsprisen blir høyere enn 7 mill kr, 
tilfaller merinntekten Ringerike kommune. 


 
2. FORMÅL 
(1) Formålet med denne avtale er å regulere aksjonærenes rettigheter og plikter seg i mellom 


utover det som følger av selskapets vedtekter og aksjeloven.   
 


3. STYREPLASSFORDELING OG STEMMEGIVNING1. 
(1) Partene er enige om at av styrets 5 medlemmer skal 2 utpekes av Ringerike kommune, 2 


utpekes av Hønefoss stadion og 1 av Ringerike Idrettsråd.  
 
4. OVERDRAGELSE AV AKSJER - FORKJØPSRETT 
(1) Ingen av partene kan overdra sine aksjer i Flerbrukshallen AS til andre dersom overdragelsen 


fører til at vilkårene for spillemiddeltildeling, jfr. Kulturdepartementets vilkår, ikke lenger er 
oppfylt.  


(2) Ringerike kommune har forkjøpsrett til Ringerike Idrettsråd sin aksjepost.  
 
5. REGULERING AV MOTSTRID 
(1) Ved eventuell motstrid mellom bestemmelser i denne avtale og aksjeloven og/eller selskapets 


vedtekter skal bestemmelsene i denne avtalen gå foran.  
 
6. ENDRING OG OPPHØR AV AVTALEN.  
(1) Endring av avtalen krever enighet mellom partene.  
(2) Avtalen bortfaller ved oppløsning av selskapet. Avtalen gjelder bare for den enkelte part så 


lenge de fortsatt har eierandeler i selskapet. Om en part trer ut av selskapet gjelder avtalen 
fortsatt for de gjenværende.   


 
Hønefoss………2012 


 
 
 
 


Ringerike kommune   Hønefoss stadion AS   Ringerike Idrettsråd 
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1. Innledning 
Årsprognosen for 2012 som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.07.2012 


samt den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2012. Samtlige 


enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine virksomhetsledere og 


økonomirådgivere tatt stilling til den ferdigkalkulerte prognosen som ERV-systemet beregner. Tallene 


er således justert i de tilfeller det er nødvendig, for å presentere en velfundert prognose som tar 


høyde for de forventninger man har til driften fremover og effekten av iverksatte tiltak. Endelig 


prognose er fremlagt og godkjent av økonomisjef og rådmannen. 


Det må imidlertid tas høyde for at regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 


aktuarberegninger på pensjon i januar, kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i 


forhold til prognosen. 


2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen 
Prognosen per mai indikerer at kommunen vil bruke om lag 22,5 mill. kroner mer enn budsjettert i 


2012. Det er ca 7 mill. kroner lavere merforbruk enn meldt per mai. Flere bekreftelser på at 


igangsatte tiltak får økonomisk effekt, effektiv ferieavvikling i sommer og fortsatt lave lånerenter er 


hovedårsakene til forbedringen i prognosen. 


 


Rammeområdene 0 - 7 viser et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 20 mill. kroner, en 


forbedring på over 5 mill. kroner fra forrige økonomirapport per mai. 


De største avvikene finner vi innenfor følgende områder: 


 Oppvekst og kultur melder om et merforbruk på ca. 5,8 mill. kroner, hovedsakelig knyttet til 


utfordringer på barnehageområdet. 


 Helse og omsorg melder om et merforbruk på 11 mill. kroner. Det meste knyttet til området 


institusjon. 


Beløp i hele tusen kroner


Regnskap      


til og med 


juli 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik


Avvik i 


%


Årsavvik 


forrige 


rapport (pr 


mai)


Sum frie disponible


 inntekter  (Rammeområde 8) -773 244 -841 269 -1 378 493 -1 378 492 -1 0 % -0                    


Sum nettofinans-


utgifter (Rammeområde 9) 23 436 12 027 91 813 94 169 -2 355 -3 % -3 961            


Sum til fordeling drift til 


rammeområdene 0-7 -749 808 -829 242 -1 286 680 -1 284 323 -2 356 -3 % -3 962            


Sum forbruk drift 


rammeområdene 0-7 686 378 711 759 1 286 680 1 306 844 -20 164 -2 % -25 687         


Mer /mindreforbruk -63 430 -117 483 0 22 521 -22 521 -29 648         
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I budsjett 2012 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 28,2 mill. kroner. Gitt 


prognosen per juli vil dette ikke oppnås, men ca 6 mill. kroner vil kunne brukes til å nedbetale 


kommunens akkumulerte underskudd i 2012. 


Det er initiert og iverksatt løpende tiltak med kostnadsreduserende effekt eller økning av inntektene 


i 2012. Rådmannen har et krav på å realisere et budsjett med definerte tiltak på 46,6 mill. kroner i 


innsparinger i 2012. Mange av tiltakene er allerede gjennomført, og det opprettholdes et stort press 


på organisasjonen for gjennomføring av det som ennå ikke er fullført. 


 I tillegg til planlagte tiltak gjennomføres følgende for å redusere merforbruket: 


 Ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig 


 Innkjøp begrenses i størst mulig grad 


 Bedre utnyttelse av kommunens kontorarealer for å senke leiekostnader og energibruk 


 Avviket vi ser nå vil kunne endre seg etter hvert som tiltak og bekreftelser faller på plass gjennom 


året. 


Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP  
I september/ oktober hvert år mottar kommunen årets reguleringspremie og utdelt overskudd fra 


KLP. Beløpet på disse (utgift og inntekt) vet vi ikke på forhånd, og frem til da vil vi ikke kunne si noe 


om årets budsjettmessige avsetning vil stemme med virkeligheten. Pensjonsberegninger i forbindelse 


med årsavslutningen vil også spille inn på de endelige totale pensjonskostnadene. 


Redusert utbytte fra RIK (Ringeriks- Kraft) 
Denne rapporten tar høyde for en redusert inntekt i forbindelse med utbyttebetaling fra RIK etter at 


det er vedtatt et utbytte på totalt 13 mill. kroner, hvorav 11,44 mill. kroner vil tilfalle Ringerike 


kommune. Dette er 9,56 mill. kroner lavere enn budsjettert for 2012.  


Usikkerhetsfaktorer ved årets slutt 
Det må tas høyde for følgende usikkerhetsfaktorer ved årets slutt som ikke kan fanges opp i en 


prognose som nå er laget. Disse faktorene kan påvirke det regnskapsmessige resultatet for 2012 


både positivt og negativt:  


 Årsavslutningen 


Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i 


forhold til prognosen. 


 Oppgjør prosjektmidler  


Overføring av prosjektmidler innen drift til bundne fond. Enkelte utgifter og inntekter kan 


være utelatt fra prognosen.  


 Aktuarberegning pensjon januar. 
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3. Økonomisk oversikt rammeområdene 
 


 


Hovedoversikten viser at de fleste områdene, med unntak av Støtteenheter adm, bidrar til 


merforbruket. Hovedutfordringene målt i kroner finner vi fortsatt innenfor de to største områdene; 


helse og omsorg og oppvekst og kultur.  


Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene:        
(alle tall i 1000) 


 


 Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser et sannsynlig merforbruk på 0,6 mill. kr. Dette 


knyttes til møteutgifter og kostnader knyttet til vennskapsbybesøk ser ut til å bli noe høyere enn 


budsjettert. 


Beløp i hele tusen kroner


Regnskap      


til og med 


juli 2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik


Avvik i 


%


Årsavvik 


forrige 


rapport (pr 


mai)


0. Folkev. styringsorg 2 919 3 316 6 177 6 788 -611 -10 % -0                    


1. Rådm. strat. tiltak 10 022 6 627 11 995 13 166 -1 171 -10 % -957               


2. Støtteenheter adm. 39 753 40 267 64 835 64 116 719 1 % 263                 


3. Oppvekst og kultur 230 646 241 562 415 767 421 604 -5 837 -1 % -6 373            


4. Helse og omsorg 333 045 357 577 614 392 625 392 -11 000 -2 % -14 418         


5. Tekniske områder 60 631 64 130 127 971 130 221 -2 250 -2 % -4 186            


7. Avsetninger 9 362 -1 721 45 542 45 557 -15 0 % -14                 


Sum forbruk 


rammeområdene 0-7 686 378 711 759 1 286 680 1 306 844 -20 164 -2 % -25 687         


0 Folkevalgte 


styringsorganer


Regnskap


til og med juli 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr mai)


Driftsregnskap 2 919 3 316 6 177 6 788 -611 -10% -0 


Driftsresultat 3 352 3 629 6 132 6 620 -488 -8% 110 


Driftsutgifter 3 595 3 880 6 385 7 033 -647 -10% -52 


Driftsinntekter -243 -251 -253 -413 160 63% 162 


Finansresultat -433 -313 45 168 -123 -273% -110 


Finansutgifter 0 55 178 -123 -224% -110 


Finansinntekter -433 -313 -10 -10 0 0 % 0 
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Innenfor område 1, rådmann/ strategiske tiltak, er det lagt et innsparingskrav i forbindelse med 


omorganisering på 3 mill. kroner i 2012. Noe er gjennomført, men det knytter seg fremdeles stor 


usikkerhet til den endelige økonomiske effekten av dette innsparingskravet. Prognosen antyder et 


mulig merforbruk på ca 1,2 mill. kroner. Det legges vekt på å holde ledige stillinger vakante og andre 


tiltak vurderes/ gjennomføres fortløpende.  


 


Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, melder om et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner.  


Dette skyldes i hovedsak at ledige stillinger holdes vakante og at det ikke settes inn vikar ved 


langtidssykdom/ foreldrepermisjon så lenge det er forsvarlig for driften. Det har imidlertid kommet 


på økte forsikringspremier som følge av flere dødsfall i tillegg til innbrudd i rådhuset i juni. 


 


Område 3, oppvekst og kultur, viser en prognose med 5,8 mill. kroner i merforbruk. Dette fordeler 


seg med 5 mill. kroner på barnehageområdet og 1 mill. kroner innenfor skole. 


1 Rådmann, 


strategiske tiltak


Regnskap


til og med juli 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr mai)


Driftsregnskap 10 022 6 627 11 995 13 166 -1 171 -10% -957


Driftsresultat 10 020 7 282 12 095 13 481 -1 385 -11% -947


Driftsutgifter 10 755 8 824 14 309 17 250 -2 942 -21% -1 220


Driftsinntekter -734 -1 542 -2 213 -3 769 1 556 70% 273


Finansresultat 2 -655 -100 -314 214 214% -11


Finansutgifter 2 11 11 -11 X -11


Finansinntekter -665 -100 -325 225 225 % 0


2 Støtteenheter adm


Regnskap


til og med juli 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr mai)


Driftsregnskap 39 753 40 267 64 835 64 116 719 1% 263


Driftsresultat 40 374 40 804 65 930 65 204 725 1% 261


Driftsutgifter 42 743 44 619 73 023 73 104 -82 -0% -402


Driftsinntekter -2 369 -3 815 -7 093 -7 900 807 11% 662


Finansresultat -621 -537 -1 094 -1 088 -6 -1% 2


Finansutgifter 9 6 6 12 -6 -107% 2


Finansinntekter -630 -543 -1 100 -1 100 0 0 % 0


3 Oppvekst og 


kultur


Regnskap


til og med juli 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr mai)


Driftsregnskap 230 646 241 562 415 767 421 604 -5 837 -1% -6 373


Driftsresultat 231 634 242 033 416 641 422 476 -5 835 -1% -6 372


Driftsutgifter 278 041 289 288 492 703 502 360 -9 658 -2% -10 913


Driftsinntekter -46 407 -47 254 -76 061 -79 884 3 823 5% 4 542


Finansresultat -988 -471 -874 -872 -2 -0% -2


Finansutgifter 6 2 110 112 -2 -2% -2


Finansinntekter -994 -473 -984 -984 0 0 % 0







 


 
RINGERIKE KOMMUNE 
Månedsrapport per juli 2012  


 


7 
 


Merforbruket på 1 mill. kroner på skoleområdet skyldes i hovedsak utgifter knyttet til 


spesialundervisning. 


Barnehageområdet melder nå om et merforbruk på 5 mill. kroner, som er på linje med forrige 


månedsrapport. Hovedårsaken til merforbruket skyldes tilskudd til ikke- kommunale barnehager 


samt noe høyere utgifter knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne. Lavere strømutgifter og en 


konsulentstilling som holdes vakant deler av året bidrar til å redusere merforbruket. De kommunale 


barnehagene viser samlet en prognose som ligger ca 0,6 mill. kr lavere enn budsjett. I tillegg har 


kommunen flere barn fra andre kommuner i sine barnehager enn forutsatt, og oppnår dermed en 


merinntekt på ca 0,8 mill. kr i refusjon fra andre kommuner.  


Fra høsten 2012 er det behov for noen flere barnehageplasser enn våren 2012 for å innfri løftet om 


full barnehagedekning. Dette er løst ved åpning av midlertidig kommunal barnehage på tidligere 


Heggen skole og to nye private familiebarnehager. Disse kostnadene er inkludert i fremlagt prognose. 


For områdene SFO, Kulturtjenesten og tilskudd til kultur- og idrettsformål, meldes ingen 


regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av betydning. PPT ligger an 


til et mindreforbruk som skyldes mangel på kvalifiserte søkere til ledige stillinger. 


 


Helse og omsorg, område 4, melder om et merforbruk i forhold til budsjett på 11 mill. kroner, som er 


3,4 mill. kroner forbedring siden forrige rapportering. Dette er resultatet av en sommerferieavvikling 


som har blitt mer kostnadseffektiv enn antatt på forhånd. Vi har også fått ytterligere bekreftelse på 


at tiltak har fått økonomisk effekt, og det er heller ikke benyttet vikarer fra eksterne vikarbyråer. 


Sparetiltakene i budsjettet til helse og omsorg utgjør ca 31,6 mill. kroner, og prognosen viser nå at ca 


20 mill. kroner av disse vil innfris. De økonomiske utfordringene knytter seg i hovedsak til drift 


innenfor institusjon. Mange av sparetiltakene er også lagt på dette området. Tiltak for endring i 


pleiefaktor på Austjord, generelt nedtak i pleiefaktor på alle institusjoner og endring i organiseringen 


av dagtilbud synes vanskelig å gjennomføre, og det er klart at de ikke vil gi helårseffekt som 


forventet. 


Hjemmebaserte tjenester har fortsatt noe økt aktivitet som kan relateres til samhandlingsreformen 


som trådte i kraft 01.01.2012. Ringerike kommune gjør en god jobb for å få utskrivningsklare 


pasienter ut av sykehuset, og slik det ser ut nå vil vårt budsjett for utskrivningsklare pasienter holde. 


4 Helse og omsorg


Regnskap


til og med juli 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr mai)


Driftsregnskap 333 045 357 577 614 392 625 392 -11 000 -2% -14 418


Driftsresultat 336 826 363 594 614 042 624 979 -10 937 -2% -14 356


Driftsutgifter 681 448 441 317 768 486 791 619 -23 132 -3% -21 870


Driftsinntekter -344 622 -77 722 -154 445 -166 640 12 195 8% 7 514


Finansresultat -3 781 -6 017 350 413 -63 -18% -62


Finansutgifter 469 301 450 513 -63 -14% -62


Finansinntekter -4 250 -6 318 -100 -100 0 0 % 0
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Her er hjemmebaserte tjenester en viktig brikke for å få dette til, men det fører til økt aktivitet og 


noe høyere kostnader enn det som er budsjettert i denne tjenesten.  


Innenfor områdene helse og velferd (spesielt rus og psykiatri) og NAV meldes det om positive tall og 


et mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger som ikke blir fylt 


pga mangel på kvalifiserte søkere. Barnevernet har hatt en hektisk sommer med mange saker, og 


prognosene fra tidligere rapporteringer om mindreforbruk er nå snudd til et sannsynlig merforbruk i 


løpet av året. 


Det er igangsatt omfattende tiltak innenfor organiseringen i helse og omsorg de siste månedene. Det 


er gjort endringer i ledelsen innenfor virksomhetsområdene, satt fortgang i nedbemannings-/ 


omstillingsprosesser og ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig. I tillegg fokuseres 


det på å unngå overtidsbruk og holde innkjøp på et minimum. 


 


Tekniske områder, område 5, melder om et merforbruk på 2,2 mill. kroner. En forbedring på nesten 2 


mill. kroner fra forrige måned.  


Byggtjenester melder om et merforbruk med 2,25 mill grunnet manglende salgsinntekter relatert til 


vaktmestertjenester for Boligstiftelsen. Pga reduserte lønnsutgifter, økt sykelønnsrefusjon og ellers 


nøkternt forbruk er prognosen forbedret med 0,35 mill fra forrige rapport. 


Eiendomsforvaltningen meldte ved forrige rapportering et merforbruk på 1,6 mill. kroner.  Det ligger 


nå an til et mindreforbruk knyttet til strømutgifter som får betydelig utslag i prognosene. I tillegg 


ventes noe større leieinntekter enn antatt tidligere i år. Dette bidrar til at Eiendomsforvaltningen 


styrer mot budsjettbalanse i løpet av året.  


Drift ser ellers ut til å bli som budsjettert på de fleste områder innenfor tekniske tjenester. 


5 Tekniske områder


Regnskap


til og med juli 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr mai)


Driftsregnskap 60 631 64 130 127 971 130 221 -2 250 -2% -4 186


Driftsresultat 61 661 64 498 130 041 131 497 -1 456 -1% -3 624


Driftsutgifter 122 866 150 914 272 586 272 822 -236 -0% -1 675


Driftsinntekter -61 205 -86 416 -142 545 -141 325 -1 220 -1% -1 949


Finansresultat -1 030 -368 -2 070 -1 276 -793 -38% -563


Finansutgifter 35 5 1 612 843 770 48% 926


Finansinntekter -1 066 -373 -3 682 -2 119 -1 563 -42 % -1 489
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Vi ser foreløpig ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av 


betydning innenfor rammeområde 7, avsetninger og overføringer. Det er innenfor dette området vi 


finner avsetningen til reguleringspremie fra KLP som blir avklart i løpet av høsten. 


 


Vi ser foreløpig ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av 


betydning innenfor rammeområde 8, skatt og rammetilskudd. 


 


Prognosen for område 9 viser nå et merforbruk på om lag 2,4 mill. kroner, en forbedring på ca 1,6 


mill. kroner siden forrige rapport per mai. Grunnen til merforbruket er redusert utbyttebetaling fra 


RIK som er innarbeidet i prognosen. Utbetaling av utbytte fra RIK blir mest sannsynlig 11,44 mill. 


kroner sammenlignet med et budsjettert nivå på 21 mill. kroner, dvs. en utbyttereduksjon på hele 


9,56 mill. kroner. 


7 Avsetninger, 


overføringer


Regnskap


til og med juli 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr mai)


Driftsregnskap 9 362 -1 721 45 542 45 557 -15 -0% -14


Driftsresultat 11 200 1 516 45 542 45 595 -53 -0% -115


Driftsutgifter 12 739 2 609 45 872 47 267 -1 395 -3% -951


Driftsinntekter -1 539 -1 093 -330 -1 671 1 342 407% 836


Finansresultat -1 838 -3 236 0 -39 39 X 101


Finansutgifter 301 -3 156 40 000 40 041 -41 -0% -41


Finansinntekter -2 138 -80 -40 000 -40 080 80 0 % 141


8 Skatt og 


rammetilsk 


Regnskap


til og med juli 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr mai)


Driftsregnskap -773 244 -841 269 -1 378 493 -1 378 492 -1 -0% -0


Driftsresultat -773 244 -841 269 -1 378 493 -1 378 492 -1 -0% -0


Driftsutgifter 34 16 207 102 105 51% 86


Driftsinntekter -773 279 -841 285 -1 378 700 -1 378 594 -106 -0% -86


Finansresultat 0 


Finansutgifter 0 


Finansinntekter


9 Renter, avdrag og 


finansposter


Regnskap


til og med juli 


2011


Regnskap


hittil 2012
Årsbudsjett


Prognose


Årsregnskap


Prognose


Årsavvik
Avvik i %


Årsavvik 


forrige rapport 


(pr mai)


Driftsregnskap 23 436 12 027 91 813 94 169 -2 355 -3% -3 961


Driftsresultat -216 -280 0 -0 X 0


Driftsutgifter 47 1 1 -1 X -1


Driftsinntekter -263 -280 -0 0 X 1


Finansresultat 23 652 12 307 91 813 94 169 -2 355 -3% -3 961


Finansutgifter 47 345 28 029 119 214 112 465 6 749 6% 6 286


Finansinntekter -23 693 -15 722 -27 401 -18 297 -9 104 -33 % -10 247
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Lave lånerenter og gunstige innskuddsbetingelser gjør at finansinntektene bidrar positivt i prognosen 


og viser et mindreforbruk. Renter fra skattetrekkskontoen til kommunen er i tidligere rapporter blitt 


uteglemt i prognosene og er hovedårsaken til forbedringen i prognosen denne runden. Norges Bank 


har anslått at styringsrenten blir liggende på dagens nivå det nærmeste året. Prognosen for 


renteutgifter er derfor redusert ytterligere siden forrige rapportering.  


4. Utvikling i bemanningsoversikter  
 


 


 I tabellen vises utviklingen i bemanningen i 2012 sammenlignet med 2011. En økning av årsverk med 


variabel utlønning er normalt i august og september pga sommerferieavvikling. Bemanningstallene, 


som har vært brukt i forbindelse med økonomirapportering siden 2008, viser medarbeidere som 


mottar fast lønn i antall årsverk og medarbeidere som mottar variabel lønn omregnet til antall 


årsverk.  


I tallet for medarbeidere som mottar fast lønn inngår medarbeidere med fast stilling, faste vikarer og 


engasjementer. I tallet på medarbeidere som mottar variabel lønn inngår lønn til tilkallingsvikarer 


(som kun mottar timelønn) samt ekstravakter til medarbeidere i deltidsstillinger som er fast tilsatt, 


har fast vikariat eller engasjement. All variabel lønn er timebasert, og omregningen til variable 


årsverk er kun basert på antall ordinære timer som er jobbet. Kostnader til tilleggslønn, som for 


eksempel overtid og helligdagstillegg, inngår ikke i beregningen av antall årsverk, men synliggjøres i 


de totale lønnskostnadene. Kjøp av vikarer fra vikarbyråer er heller ikke med i bemanningsoversikten. 


Gjennomsnittlig bemanning i år er 2053 årsverk. Det er viktig å påpeke at det er en rekke ting som 


kan påvirke antall ansatte, uten at det skyldes forbedret eller dårligere produktivitet i kommunen. 


Bemanning 2011


Fast utlønning Variabel utlønning 


(timelønnede)


Sum årsverk Sum årsverk


januar 1847 200 2047 2060


februar 1858 176 2034 1996


mars 1861 178 2039 1988


april 1853 201 2054 2008


mai 1859 183 2042 1975


juni 1868 176 2044 1978


juli 1845 190 2035 1992


august 1849 277 2126 2084


september 2058


oktober 2018


november 2048


desember 2068


Gj.snitt årsverk 1855 198 2053 2023


Måned


Bemanning 2012
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Virksomhetsoverdragelser bidrar til å øke antall ansatte, for eksempel medførte overtakelsen av 


Krisesenteret i september 2011 en økning på 11,45 årsverk. Det ble også utvidet med ca 15,5 årsverk 


når ansatte ved legevakten ble en del av kommunens ansatte fra 1.1.2012. Videre vil en utvidelse i 


lovpålagte oppgaver som kommunen må utføre kunne gi økt behov for bemanning. Endret 


befolkningsvekst og befolkningssammensetning vil også påvirke behovet for lovpålagte tjenester, 


som igjen vil påvirke bemanningen. Et eksempel her er økningen knyttet til spesialundervisning i 


grunnskolen.  


Ved behandlingen av budsjettet for 2012 ble det vedtatt kostnadsreduksjoner med 46,6 mill. kroner. 


Kostnadsreduksjonene skal i hovedsak skje innenfor lønnsmidler. 
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5. Utvikling i nærværsprosent 
Reduksjon i sykefravær er en prioritert oppgave i Ringerike kommune. Det er definert et mål på 
samlet nærvær for kommunen på 93 % ved utgangen av 2013.  
 
Per april var det 68 organisatoriske enheter med mer en 93 %  nærvær og 69 enheter under 93 %. Så 
langt i nærværsarbeidet er det 50 % måloppnåelse i forhold til Langtidsfrisk plan. (IA-plan).  
 
Teknisk sektor har et nærvær som er stabilt på over 93 %. Teknisk sektor rapporterer om at mulige 
årsaker til det høye nærværet er: 
• fokus på trivsel og fag 
• legge til rette for å kunne mestre jobben 
• mulighetsfokus ved oppfølging av fravær 
• teaminndeling  
 
Som et ledd i dette arbeidet skal samtlige enheter årlig utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljø, 
og iverksette konkrete forbedringstiltak. Konkret og langsiktig arbeid innen lederopplæring og -
utvikling, videre opplæring i langtidsfriskmetodikk og innføring av ny og spisset rutine for oppfølging 
sykemeldte vil sammen med innarbeidelse av tiltak for å nå delmålene i den nye IA-avtalen i 
kommunens øvrige handlingsplaner bidra til et høyere nærvær/lavere fravær blant kommunens 
ansatte. 
 
Legemeldt fravær 
Tall fra NAV (tabell 1) viser at det legemeldte fraværet i Ringerike kommune i første kvartal 2012 var 
9,5 % mot 8,4 % i første kvartal 2011. Økningen finner vi hovedsakelig innenfor oppvekstsektoren 
som stiger med nesten 2 % sammenlignet med første kvartal 2011. 
 


År 
 


1. kvartal 2. kvartal 3.kvartal 4. kvartal Totalt tapte 
dagsverk (årsbasis) 


Tilsvarer i antall 
årsverk (årsbasis) 


2006 9,7 % 8,8 % 7,4 % 8,4 % 35397 154 


2007 9,0 % 8,2 % 8, 3 % 8,5 % 36343 158 


2008 8,8 % 8,5 % 7,6 % 7,8 % 38616 168 


2009 8,1 % 8,3 % 8,7 % 9,2 % 38823 169 


2010 8,6 % 7,3 % 7,6 % 8,5 % 34416 150 


2011        8,4 % 8,6 % 8,1 % 8,9 % 35139 153 


2012 9,5 %      


Tabell 1: Tabellen over viser legemeldt sykefravær i prosent, tapte dagsverk og tapte dagsverk 
omgjort til årsverk.  
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Egenproduserte fraværstall  
Det rapporteres på fravær for kommunen samlet sett og pr sektor. Det gjøres oppmerksom på at 
sykefraværsprosenten for sist rapporterte måned kan endre seg noe ved neste rapportering fordi 
etterregistrering av fravær for foregående måned kan forekomme.  


 


    
Egenmeldt  
sykefravær 


Sykefravær,  
1 - 16 dager 


Sykefravær,  
> 16 dager 


Sykefravær totalt 


Firmakode Kalenderår/måned % % % % 


Ringerike kommune 01,2012 1,45 3,68 6,85 10,53 


Ringerike kommune 02,2012 1,32 3,33 8,04 11,37 


Ringerike kommune 03,2012 1,24 3,84 7,16 10,99 


Ringerike kommune 04,2012 0,56 4,56 3,33 7,89 


Ringerike kommune 05,2012 0,68 4,78 3,45 8,22 


Ringerike kommune 06,2012 0,39 2,28 5,37 7,64 


Samlet resultat 0,94 3,76 5,67 9,43 


Tabell 2: Viser samlet sykefravær for per måned og totalt tom juni 2012. 


 


    
Egenmeldt  
sykefravær 


Sykefravær,  
1 - 16 dager 


Sykefravær,  
> 16 dager 


Sykefravær totalt 


Personalområde Kalenderår/måned % % % % 


Helse og omsorg 01,2012 1,23 3,19 8,36 11,55 


 02,2012 1,29 3,27 10,19 13,46 


 03,2012 1,11 4,00 9,47 13,47 


 04,2012 0,54 6,94 2,60 9,54 


 05,2012 0,63 7,28 2,46 9,74 


 06,2012 0,41 2,56 6,74 9,30 


Oppvekst og kultur 01,2012 1,84 4,72 5,92 10,63 


 02,2012 1,44 3,96 6,01 9,98 


 03,2012 1,49 3,91 5,13 9,05 


 04,2012 0,70 2,51 4,11 6,62 


 05,2012 0,75 2,73 4,59 7,31 


 06,2012 0,32 2,24 3,75 5,99 


Tekniske områder 01,2012 1,23 2,91 3,32 6,23 


 02,2012 1,26 2,33 5,41 7,74 


 03,2012 1,13 3,72 4,56 8,28 


 04,2012 0,31 2,53 3,64 6,17 


 05,2012 0,72 2,68 3,66 6,35 


 06,2012 0,52 1,59 4,87 6,45 


Tabell 3: Viser sykefravær månedsvis per sektor januar tom juni 2012. 
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Oppfølging av langtidsfrisk plan (IA-plan for Ringerike kommune) 
Følgende innsatser er gjennomført med bakgrunn i Langtidsfrisk plan 2011-2013: 


 Ny rutine for ivaretakelse av gravide medarbeidere er startet opp (Ta med magen på jobb). 


 Verktøy for kartlegging og gjennomføring av medarbeiderskapsprosess er testet ut og 
evaluert (Medarbeiderskap som satsingsområde). 


 6 nye Langtidsfriske prosessveiledere er utdannet (kommunestyrevedtak fra des. 2008 er 
gjennomført)  


 AMU har nærvær som fast tema. 


 I september etableres fast møtefora med NAV arbeidslivssenter. NAV integreres ytterliggere i 
organisasjons og personalavdelingen med møter annen hver uke med fokus på medarbeidere 
med sykefravær over 56 dager.  


 Ny nærværsrutine er innført. 


 Utviklingssamtaler (62 % har fått utviklingssamtaler i 2011 sammenlignet med 48 % i 2009) 
Det vurderes alternative løsninger for gjennomføring av utviklingssamtaler tilpasset den 
enkelte sektors behov.  


 Nytt tiltak: Fra og med september skal tema nærværsarbeid opp som fast punkt på alle 
personalmøter og MKS-møter. 


 Nytt tiltak: I september vurderes nytt elektronisk HMS-system som skal gjøre HMS-arbeidet 
lettere og mer systematisk. Bedriftshelsetjenesten er med og kvalitetsikrer valg av system.  


 Nytt tiltak: I september begynner utdanning av  forflytningsveiledere i hele helse og omsorg. 
Dette for å forebygge arbeidsrelaterte muskel og skjelettlidelser og for å fremme gode 
arbeidsmetoder.  


 Nytt tiltak: Det kurses ytterliggere to st. prosessveiledere innenfor Langtidsfrisk.  


 Nytt tiltak: Ny koordineringsrutine er innført i arbeidet med koordinering av omstillings og 
nedbemanningsarbeidet dette for å sikre god prosess og få bedre oversikt.  


























Nordre Buskerud politidistrikt
Hønefoss politistasjon og lensmannsdistrikt, 


besøk: Askveien 4


Post: Postboks 505 Sentrum, 3504 HØNEFOSS


Tlf: 32 10 32 10 Faks: 32 10 33 00


E-post: nordre.buskerud@politiet.no


Bankgiro: 2280.08.00742


Rådmennene i Ringerike, 


Jevnaker og Hole kommune


Deres referanse Vår referanse Dato


15.06.2012


MØTE VEDRØRENDE FELLES REGIONALT FORLIKSRÅD


Den 14. juni 2012 kl. 1000-1100 ble det avholdt møte på Hønefoss politistasjon 


vedrørende etablering av felles regionalt forliksråd for kommunene Ringerike, 


Jevnaker og Hole.


Tilstede var forliksrådssekretærene Marit Håland og Bjørg Vik Støver, 


seksjonsleder Rune Sigbjørnsen ved sivil/forvaltningsseksjonen Hønefoss 


politistasjon, Elin Åsnes fra Hole kommune, Sveinung Homme fra Ringerike 


kommune samt Gry Munkerud og May Britt Johnsen fra Jevnaker kommune.


Undertegnede orienterte om saken så langt og kom med forslag til at 


kommunene nå selv må velge 1 representant hver til det nye forliksrådet, samt 


at de også må velge 1 representant hver som vararepresentant. Da er det viktig 


for kommunene å påse at kjønnssammensetningen etter domstolloven § 27 er 


oppfylt – dette gjelder også ved valg av vararepresentanter. I tillegg må 


medlemmene være mer 25 år og yngre enn 70 år når de blir valgt. Det ble videre 


opplyst fra kommunene at valgkomiteene i kommunene nå måtte finne ut av 


hvem som skal fortsette i det nye rådet – de nye forutsettes valgt for perioden fra 


1.10 2012 til 31.12.2016, og at de så til slutt må oppnevnes av kommunestyret 


for videre godkjennelse hos fylkesmannen. For Jevnaker vil dette være 


fylkesmannen i Oppland. Videre ble det avklart at møtene skal holdes i 


forliksrådssalen på Hønefoss politistasjon.


Den 1. oktober 2012 ble satt som oppstartsdato for det nye felles forliksrådet – 


kommunene var enige i at de så raskt som mulig skulle finne kandidatene slik at 


disse kunne sendes på forlikskurset 9-12. september 2012 på Storefjell. Siden 


hver kommune skal velge 1 mann og 1 kvinne til rådet ble det bestemt at 


kommunene sammen skulle foreslå en fordeling eller rullering av ledervervet i 


forliksrådet. Det som er viktig å huske på er at rangeringen i rådet er slik at den 


som står som nr 2 på listen, altså etter lederen, alltid vil fungere som leder når 


denne er borte. Videre skulle alle kommunene påse og oppdatere 


møtefullmektiglistene til forliksrådet – disse fungerer heller dårlig pr dags dato.
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Rune Sigbjørnsen


Seksjonsleder
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VEDTEKTER  


FOR  


FLERBRUKSHALLEN AS 


 


1 NAVN 


Selskapets navn er Flerbrukshallen as. 


2 FORRETNINGSKONTOR 


Selskapets forretningskontor er i Ringerike kommune. 


3 VIRKSOMHET/FORMÅL 


Selskapets virksomhet/formål er å finansiere, oppføre og eie flerbrukshall i Schjongslunden i 
Ringerike kommune.  


Flerbrukshallen skal i sin helhet leies ut til et driftsselskap som skal forestå driften av hallen. Dette 
driftsselskapet skal være Ringerike kommune eller et kommunalt/interkommunalt foretak. 


Flerbrukshallen as skal når hallen er ferdig oppført forestå utleie av hele hallen til driftsselskapet. 


Flerbrukshallen as er uten eget økonomisk formål. 


4 AKSJEKAPITAL – AKSJENES PÅLYDENDE 


Selskapets aksjekapital er på 26 300 000 kr fordelt på 26 300 aksjer hver pålydende 1 000 kr. 


5 STYREMEDLEMMER 


Selskapets styre består av 5 medlemmer. 


Inntil halvparten av styremedlemmene velges av Ringerike kommune og Ringerike Idrettsråd. De 
øvrige styremedlemmene velges av generalforsamlingen. Fordelingen av styremedlemmer fastlegges 
i aksjonæravtale. 


6 DAGLIG LEDER 


Selskapet skal ha en daglig leder. Daglig leder velges av styret. 


7 GENERALFORSAMLING 


På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 


‐ Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen 
‐ Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen 
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Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 6 måneder etter utgangen av hvert 
regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut senest 1 uke før møtet skal holdes. 
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. Aksjeeierne kan la seg representere på 
generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt. 


8 REGISTRERING I VERDIPAPIRREGISTRET 


Aksjene skal ikke registreres i verdipapirregistret 


9 ANVENDELSE AV OVERSKUDD. UTDELING AV UTBYTTE. AVVIKLING. 


Eventuelt overskudd skal anvendes for flerbrukshallen i Schjongslunden. Det skal ikke utbetales 
utbytte. 


Ved salg, oppløsning eller avvikling av selskapet, skal aksjonærenes aksjeinnskudd, regnet i 
prosentandel av totalt investerte midler i selskapet etter ferdigstillelsen av flerbrukshallen, 
tilbakebetales selskapets aksjonærer med samme prosentandel av brutto salgssum. Selskapets 
overskytende eiendeler skal vederlagsfritt tilfalle Ringerike kommune eller et 
kommunalt/interkommunalt foretak og benyttes til idrettslig formål. 


Tilbakebetaling gjelder ikke for verdiøkning pga. modernisering av hallen, med mindre dette er 
finansiert ved egenkapitalinnskudd fra aksjeeierne. 


10 OVERDRAGELSE AV AKSJER 


Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan nekte 
overdragelse av aksjene dersom det foreligger saklig grunn eller overdragelsen vil medføre brudd på 
bestemmelser i vedtektene. 


11 EIERSKAP 


Mer enn 50 % av aksjene skal ved stiftelsen og til enhver tid være eiet av idrettslag/organisasjonsledd 
i NIF og/eller kommuner/fylkeskommuner. 


12 VEDTEKTSENDRINGER 


Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes Kulturdepartementet. 


13 FORHOLDET TIL DEN ALMINNELIGE AKJSELOVGIVNINGEN 


Aksjelovgivningens regler kommer til anvendelse med mindre annet fremgår av vedtektene. 
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Notat   
 
Til: Formannskapet, Kommunestyret 
Fra: Rådmannen 


 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
11/1304-48 20271/12 D11 24.08.2012 


ETABLERING AV FLERBRUKSHALLEN AS  
SVAR PÅ SPØRSMÅL IFBM POLITISK BEHANDLING 
 
Bakgrunn 
 
Rådmannen viser til formannskapets behandling av sak om etablering av Flerbrukshallen AS, 
sak 140/2012 den 26.juni 2012 hvor formannskapet utsatte saken for ytterligere bearbeiding 
av spørsmål/synspunkter fremført i formannskapet. 
 
Etter formannskapets møte, tok også Hønefoss Stadion as opp spørsmålet om aksjekapitalen 
og har foreslått en reduksjon av denne. 
 
Med bakgrunn i overnevnte, har det derfor vært behov for å justere på vedtekter, 
aksjonæravtale og deler av rådmannens forslag til vedtak. 
 
Dette notatet inneholder derfor: 
 


- svar på spørsmål fra formannskapets møte 26.juni 2012  
- justerte vedtekter og aksjonæravtale 
- revidert forslag til rådmannens forslag til vedtak 


 
Formannskapets vedtak sak 140/2012 den 26.juni 2012  
 
Vedtak: 
Saken utsettes til formannskapets augustmøte for ytterligere bearbeiding av spørsmål/ 
synspunkter fremført i formannskapet. 
 
Bolstad’s spørsmål som følger saken: 
- Ringerike idrettsråd? – Konklusjon 
- Bindende forhåndsuttalelse ift. mva - konklusjonen 
Vedtektene 
4.A-kap/e-kap 
- Hvorfor alt i a-kap – risikerer tap og handleplikt. 
9. Hva er bakgrunnen? 
- Lovlighetskontroll 
- Tingsinnskudd: Verdien bekreftes? Ikke et reelt innskudd. Ok iht asl. og evnt. 







 


begrensninger ift. anledning til aksjeinskudd. 
Forkjøpsrett 
- Asl§14-19: Krav om at evnt. avvikende best. om forkjøpsrett tas inn i vedtektene. 
- Hva med aksjene til kommunen og Hønefoss Stadion AS. Prising? 
 
Rådmannens svar på spørsmålene fra formannskapet 
 
Ringerike Idrettsråd som eier 
Det er ikke lover eller regler som hindrer at Ringerike Idrettsråd kan gå inn som eier i 
Flerbrukshallen. Ringerike Idrettsråd vil registrere seg som organisasjon i 
Brønnøysundregisteret slik at aksjeposten kan registres på navn og organisasjonsnummer. 
 
Bindende forhåndsuttalelse fra Skatt sør ang. mva. 
Flerbrukshallen AS vil benytte seg av denne muligheten når forutsetningene rundt 
organisering og finansiering er klarlagt. 
 
Hvorfor alt i a-kapital – risikere tap og handleplikt 
Risikoen for tap og handleplikt er redusert etter at aksjeeierne nå er blitt enige om at 
aksjekapitalen reduseres til 14,3 mill. kr. Se eget avsnitt. Med en aksjekapital på 20 % og det 
faktum at selskapet kun vil ha ansvar for oppføring av hallen som deretter skal leies ut i sin 
helhet til et driftsselskap, vil risikoen for tap og handlingsplikt være svært lav. 
 
Tinginnskudd.  
Med den aksjekapital som eierne nå foreslår, vil Ringerike kommune ikke ha behov for å 
benytte Ringerikshallen som tinginnskudd for sin aksjekapital. Imidlertid er det fortsatt viktig 
at Ringerikshallen selges for å kunne finansiere / tilbakebetale den delen av Ringerike 
kommunes egenkapital (5 millioner kr) som i denne saken finansieres ved å benytte ubrukte 
lånemidler. 
 
Tilbakebetaling av aksjekapital ved salg/oppløsning 
Vedtektene regulerer hvilke verdier aksjeeierne kan kreve tilbakebetalt ved salg/oppløsning 
av selskapet. Formuleringen innebærer en konkretisering og begrensning i forhold til 
aksjeloven og må derfor vedtektsfestes. 
 
Forkjøpsrett. 
Bestemmelsene om Ringerike kommunes forkjøpsrett av Hønefoss stadions og Ringerike 
Idrettsråd med regler for prising, er nå tatt inn i vedtektene.  
 
Aksjekapital 
 
Hønefoss stadion as har siden formannskapsmøtet tatt opp spørsmålet om størrelsen på 
aksjekapitalen og foreslått at denne reduseres til 14.3 mill. kr. Begrunnelsen for forslaget er at 
en aksjekapital på 20 % av finansieringsbehovet (byggekost fratrukket mva. refusjon og 
spillemidler) er vanlig og normalt gir en sunn økonomi. Denne reduksjonen innebærer videre 
at Ringerike kommune ikke vil ha behov for Ringerikshallen som tinginnskudd.  
 
Rådmannen slutter seg til forslaget som også innebærer at Ringerike kommune står fritt i 
hvordan salgsinntektene fra Ringerikshallen kan benyttes. Rådmannen anbefaler imidlertid at 
salgsinntektene benyttes til å nedbetale kommunens omdisponering av låneopptak til 







 


aksjekapital. Overskytende beløp kan benyttes oppkjøp til større eierandel i Flerbrukshallen 
as, nedbetaling av annen gjeld eller andre formål.  
 
Styringsgruppens forslag til aksjekapital blir da: 
 
Ringerike kommune  7,0 mill. kr  48,95 % 
Hønefoss stadion as 7,0 mill. kr  48,95 % 
Ringerike Idrettsråd 0,3 mill. kr    2,10  % 
 
Rådmannens forslag til finansiering av Ringerike kommunes aksjekapital blir da: 
 
Tomteverdi   1,0 mill. kr 
Salgsinntekter BAK1  1,0 mill. kr 
Omdisponering låneopptak 5,0 mill. kr 
Sum    7,0 mill. kr 
 
Ringerike kommunestyre andel på 5 mill kr av egenkapitalen, finansieres av ubrukte 
lånemidler fra prosjekt 0005 Hallingby skole med 4 millioner kr. Bevilgningen i 2012 for 
prosjekt 0222 utskifting heiser er foreløpig ikke benyttet. Bruk av denne bevilgningen 
forutsetter en politisk sak om prioritering av utbedring / utskifting av heiser. En slik sak er 
planlagt høsten 2012.   
 
Rådmannen foreslår derfor at de ubrukte midlene i 2012 omdisponeres til flerbrukshallen. 
 
Den delen av Ringerike kommunes egenkapital som finansieres av ubrukte lånemidler er å 
anse som en forskuttering som tilbakebetales når Ringerikshallen er solgt. 
 
Vedtekter og aksjonæravtale 
 
Vedtekter og aksjonæravtale er oppdatert med grunnlag i punktene foran og andre innspill. 
I tillegg er det gjort noen tilføyelser og presiseringer. 
 
Vedtektene. 
 
3. Virksomhet/formål. 
 
Enkelte nødvendige funksjoner som inngangsparti, vestibyle, kafe, tekniske rom og 
undervisningsrom for Buskerud Fylkeskommune, skal bygges i tilliggende bygning BAK 2, 
som skal eies av Hønefoss stadion. Hønefoss stadion as krever at leie av disse arealene og 
videreutleie til driftsselskapet, skal medtas som formål i vedtektene. 
 
Alternativet ville være at disse tilleggsarealene leies direkte av driftsselskapet. 
 
Formuleringen om at driftsselskapet skal være Ringerike kommune eller et kommunalt 
/interkommunalt selskap tatt ut, da det det er unødvendig presisering i vedtektene. 
 
4. Aksjekapital 
 
Vedtektene er formulert i samsvar med endret aksjekapital 
 







 


9. Anvendelse av overskudd etc. 
 
Formuleringen om verdifastsettelse ved tilbakebetaling av aksjekapital er omformulert noe i 
et forsøk på å gjøre den enklere å forstå. 
 
10. Overdragelse av aksjer 
 
Ringerike kommunes forkjøpsrett omfatter nå både Ringerike Idrettsråd og Hønefoss stadion 
as sine aksjer. Det er videre tatt inn hvordan verdien på aksjene skal fastsettes ved 
overdragelse. 
 
Aksjonæravtalen 
 
2. Aksjekapital 
 
Aksjonæravtalen er justert i samsvar med endret aksjekapital.  
Det er videre tatt inn gjensidige forpliktelser mellom Hønefoss stadion as og Ringerike 
kommune hvis det skulle bli stilt krav om større egenkapital eller at inntektsforutsetningen 
knyttet til mva. refusjon og spillemiddeltildeling, ikke blir oppfylt. 
Dette er en naturlig tilføyelse som følge av at aksjekapitalen nå er redusert. 
 
3. Overdragelse av aksjer  
 
Forkjøpsrett av aksjer er flyttet til vedtektene i tråd med aksjelovens bestemmelser. 
 
6. Regulering av motstrid og 7. Endring og opphør av avtalen 
 
Hønefoss Stadion AS ønsker at aksjonæravtalen skal gå foran vedtektene ved motstrid. Siste 
del av punkt 6 og andre ledd i punkt 7 skal derfor sikre at Kulturdepartementets interesser ved 
eventuelle endringer i aksjonæravtalen blir ivaretatt.  
 
Rådmannens reviderte 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  
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 følgende medlemmer i styret til Flerbrukshallen AS. 
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2. 
 
 


Vedlegg 
 


- Vedtekter 
- Aksjonæravtale 


 



























