
KS sak 62-14 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 14/44-15  Arkiv: 210 &17  

 
Sak: 89/14 
 
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 



KS sak 63-14 
Saksprotokoll 

 
Arkivsaksnr.: 14/1470-2  Arkiv: 210   

 
Sak: 90/14 
 
MÅNEDSRAPPORT MARS  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 
Månedsrapport mars 2014 tas til orientering. 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
 
 
 



KS sak 64-14 
 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 14/1550-2  Arkiv: 210 &14  

 
Sak: 91/14 
 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2013 - RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2013, som er avlagt med et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på kroner 6.505.284,97, godkjennes. 

2. Inndekning av regnskapsmessig driftsunderskudd i 2013 vedtas i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplan/ handlingsprogram 2015-2018. 

3. Investeringsregnskapet for 2013, som er avsluttet i balanse, godkjennes. 
4. Rådmannens årsberetning for 2013 godkjennes. 
5. Rådmannens årsrapport for 2013 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
 
 
 



KS sak 65-14 
 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 14/1499-4  Arkiv: A20   

 
Sak: 92/14 
 
SKOLELØSNING HØNEFOSS NORD  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole 
6. I det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen, bes rådmannen hensynta 

eventuell ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord. 
 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Ullerål skole bygges raskt ut for å fa kapasitet til ca. 600 elever.  
2. Hønefoss skole legges ned når Ullerål skole er ferdig utbygd. 
3. Det bygges idrettshall/flerbrukshall ved Hov ungdomsskole. Rådmannen vil i 

handlingsprogram 2015 – 2018 avsette midler til bygging av flerbrukshall samt 
utbygging av Ullerål skole. 

4. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 
politisk behandling før utbygging av Ullerål skole er ferdig. 

5. Rådmannen legger fram egen sak om framtida til Hønefoss skole 
6. I det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen, bes rådmannen hensynta 

eventuell ytterligere kapasitetsbehov i Hønefoss Nord. 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 
 

1. Det tas ikke stilling til endringer i skolestrukturen i Hønefoss Nord nå. 
2. Endringer i skolestrukturen for Hønefoss Nord må ses i sammenheng med den øvrige 

skolestrukturen i byen, herunder plassering av ny skole i Hønefoss syd. 
3. Videre må man vurdere påregnelig fremdrift sett hen til kommunens økonomiske 

situasjon. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 



 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOK) innstilling og Aasens forslag, 
fikk Aasens forslag 2 stemmer (Sp og Sol) og falt. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
 



KS sak 66-14 
 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 14/1085-22  Arkiv: A20 &20  

 
Sak: 93/14 
 
NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014 
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskole, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole. 
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 

 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 
 
Stranden skole legges ikke ned. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOK) innstilling , som er i samsvar 
med rådmannens forslag, og Aasens forslag, fikk Aasens forslag 3 stemmer (Sp,  Sol og Frp) 
og falt. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
 



KS sak 67-14 
 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 14/48-7  Arkiv: 026   

 
Sak: 77/14 
 
OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - UTVIKLINGSANALYSE OG 
OMSTILLINGSSTYRE 
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

1. Ringerike kommunestyre tar til orientering den framlagte rapporten 
«Ringeriksvirkninger – Strategisk utviklingsanalyse» datert 12.01.14 utarbeidet av 
Agenda Kaupang. 

2. Konklusjonene fra denne analysen legges til grunn for det videre omstillingsarbeidet. 

3. Ringerike kommunestyre tar til etterretning at Rådet for Ringeriksregionen har 
oppnevnt omstillingsstyre som vil ha ansvaret for gjennomføringen på vegne av 
kommunen, og engasjere leder av omstillings- og innovasjonsprogrammet. 
 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2014: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
 
 
 



KS sak 69-14 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 14/689-7  Arkiv: N42 &18  

 
Sak: 102/14 
 
UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA 
HØNEFOSS FLYPLASS EGGEMOEN 
 
Vedtak i Formannskapet: 
 
Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av 
Eggemoen Flyplass. 
 
Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av 
forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn innspill 
og fremme sak for politisk vedtak. 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
 
 
 



KS sak 70-14 
 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 12/5491-36  Arkiv: REG 57/7  

 
Sak: 94/14 
 
SLUTTBEHANDLING AV HELGERUD VEST NR. 384 - JORDLOV OG PLAN- OG 
BYGNINGSLOV 
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

1. Det gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar fulldyrka jord til boligformål. 
2. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med 

tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
 
Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 

1. Av hensyn til jordvern er det ønske om å se omdisponeringsspørsmålet i en større 
sammenheng.  Saken utsettes derfor til det er foretatt en samlet vurdering av 
kommunens arealbehov på lang sikt. 

2. Reguleringsplanen skal tas opp til ny behandling når nye områder for boligområder er 
avklart i forbindelse med kommuneplanrulleringa. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar 
med rådmannens forslag, og Aasens forslag, fikk Aasens forslag 3 stemmer (Sp,  Sol og V) 
og falt. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
 



KS sak 71/14 
 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/775-14  Arkiv: 614   

 
Sak: 65/14 
 
UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( 
AREALPROSJEKTET ) 
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

1. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 118/13 
tas til orientering. 

2. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter en 1-årslang salgsperiode 
foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.   

 
 
 

Behandling i Formannskapet 08.04.2014: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 118/13 
tas til orientering. 

2. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter en 1-årslang salgsperiode 
foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.  
 

Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
 
 
 



KS sak 73-14 
 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/1149-7  Arkiv: G70   

 
Sak: 100/14 
 
ÅRSRAPPORT FONTENEHUSET 2013  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 
Vedlagte årsrapport fra Fontenehuset tas til orientering. 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 
 
«og rådmannens vurdering» strykes i vedtaket. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med Holten endringsforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets 
innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
 



KS sak 74-14 
 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 14/987-3  Arkiv: 255 &14  

 
Sak: 99/14 
 
RINGERIKES KORNSILO SA - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP  2013  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 
Formannskapet tar årsberetning og regnskap 2013 fra Ringerikes Kornsilo SA til orientering. 
 
 

Behandling i Formannskapet 13.05.2014: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
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