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Innkalte: 
Funksjon                Navn     Forfall               Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Christine K.  Hovland   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Einar Zwaig   

Medlem Karl-Petter Endrerud   

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

 

Kommuneadvokat Dag E. Reite. 

 

Merknader:  

Behandlet sak:  6/14 

Leder tok opp innkalling og saksliste som ble godkjent og møtet satt. 

 

Einar Zwaig (Sol) reiste spørsmål ved om møtene i utvalget var gjort kjent og var åpne for 

almenheten.  Utvalgets leder opplyste at møtene er gjort kjent på kommunens nettside og er 

åpne.  

 

Ordfører opplyste utvalget om at rådmannen er bedt om å fremlegge sak for kommunestyret 

om eventuell endring til parlamentarisk styreform i Ringerike kommune samt forslag om 

eventuell endring av antall kommunestyrerepresentanter. Bakgrunnen er at dersom 

kommunestyret som velges i 2015 skal ha mulighet til å vedta slike endringer må saken ha 

vært behandlet i nåværende kommunestyret innen utløpet av året før, dvs. innen 31. desember 

2014. 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Kjell B. Hansen 

leder 

 

Referent:   
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

6/14 14/1110   

 Lovverk - strukturutvalget  
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Lovverk - strukturutvalget  

 

Vedtak: 

 

Gjennomgangen ga ikke grunnlag for å beslutte formelt vedtak. Det ble besluttet at de forslag 

som var drøftet i møtet skulle innarbeides i neste utkast til rapport.  

 

Behandling: 

 

I samsvar med fremdriftsplan fastsatt i utvalgets første møte var det til møtet fremlagt utkast 

til rapport med forslag til tekst for kapittel 1, 2, 3 og 7. Disse kapitlene ble gjennomgått og 

drøftet.  

 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 

 

Gjennomgangen ga ikke grunnlag for å beslutte formelt vedtak. Det ble besluttet at de forslag 

som var drøftet i møtet skulle innarbeides i neste utkast til rapport.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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