
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 5 

Strukturutvalget 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 19.12.2014 Tid: 09:00 – 11:30  

 

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 Kristiansen Hovland FO Magnus Herstad 

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Medlem Einar Zwaig   

Medlem Karl-Petter Endrerud FO  

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

 

Kommuneadvokat Dag Erlend Reite. 

 

  

Behandlet sak:  9/14 

 

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

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 

   

Referent: 

 

 

Dag Erlend Reite
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

9/14 14/1110   

 Lovverk - strukturutvalget  
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Lovverk - strukturutvalget  

 

Vedtak: 

 

Utvalget besluttet at innspill som var drøftet i møtet skulle innarbeides i et sisteutkast til 

rapport som så blir sendt utvalgets medlemmer til en siste lesning i starten av januar 2015.  

Det settes kort frist for eventuelle kommentarer. 

 

Rapporten sluttføres deretter innen 15. januar 2015 som er fristen satt i mandatet og 

fremlegges så for kommunestyret i det første møtet som da lar seg gjøre.   

 

Behandling: 

 

1. Gjennomgang av utkast til rapport. 

Da dette var det siste møtet ble utkast til rapport gjennomgått i sin helhet. 

Utvalgets leder hadde utformet en skriftlig oversikt over sine rettingsforslag og disse ble 

gjennomgått parallelt. 

  

Utvalget påpekte rene korrekturer og foretok en sluttdrøfting av de punkter der man så 

grunnlag for det.  

 

Gjennomgangen av rapporten ga ikke grunnlag for å beslutte formelt vedtak.  

 

2. Videre prosess 

Utvalget besluttet at innspill som var drøftet i møtet skulle innarbeides i et sisteutkast til 

rapport som så blir sendt utvalgets medlemmer til en siste lesning i starten av januar 2015.  

Det settes kort frist for eventuelle kommentarer. 

 

Rapporten sluttføres deretter innen 15. januar 2015 som er fristen satt i mandatet og 

fremlegges så for kommunestyret i det første møtet som da lar seg gjøre.   

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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