
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Valgnemnda 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  29.01.2015  

Tid:   10:30  

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf.  32117415, Kari, eller e-post { HYPERLINK 

"mailto:sek@ringerike.kommune.no" }  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

SAKSLISTE  NR  1 
 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

1/15 15/591    

 Søknad om fritak som leder i Lunder Gamlehjems fond   

 

2/15 15/687    

 Valg av 17 maikomite for 2015   

 

3/15 15/705    

 Fritak fra politiske verv   

 

4/15 14/3445    

 Søknad om varig uttreden av folkevalgte verv i Ringerike kommune   

 

5/15 14/2167    

 Tilsynsråd for kriminalomsorgen Oppnevning av medlemmer og 

varamedlemmer for ny periode 

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.01.2015 

 

 

KJELL B. HANSEN 

LEDER 

 

 



   

 Sak 1/15 

 Side { PAGE }   

 

 

Søknad om fritak som leder i Lunder Gamlehjems fond  

 

Arkivsaksnr.: 15/591   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Valgnemnda 29.01.2015 

10/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Dag Stenersen gis fritak fra sitt verv i Lunder Gamlehjems fond for resten av valgperioden. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Dag Stenersen søker i sitt brev datert 16.07.14 om fritak fra sitt verv som leder i Lunder 

Gamlehjems fond for resten av valgperioden grunnet helsemessige årsaker. 

 
  

Vurdering 

 
Ut i fra den innkomne søknad forslår leder av valgnemnda at representanten  Dag Stenersen 

fritas fra sitt verv som leder av Lunder Gamlehjems fond for resten av valgperioden. 

  

 

 

 Ringerike kommune, 19.01.2015 

 

 

 

 Kjell B. Hansen 

 Leder av Valgnemda 

 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



   

 Sak 2/15 

 Side { PAGE }   

 

 

Valg av 17 maikomite for 2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/687   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Valgnemnda 29.01.2015 

11/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

17.maikomiteen for 2015: 

 

1. Eli Johanne Ruud  1 år 

2. Eldbjørg Ramsrud  1 år 

3. ………………….  1 år 

4. ………………….  2 år 

5. ………………….  2 år 

6. ………………….  2 år 

7. ………………….  2 år 

 
Beskrivelse av saken 

 
 17. maikomiteen for 2014 besto av følgende medlemmer: 

 

1. Dag C Weberg   1 år 

2. Roar Olsen   1 år 

3. Eli Johanne Ruud  2 år 

4. Eldbjørg Ramsrud  2 år 

5. Ole Gunnar Øhren  1 år 

6. Morten L Kværnstrøm 2 år* 

7. Karoline Kverndalen  1 år 

8. Parvis Salimi 

 

 Representant Kvernstrøm fikk fritak for alle sine politiske verv grunnet helsemessige 

årsaker  april 2014 og ble ikke erstattet. 

 

Vurdering 

 
Det må velges 5 nye medlemmer til 17. maikomiteen 2015, et nytt medlem for 1 år og 4 nye 

medlemmer for 2 år. 



  Sak 2/15 

 

 Side { PAGE }   

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



   

 Sak 3/15 

 Side { PAGE }   

 

 

Fritak fra politiske verv  

 

Arkivsaksnr.: 15/705   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/15 Valgnemnda 29.01.2015 

12/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som nytt medlem i hovedkomiteen for Miljø og areal velges…………………….. 

 

Innledning / bakgrunn 
Anne Katrine Korneliussen har søkt om fritak fra sine politiske verv i Ringerike kommune for 

resten av valgperioden, grunnet flytting til en annen kommune. Det er lite trolig at hun vil 

flytte tilbake til Ringerike før valgperioden er over.  

 

Vedkommende sitter som fast medlem i hovedkomiteen for Miljø og areal og vara til 

formannskapet. 

 
Beskrivelse av saken 
Ved flytting til en annen kommune har vedkommende representant tapt valgbarheten til alle 

folkevalgte organer i Ringerike kommune for den perioden vedkommende bor i en annen 

kommune og innenfor valgperioden. I henhold til kommunelovens § 15 skal vedkommende 

da tre endelig ut av de organer vedkommende er valgt inn i. 

 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, velges et 

nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppa 

som den uttredende tilhørte, og det er gruppa selv som utpeker den skal rykke inn på den 

ledige plassen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2015 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



   

 Sak 4/15 

 Side { PAGE }   

 

 

Søknad om varig uttreden av folkevalgte verv i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/3445   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/15 Valgnemnda 29.01.2015 

13/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken  legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 
Lise Kihle Gravermoen har i brev datert 21.11.2014 søkt om fritak fra sine folkevalgte verv. 

Søknaden om fritak gjelder for resten av valgperioden.  

 

Representant Gravermoen innehar følgende politiske verv: 

Medlem kommunestyret 

Medlem hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

Medlem valgkomite for selskaper der kommunen har eierinteresser  

Varamedlem formannskapet 

Varamedlem valgnemnda 

Varamedlem HRA (personlig vara medlem for styrerep.) 

Varamedlem kommunens representant for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark og 

Ringerike Museum 

Varamedlem KS BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold)  

 

Gravermoen begrunner sin søknad med at hun i høst startet i ny jobb som landbrukssjef i Nes 

kommune i Akershus. Dette har medført at hun har blitt ukependler på grunn av lang 

arbeidsvei. Den lange reiseveien til kommunale møter medfører en stor belastning. 

Gravermoen viser også i sin søknad til kommuneloven § 15 annet ledd, at dette er 

uforholdsmessige vanskelig og medfører stor belastning å skjøtte sine plikter i vervet som 

folkevalgt.  

 

Vurdering 
Administrasjonen legger fram saken uten forslag til vedtak fordi det vanskelig å vurdere om 

dette er en grunn god nok for å få fritak.  Dersom kommunestyret fatter vedtak om at 

Gravermoen får innvilget fritak, så gjelder kommunelovens § 16.nr 6 vedrørende valg av ny 

representant. Senterpartiet vil komme med navn på kandidater som skal velges ved 

behandling i kommunestyret. 



  Sak 4/15 

 

 Side { PAGE }   

 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 
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 Side { PAGE }   

 

 

Tilsynsråd for kriminalomsorgen Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for 

ny periode 

 

Arkivsaksnr.: 14/2167   Arkiv: 033 X34  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/15 Valgnemnda 29.01.2015 

14/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune fremmer følgende forslag på medlem/varamedlem i tilsynsrådet ved 

kriminalomsorgens fengsler og friomsorgsområder for perioden 01.01.15 – 31.12.16: 

 

1. Erik Fred Mathiessen 

2. Tove Raastad Breien 

 

Innledning / bakgrunn 
Fylkesmannen har gjort henvendelser til Ringerike kommune om forslag på medlem og 

varamedlem fra Ringerike kommune som skal dekke funksjonen til tilsynsråd for; Ringerike, 

Drammen og Hassel fengsler, Drammen overgangsboliger samt kriminalomsorgen Buskerud 

friomsorgskontor 

 

Det er sjekket ut med fylkesmannen at det fortsatt er greit med gjenvalg. 

 

Vurdering 
 Leder av valgnemnda finner ikke grunnlag for å skifte ut de som har hatt funksjonen i 

foregående periode, og vil foreslå at disse fremmes som Ringerike kommunes forslag til 

medlem/varamedlem til ovennevnte tilsynsråd. Personene er forespurt og sagt ja. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Valgnemnda 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  29.01.2015  

Tid:   10:30  

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf.  32117415, Kari, eller e-post 

sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE  NR  1 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

1/15 15/591    

 Søknad om fritak som leder i Lunder Gamlehjems fond   

 

2/15 15/687    

 Valg av 17 maikomite for 2015   

 

3/15 15/705    

 Fritak fra politiske verv   

 

4/15 14/3445    

 Søknad om varig uttreden av folkevalgte verv i Ringerike kommune   

 

5/15 14/2167    

 Tilsynsråd for kriminalomsorgen Oppnevning av medlemmer og 

varamedlemmer for ny periode 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.01.2015 

 

 

KJELL B. HANSEN 

LEDER 
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Søknad om fritak som leder i Lunder Gamlehjems fond  

 

Arkivsaksnr.: 15/591   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Valgnemnda 29.01.2015 

10/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Dag Stenersen gis fritak fra sitt verv i Lunder Gamlehjems fond for resten av valgperioden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Dag Stenersen søker i sitt brev datert 16.07.14 om fritak fra sitt verv som leder i Lunder 

Gamlehjems fond for resten av valgperioden grunnet helsemessige årsaker. 

  

Vurdering 

 
Ut i fra den innkomne søknad forslår leder av valgnemnda at representanten  Dag Stenersen 

fritas fra sitt verv som leder av Lunder Gamlehjems fond for resten av valgperioden. 

  

 

 Ringerike kommune, 19.01.2015 

 

 

 

 Kjell B. Hansen 

 Leder av Valgnemda 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



   

 Sak 2/15 

 Side 3   

 

 

Valg av 17 maikomite for 2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/687   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Valgnemnda 29.01.2015 

11/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

17.maikomiteen for 2015: 

 

1. Eli Johanne Ruud  1 år 

2. Eldbjørg Ramsrud  1 år 

3. ………………….  1 år 

4. ………………….  2 år 

5. ………………….  2 år 

6. ………………….  2 år 

7. ………………….  2 år 

 

 

 
Beskrivelse av saken 
 17. maikomiteen for 2014 besto av følgende medlemmer: 

 

1. Dag C Weberg   1 år 

2. Roar Olsen   1 år 

3. Eli Johanne Ruud  2 år 

4. Eldbjørg Ramsrud  2 år 

5. Ole Gunnar Øhren  1 år 

6. Morten L Kværnstrøm 2 år* 

7. Karoline Kverndalen  1 år 

8. Parvis Salimi 

 

 Representant Kvernstrøm fikk fritak for alle sine politiske verv grunnet helsemessige 

årsaker  april 2014 og ble ikke erstattet. 

 

Vurdering 
Det må velges 5 nye medlemmer til 17. maikomiteen 2015, et nytt medlem for 1 år og 4 nye 

medlemmer for 2 år. 

 

 
 

 

 

 



  Sak 2/15 

 

 Side 4   

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda  

 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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 Side 5   

 

 

Fritak fra politiske verv  

 

Arkivsaksnr.: 15/705   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/15 Valgnemnda 29.01.2015 

12/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som nytt medlem i hovedkomiteen for Miljø og areal velges…………………….. 

 

Innledning / bakgrunn 
Anne Katrine Korneliussen har søkt om fritak fra sine politiske verv i Ringerike kommune 

for resten av valgperioden, grunnet flytting til en annen kommune. Det er lite trolig at hun vil 

flytte tilbake til Ringerike før valgperioden er over.  

 

Vedkommende sitter som fast medlem i hovedkomiteen for Miljø og areal og vara til 

formannskapet. 

 
Beskrivelse av saken 
Ved flytting til en annen kommune har vedkommende representant tapt valgbarheten til alle 

folkevalgte organer i Ringerike kommune for den perioden vedkommende bor i en annen 

kommune og innenfor valgperioden. I henhold til kommunelovens § 15 skal vedkommende 

da tre endelig ut av de organer vedkommende er valgt inn i. 

 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, velges et 

nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppa 

som den uttredende tilhørte, og det er gruppa selv som utpeker den skal rykke inn på den 

ledige plassen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



   

 Sak 4/15 

 Side 6   

 

 

Søknad om varig uttreden av folkevalgte verv i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/3445   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/15 Valgnemnda 29.01.2015 

13/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken  legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 
Lise Kihle Gravermoen har i brev datert 21.11.2014 søkt om fritak fra sine folkevalgte verv. 

Søknaden om fritak gjelder for resten av valgperioden.  

 

Representant Gravermoen innehar følgende politiske verv: 

Medlem kommunestyret 

Medlem hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

Medlem valgkomite for selskaper der kommunen har eierinteresser  

Varamedlem formannskapet 

Varamedlem valgnemnda 

Varamedlem HRA (personlig vara medlem for styrerep.) 

Varamedlem kommunens representant for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark og 

Ringerike Museum 

Varamedlem KS BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold)  

 

Gravermoen begrunner sin søknad med at hun i høst startet i ny jobb som landbrukssjef i Nes 

kommune i Akershus. Dette har medført at hun har blitt ukependler på grunn av lang 

arbeidsvei. Den lange reiseveien til kommunale møter medfører en stor belastning. 

Gravermoen viser også i sin søknad til kommuneloven § 15 annet ledd, at dette er 

uforholdsmessige vanskelig og medfører stor belastning å skjøtte sine plikter i vervet som 

folkevalgt.  

 

Vurdering 
Administrasjonen legger fram saken uten forslag til vedtak fordi det vanskelig å vurdere om 

dette er en grunn god nok for å få fritak.  Dersom kommunestyret fatter vedtak om at 

Gravermoen får innvilget fritak, så gjelder kommunelovens § 16.nr 6 vedrørende valg av ny 

representant. Senterpartiet vil komme med navn på kandidater som skal velges ved 

behandling i kommunestyret. 



  Sak 4/15 

 

 Side 7   

 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



   

 Sak 5/15 

 Side 8   

 

 

Tilsynsråd for kriminalomsorgen Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for 

ny periode 

 

Arkivsaksnr.: 14/2167   Arkiv: 033 X34  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/15 Valgnemnda 29.01.2015 

14/15 Kommunestyret 29.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune fremmer følgende forslag på medlem/varamedlem i tilsynsrådet ved 

kriminalomsorgens fengsler og friomsorgsområder for perioden 01.01.15 – 31.12.16: 

 

1. Erik Fred Mathiessen 

2. Tove Raastad Breien 

 

Innledning / bakgrunn 
Fylkesmannen har gjort henvendelser til Ringerike kommune om forslag på medlem og 

varamedlem fra Ringerike kommune som skal dekke funksjonen til tilsynsråd for; Ringerike, 

Drammen og Hassel fengsler, Drammen overgangsboliger samt kriminalomsorgen Buskerud 

friomsorgskontor 

 

Det er sjekket ut med fylkesmannen at det fortsatt er greit med gjenvalg. 

 

Vurdering 
Leder av valgnemnda finner ikke grunnlag for å skifte ut de som har hatt funksjonen i 

foregående periode, og vil foreslå at disse fremmes som Ringerike kommunes forslag til 

medlem/varamedlem til ovennevnte tilsynsråd. Personene er forespurt og sagt ja. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
 

Valgnemda 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/591-1   Arkiv: 033 &16  

 

Søknad om fritak som leder i Lunder Gamlehjems fond  

 

Forslag til vedtak: 
 

Dag Stenersen gis fritak fra sitt verv i Lunder Gamlehjems fond for resten av valgperioden. 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Dag Stenersen søker i sitt brev datert 16.07.14 om fritak fra sitt verv som leder i Lunder 

Gamlehjems fond for resten av valgperioden grunnet helsemessige årsaker. 

 
  

Vurdering 

 

Ut i fra den innkomne søknad forslår leder av valgnemnda at representanten  

Dag Stenersen fritas fra sitt verv som leder av Lunder Gamlehjems fond for 

resten av valgperioden. 
  

 

 Ringerike kommune, 19.01.2015 

 

 

 

 Kjell B. Hansen 

 Leder av Valgnemda 

 

leder: Merete Røst 

saksbehandler: Merete Røst 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/687-1   Arkiv: 033 &16  

 

Valg av 17 maikomite for 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

17.maikomiteen for 2015: 

 

1. Eli Johanne Ruud  1 år 

2. Eldbjørg Ramsrud  1 år 

3. ………………….  1 år 

4. ………………….  2 år 

5. ………………….  2 år 

6. ………………….  2 år 

7. ………………….  2 år 

 

 
Beskrivelse av saken 
 17. maikomiteen for 2014 besto av følgende medlemmer: 

 

1. Dag C Weberg   1 år 

2. Roar Olsen   1 år 

3. Eli Johanne Ruud  2 år 

4. Eldbjørg Ramsrud  2 år 

5. Ole Gunnar Øhren  1 år 

6. Morten L Kværnstrøm 2 år* 

7. Karoline Kverndalen  1 år 

8. Parvis Salimi 

 

 Representant Kvernstrøm fikk fritak for alle sine politiske verv grunnet helsemessige 

årsaker  april 2014 og ble ikke erstattet. 

 

Vurdering 



Det må velges 5 nye medlemmer til 17. maikomiteen 2015, et nytt medlem for 

1 år og 4 nye medlemmer for 2 år. 
 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda  

 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/705-1   Arkiv: 033 &16  

 

Fritak fra politiske verv  

 

Forslag til vedtak: 
 

Som nytt medlem i hovedkomiteen for Miljø og areal velges…………………….. 

 

Innledning / bakgrunn 
Anne Katrine Korneliussen har søkt om fritak fra sine politiske verv i Ringerike kommune 

for resten av valgperioden, grunnet flytting til en annen kommune. Det er lite trolig at hun 

vil flytte tilbake til Ringerike før valgperioden er over.  

 

Vedkommende sitter som fast medlem i hovedkomiteen for Miljø og areal og vara til 

formannskapet. 

 
Beskrivelse av saken 
Ved flytting til en annen kommune har vedkommende representant tapt valgbarheten til alle 

folkevalgte organer i Ringerike kommune for den perioden vedkommende bor i en annen 

kommune og innenfor valgperioden. I henhold til kommunelovens § 15 skal vedkommende 

da tre endelig ut av de organer vedkommende er valgt inn i. 

 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, velges et 

nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppa 

som den uttredende tilhørte, og det er gruppa selv som utpeker den skal rykke inn på den 

ledige plassen. 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2015 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 



 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3445   Arkiv: 033 &16  

 

Søknad om varig uttreden av folkevalgte verv i Ringerike 

kommune  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken  legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Lise Kihle Gravermoen har i brev datert 21.11.2014 søkt om fritak fra sine folkevalgte verv. 

Søknaden om fritak gjelder for resten av valgperioden.  

 

Representant Gravermoen innehar følgende politiske verv: 

Medlem kommunestyret 

Medlem hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

Medlem valgkomite for selskaper der kommunen har eierinteresser  

Varamedlem formannskapet 

Varamedlem valgnemnda 

Varamedlem HRA (personlig vara medlem for styrerep.) 

Varamedlem kommunens representant for Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark og 

Ringerike Museum 

Varamedlem KS BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold)  

 

Gravermoen begrunner sin søknad med at hun i høst startet i ny jobb som landbrukssjef i 

Nes kommune i Akershus. Dette har medført at hun har blitt ukependler på grunn av lang 

arbeidsvei. Den lange reiseveien til kommunale møter medfører en stor belastning. 

Gravermoen viser også i sin søknad til kommuneloven § 15 annet ledd, at dette er 

uforholdsmessige vanskelig og medfører stor belastning å skjøtte sine plikter i vervet som 

folkevalgt.  

 

Vurdering 
Administrasjonen legger fram saken uten forslag til vedtak fordi det vanskelig å vurdere om 

dette er en grunn god nok for å få fritak.  Dersom kommunestyret fatter vedtak om at 



Gravermoen får innvilget fritak, så gjelder kommunelovens § 16.nr 6 vedrørende valg av ny 

representant. Senterpartiet vil komme med navn på kandidater som skal velges ved 

behandling i kommunestyret. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2167-6   Arkiv: 033 X34  

 

Tilsynsråd for kriminalomsorgen Oppnevning av medlemmer og 

varamedlemmer for ny periode 

 

Forslag til vedtak: 
 

Ringerike kommune fremmer følgende forslag på medlem/varamedlem i tilsynsrådet ved 

kriminalomsorgens fengsler og friomsorgsområder for perioden 01.01.15 – 31.12.16: 

 

1. Erik Fred Mathiessen 

2. Tove Raastad Breien 

 

Innledning / bakgrunn 
Fylkesmannen har gjort henvendelser til Ringerike kommune om forslag på medlem og 

varamedlem fra Ringerike kommune som skal dekke funksjonen til tilsynsråd for; 

Ringerike, Drammen og Hassel fengsler, Drammen overgangsboliger samt 

kriminalomsorgen Buskerud friomsorgskontor 

 

Det er sjekket ut med fylkesmannen at det fortsatt er greit med gjenvalg. 

 

Vurdering 
 Leder av valgnemnda finner ikke grunnlag for å skifte ut de som har hatt funksjonen i 

foregående periode, og vil foreslå at disse fremmes som Ringerike kommunes forslag til 

medlem/varamedlem til ovennevnte tilsynsråd. Personene er forespurt og sagt ja. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 



 Leder av valgnemnda 

 

 

leder: Merete Røst 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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