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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  17. MAI KOMITEEN 

Møtested:  Rådhuset leseværelse 2 etg. 

Møtedato:  30.03.2017  

Tid:   16:00  

 

Dagsorden: 

Gjennomgang av arbeidsliste og fordeling av resterende arbeidsoppgaver. 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

3/17 17/1216     

  Referat fra møte i 17. mai komiteén torsdag 16. mars    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 27.03.2017 

Kari Vèien Dennè 

leder 
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Arkivsaksnr.: 17/1216-1   Arkiv: 033  

 

Referat fra møte i 17. mai komiteén torsdag 16. mars  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 17. mai komiteen 30.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering 

 

 

Til stede: 

Anette Coucheron, Anne Bjørg Løvstad Loktu, Eli Johanne Ruud, John Andreas Bakken, Kari 

Véien Denné, Parviz Salimi, Tom Ragnar Berg, Viera Rozmara-Frydenlund 

 

Møteplan: 

Møteplanen ble godkjent med følgende endringer: 

Torsdag 11. mai utgår. Ny dato: fredag 12. mai 

Torsdag 25. mai utgår. Ny dato: mandag 29. mai 

 

Arbeidsplan/arbeidsfordeling: 

Forslag til arbeidsplan/arbeidsfordeling ble gjennomgått, og vi fikk fordelt de 

arbeidsoppgavene som må jobbes med frem til neste møte i komiteen. Revidert arbeidsplan 

følger med som vedlegg i saken. 

Flere av medlemmene hadde allerede før første møte jobbet med oppgaver som må løses i 

forbindelse med avviklingen av 17. mai. 

 

 

Økonomi: 

Flere av komiteens medlemmer er bekymret for at budsjettet ikke er økt i år heller.  

Årets budsjett er som tidligere på kr 74 000,-. Med så lavt budsjett er det vanskelig å unngå 

budsjettoverskridelser dersom man ikke skal kutte ut arrangementet i Søndre park. Det er en 

årelang tradisjon å ha arrangement i Søndre park. Leder fremlegger regnskapstall for 2016 og 

budsjett for 2017 i komiteens møte 30. mars. 

Leder har opplyst komiteens medlemmer om at det ikke er avsatt midler til honorar utover 

møtegodtgjørelsen som utbetales i henhold til kommunens betalingsreglement. Det vil si at 

komiteens medlemmer får utbetalt en godtgjørelse på kr 910,- for møtene de deltar på i 

henhold til vedtatt møteplan. 
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 Side 3 av 3   

 

Rekkefølge i barnetoget 

Leder stilte spørsmål om ikke ordfører burde gå først i toget. Komiteens medlemmer ønsker å 

beholde rekkefølgen fra i fjor, hvor 17. mai komiteen kommer etter flaggborgen og ordfører 

går sammen med formannskap og kommunestyre. 

Det har ikke vært tradisjon i Ringerike at ordfører går sammen med 17. mai komiteen eller 

først i toget. 

 

Tour of Norway (sykkelritt) 

Tidligere og nåværende leder deltok på et informasjonsmøte angående Tour of Norway. Dette 

fordi startdatoen for sykkelrittet er 17. mai og syklistene sykler gjennom Hønefoss sentrum 

frem til start på Vesterntoppen. Syklistene starter på Hvervenmoen klokken 14:15 og er 

beregnet å være gjennom sentrum til klokken 14:30. 

Logistikkmessig skal ikke dette være noe problem i forhold til russetog eller andre 

arrangementer. 

Sykkelrittet gir kommunen en flott anledning til å promotere Hønefoss og Ringerike. 

Kommunikasjonsavdelingen i kommunen deltar derfor på komiteens neste møte, slik at vi kan 

samkjøre informasjon som skal ut til skoler og barnehager. 

 

Fremdrift 

Medlemmene av komiteen har alle oppgaver frem til neste møte. Mye vil være på plass innen 

30. mars og vi fordeler deretter gjenstående oppgaver slik at vi er «godt i rute» før 17. mai. 

 

Møte avsluttet 17:45 

 

Referent: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 17/1216-1   Arkiv: 033  

 

Referat fra møte i 17. mai komitéen torsdag 16. mars  
 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering 

 

 

Til stede: 

Anette Coucheron, Anne Bjørg Løvstad Loktu, Eli Johanne Ruud, John Andreas Bakken, 

Kari Véien Denné, Parviz Salimi, Tom Ragnar Berg, Viera Rozmara-Frydenlund 

 

Møteplan: 

Møteplanen ble godkjent med følgende endringer: 

Torsdag 11. mai utgår. Ny dato: fredag 12. mai 

Torsdag 25. mai utgår. Ny dato: mandag 29. mai 

 

Arbeidsplan/arbeidsfordeling: 

Forslag til arbeidsplan/arbeidsfordeling ble gjennomgått, og vi fikk fordelt de 

arbeidsoppgavene som må jobbes med frem til neste møte i komiteen. Revidert arbeidsplan 

følger med som vedlegg i saken. 

Flere av medlemmene hadde allerede før første møte jobbet med oppgaver som må løses i 

forbindelse med avviklingen av 17. mai. 

 

 

Økonomi: 

Flere av komiteens medlemmer er bekymret for at budsjettet ikke er økt i år heller.  

Årets budsjett er som tidligere på kr 74 000,-. Med så lavt budsjett er det vanskelig å unngå 

budsjettoverskridelser dersom man ikke skal kutte ut arrangementet i Søndre park. Det er en 

årelang tradisjon å ha arrangement i Søndre park. Leder fremlegger regnskapstall for 2016 og 

budsjett for 2017 i komiteens møte 30. mars. 

Leder har opplyst komiteens medlemmer om at det ikke er avsatt midler til honorar utover 

møtegodtgjørelsen som utbetales i henhold til kommunens betalingsreglement. Det vil si at 

komiteens medlemmer får utbetalt en godtgjørelse på kr 910,- for møtene de deltar på i 

henhold til vedtatt møteplan. 



 

Rekkefølge i barnetoget 

Leder stilte spørsmål om ikke ordfører burde gå først i toget. Komiteens medlemmer ønsker å 

beholde rekkefølgen fra i fjor, hvor 17. mai komiteen kommer etter flaggborgen og ordfører 

går sammen med formannskap og kommunestyre. 

Det har ikke vært tradisjon i Ringerike at ordfører går sammen med 17. mai komiteen eller 

først i toget. 

 

Tour of Norway (sykkelritt) 

Tidligere og nåværende leder deltok på et informasjonsmøte angående Tour of Norway. 

Dette fordi startdatoen for sykkelrittet er 17. mai og syklistene sykler gjennom Hønefoss 

sentrum frem til start på Vesterntoppen. Syklistene starter på Hvervenmoen klokken 14:15 

og er beregnet å være gjennom sentrum til klokken 14:30. 

Logistikkmessig skal ikke dette være noe problem i forhold til russetog eller andre 

arrangementer. 

Sykkelrittet gir kommunen en flott anledning til å promotere Hønefoss og Ringerike. 

Kommunikasjonsavdelingen i kommunen deltar derfor på komiteens neste møte, slik at vi kan 

samkjøre informasjon som skal ut til skoler og barnehager. 

 

Fremdrift 

Medlemmene av komiteen har alle oppgaver frem til neste møte. Mye vil være på plass innen 

30. mars og vi fordeler deretter gjenstående oppgaver slik at vi er «godt i rute» før 17. mai. 

 

Møte avsluttet 17:45 

 

Referent: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



ARBEIDSPLAN FOR 17. MAI KOMITÉEN

Hovedoppgave Hva må gjøres Hvem skal kontaktes Ansvar

Sekretær for komiéen Skrive referat fra møtene og oversende dette til politisk sekretariat Politisk sekretariat Kari

17. mai program Lage fullstendig program Skoler ?
Sørge for korrekturlesing Korps
Trykking Hvalsmoen transittmottak
Annonsering Ringerike sykehus Kommunikasjonsvdelingen i kommunen og Kari sørger for annonsering Kari

Den Norske kirke? Roar innhenter opplysninger om gudstjenester osv. som kirken arrangerer på 17. mai Roar
Barnehager

Barnetog Oppstillingsplan (rekkefølge i toget inkl. korps og russen)) Teknisk etat ?

Stenging av veier Politiet
Kari avtaler møte med politi/teknisk og kontakter Vegensen.
Mail sendt politiet 15.3.17 Kari

Rutebeskrivelse Russen Roar
Skilting Skoler ?
Togansvarlig ifbm oppstilling Nordre Torg, Søndre park og dirigeringa av korps. Barnehager? John og Tom Ragnar
Mangfoldsplakat, Flagg, Vester Jan Hatten (fellestjenesten) Kari sjekker med Hatten (behov for 5 vester) Kari
Sikkerhet Røde kors Eli

Arrangement Søndre park Underholdning ?
Salg av mat osv. Parviz sender ut info om at foreninger kan søke - søknader går på mail til Kari Parviz
Taler ?
Gaveoverrekkelse fra russen? Kontakt med revysjef Kari

Korps Lage oversikt over hvilke korps som spiller hvor, til hvilken tid Alle korps/band Eli

Transport Nettbuss, Askeladden
Kari innhenter pris på transport når oversikten er klar.
Korpsene gis beskjed hvem de skal bestille transport av. Kari

Flaggheising/bekransning
Flaggheising i Nordre park, bekransning Nordre park, Hønefoss kirkegård,
Haug kirke?Hallingby?Nes?, Speidere Eli

Taler
Kontaktpersoner i Haug,
Hallingby og Nes? ?

Bestilling av kranser og blomster Anette og Anne Bjørg

Salutt Salutt klokken 7 og 10 Moholdt (mobil: 92614605) OK. Kr 7 000,- + moms Kari

Arrangement på sykhuset Barnetog Ringerike sykehus Eli orden arrangementet på sykehuset. Eli
Tale Taler ?
Konsert? Espira Trygstad Barnehage Eli

Lyd Skaffe lyd til de stedene som har behov Hønefoss lyd eller Tritonos Parviz sender forespørsel Parviz
Teknisk etat (strøm) ?

Frokost Korps og komité? Egnet serveringssted Viera tar kontakt med Grand Kafe Viera

17. mai "femmer'n" 5 kilometers løp Stig "Andy" Kvalheim Rambø Roar tar kontakt med "Andy" Roar

Konsert ved Meieriet

Gratis kinofilm Gratis film for barn på kinoen Ansvarlig på kinoen Mail sendt Hønefoss kino 16.3.17 Kari

Gratis parkering på Kuben Senterleder OK - bekreftet av senterleder 16.3.17 Kari

Ballongselgere Servicetorget Servicetorget har fått beskjed 14.3.17 Kari

Gratis parkering? Grunneiere John



ARBEIDSPLAN FOR 17. MAI KOMITÉEN

Hvalsmoen Leder Brorson Tom Ragnar

FN-flagget Eli

Roar har "oppskrift" over hva som skal gjøres fra A til Å. Sender denne over til Kari på mail ila. helgen 17. 19. mars Roar
Kari oversender kontaktinfo over komiteens medlemmer til alle. Ok. Mail sendt 16.3.17 Kari


	17. mai komiteen 30.03.2017
	Sakspapirer - Møte i 17. mai komiteen den 30.03.2017
	PS 3/17 Referat fra møte i 17. mai komiteén torsdag 16. mars
	Referat fra møte i 17. mai komiteén torsdag 16. mars
	Arbeidsplan for 17. mai komitéen pr 16.3.17




