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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  17. MAI KOMITEEN 

Møtested:  Rådhuset leseværelse 2 etg. 

Møtedato:  20.04.2017  

Tid:   16:00  

 

 

 

 

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.     
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Ringerike kommune, 07.04.2017 

Kari Veièn Dennè 

leder 
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Arkivsaksnr.: 17/1432-1   Arkiv: 033  

 

Referat fra møte i 17. mai komiteen 30. mars  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 17. mai komiteen 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Komiteens medlemmer har jobbet godt siden første møte. Alle arbeidsoppgaver som var 

fordelt, og som kunne ferdigstilles er utført. De andre oppgavene jobbes det videre med frem 

mot møte 20. april. 

Arbeidslisten er oppdatert, og gjenstående arbeidsoppgaver er fordelt på medlemmene. 

Arbeidslisten følger som vedlegg til saken. 

Da leder har forfall til møte den 3. mai vil Viera Rozmara-Frydenlund lede møte. 

 

Skiltplan er ikke arkivert i permen, men Roar Olsen har denne. Olsen oversender denne 

dokumentasjonen til leder, slik at arbeidet med stenging av gater kan fortsette. 

 

Det er bestilt 8 stk varslelvester. Komiteens medlemmer har behov for nøytrale vester ved 

dirigering av korps og barnetog. Vestene oppbevares på rådhuset sammen med sløyfer og 

flagg. 

 

 Ringerike kommune, 31.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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PRIORITY DUE DATE WHAT WHO IN PROGRESS DONE 

 16.3.17 Sekretær for komiteen Kari Fortløpende Fortløpen
de 

  Barnetog 
Oppdatert kart sendes 
politiet/skoler/kor/korps 
Russen har allerede fått beskjed om at 
de skal gå bakerst i toget (dvs. foran 
siste korps)ellers har russen direkte 
kontakt med politiet ang. antall 
biler/oppstilling til russetoget osv. 
 

Roar  Oppdatert kart 
sendes ut 
sammen med 
programmet. 
Kari sender 
mail. 
Montessori 
skolen i Åsa går 
etter Eikli skole 
i toget. 
Beboerne på 
Hvalsmoen går 
bak FN-flagget 

 

  Togansvarlig 
Oppstilling og dirigering av skoler og 
korps 
HUSK VESTER – hentes på politisk 
sekretariat sammen med flagg og 
sløyfer. 

John og Tom 
Ragnar 

  

 28.3.17 Stenging av veier 
Søke om tillatelse hos vegvesenet. Få 
godkjenning av politiet. Bestille 
utførelse hos tekniske tjenester 

Kari Venter på 
godkjenning fra 
vegvesenet. Når 
godkjenning 
foreligger 
sendes denne til 
politiet og 
teknisk.  
Roar 
oversender 
skiltplan fra 
2016 til Kari på 
mail 

 

 

TO DO LIST 

 



  Busstransport. 
Det må innhentes pris på transport av 
korps. 
Hvor mange busser er det behov for? 
Felleskorpset Stranden Musikkforening 
og Jevnaker ungdomskorps bestiller 
buss fra Nettbuss og har egen sjåfør? 

Kari Pris innhentes 
når oversikten 
over behovet er 
klart. 
Roar opplyser 
at det tidligere 
har vært 
timepris for 
transport. 

 

 28.3.17 Mangfoldsplakat, vester, sløyfer og 
flagg 

Kari Ingen 
Mangfoldsplaka
t. Sløyfer og 
flagg utleveres 
av politisk 
sekretariat på 
rådhuset. 

OK 
Parviz 
henter alt 
på 
rådhuset 
og 
fordeler 
på 
komiteens 
medlemm
er 

  Program for 17. mai 
Komiteen skal skrive program.  
Det sendes ut mail til alle 
skoler/korps/kor hvor de bes å oppgi 
informasjon om sitt program. Frist for 
tilbakemelding settes til 18. april. Når vi 
har fått alle tilbakemeldinger «sys» 
programmet sammen og sendes til 
skolene for korrektur.  

Alle 
Kari sender ut 
mail og samler 
inn svar. 

Svarfrist settes 
til 18. april. 
Mail sendt 
31.3.17 

 

  Rekkefølgen i toget 
Det må sjekkes om det er korps eller 
skoler som har jubileum. Disse skal i så 
fall gå først i toget. 

Kari Ber om 
tilbakemelding 
på dette i 
mailen vedr. 
program 

 

  Annonsering 
Programmet annonseres i 
lørdagsannonsen 13. mai 
Kommunikasjonsavdelingen sørger for 
at det informeres om stengte veier og 
program på kommunens nettside og 
face book-side 

Kari + 
kommunikasjo
nsavdelingen 
til kommunen 
Roar 
oversender 
program til 
Ringerike 
budstikke og 
Ringeriksavisa 

Programmet 
oversendes 
servicetorget 
senest tirsdag 9. 
mai. Husk å 
reklamere for 
5’ern 

 

  17. mai femmeren 
Et trimløp som avvikles om morgenen 
17. mai. Stig «Andy» Kvalheim 
kontaktes. 

Roar Start klokken 
07:00 

OK 

 28.3.17 Ballongselgere 
Det gis beskjed til servicetorget at det 
kun kan gis tillatelse til salg av ballong 
er på Tippen, Kefasbygget og Søndre 
Torg. 

Kari Beskjed gitt 
servicetorget 
14.3.17 

OK 

 28.3.17 Gjester 
Undersøke om det kommer gjester fra 

Kari Kommunalsjef 
Ågotnes 

OK 



vennskapsbyer bekrefter at det 
ikke er ventet 
gjester til 17. 
mai 

  Rød kors 
Sjekke om Røde kors stiller med 
mannskap ifbm barnetoget. 
 

Eli Hege B. 
Endrerud har 
bekreftet av 
Røde Kors står 
på Tippen. 
Koster kr 
1 000,- 

OK 

 NB! Strøm 
Nordre 
park og 
opplåsing 
av toaletter 
i Søndre 
park 

Bestilling til tekniske tjenester 
*stenging av veier 
*skilting 
*strøm (Nordre park, Søndre park og 
Søndre torg) 
*strøm Hønefoss kirkegård? 
*flaggheising i Søndre park 
*flaggheising på brua 
*klargjøring av scene i Søndre park 
*toaletter i Søndre park 
*krakker i Søndre park 
*opplåsing av kjetting inn til parken 
*talerstol på Søndre torg til russen 
*flagg som speiderne heiser i Nordre 
park 
*sperrebånd rundt blomsterbed 

Kari Prosessen med 
Statens 
Vegvesen er i 
gang. 
Bestilling 
sendes teknisk 
så snart 
godkjenningen 
fra Vegvesenet 
er klar. 

 

  Speidere 
Ta kontakt med speidere angående 
flaggheising i Nordre park og flaggborg 

Eli Forespørsel 
sendt Christian 
Hagen på mail 
og på telefon  

 

  Norges veteranforbund for 
Internasjonale operasjoner avd. 
Ringerike 
 
Hvem bærer FN-flagget 
Ta kontakt med Heidi Burdal Johnsen  

Eli Forespørsel 
sendt Heidi 
Johnsen Burdal.  
Eli tilbyr Burdal 
at flagget kan 
oppbevares på 
rådhuset. 

 

  Blomster og kranser Anette og 
Anne Bjørg 
 
Viera henter og 
bringer kranser 
til Nordre 
park, 
Kirkegård og 
Søndre park 

Anette har bedt 
om pris fra Stua 
Fjeld. Anne 
Bjørg følger 
opp dette m 
Anette som 
hadde forfall i 
dag 30.3. 

 

  Salutter 
 

Kari Moholdt har 
bekreftet salutt 
kl 7 og 10. 

OK 

 28.3.17 Lyd 
Behov: Nordre park klokken 08 
Hønefoss kirke v krigsminnesmerkene 
kl 08:45 
Søndre park kl 10:30 

Parviz Det er 
innhentet og 
mottatt tilbud 
fra Tritonos. 
Ikke mottatt 

 



Hønefoss kirke, utegudstjeneste kl 12? 
Søndre torg kl 13:30 og klokken 15:30 
Sykehuset kl. 16 

endelig tilbud 
fra Hønefoss 
lyd pr 30.3 

  Frokost for HUK Viera Det blir frokost 
for HUK på 
Grand Hotel 
klokken 8:30. 
Kr 2 850,- 

OK 

 28.3.17 Servering i Søndre park 
Hvem står hvor? De som skal selge må 
stå på samme side pga. strøm. De som 
selger tar kontakt med teknisk v/ Per 
Dysterud ang strøm. Mobil: 901 17 060 

Parviz Søknad mottatt 
fra Den 
kurdiske 
kulturforeninge
n. Avventer 
søknad fra 
Palestinsk 
forening og evt. 
andre 

 

 28.3.17 Trykking av sanger til arrangement i 
Søndre park 
 

Parviz Det er igjen 
sanger fra i fjor. 
Ikke nødvendig 
å trykke opp i 
år 

OK 

  Plassering av korps/skoler/kor i 
parken 
Korps dirigeres på plass etter hvert som 
de kommer inn. Et ansvarskorps foran 
scenen, skolene dirigeres mot høyre 
rundt dammen 

Alle 
Eli og Tom 
Ragnar 
dirigerer 
korpsene. 

  

  Program i Søndre park 
Velkommen ved Roar Olsen 
17. maihilsen v/ ordfører 
Fellessang «I Hønefoss» og tre vers av 
«Ja vi elsker» 
Underholdning – hvem underholder i 
år? Drilltroppen+++ 
Dirigent: Berit Gigstad 
 

Overordnet 
ansvar: Anette 
Underholdning 
og dirigent: Eli 
og Parviz 
Sanger: Kari 
Tale 
v/ordfører: 
Kari 

Mail sendt 
rektor ved 
kulturskolen 
30.3. 

Tale v/ 
ordfører 
:OK 
Drilltropp
: OK 
Dirigent: 
OK 

  Program fra kirkelig fellesråd 
Hva når skjer det ting i de ulike kirkene? 

Roar Fellesrådet er 
kontaktet og 
informasjon vil 
bli oversendt 

 

  Program Bauta Nordre park: 
Ønsker velkommen: Johan Bakken 
Taler+krans: 
Kor: Ringerike mannskor synger 
klokken 08:00 (Leif Berger) 
Korps: Hønefoss ungdomskorps 

Viera 
Kor: Eli 
Taler: Viera 

Taler: 
Flaggkommand
ør Nils Helle 
forspørres 

Kor: OK 
Ønske 
velkomme
n: OK 

  Program Hønefoss kirkegård 
Ønsker velkommen: Anne Bjørg 
Taler+krans: Kolbjørn Kværum? 
Korps:Haug Blåseensable spiller kl. 
8:45(Asbjørn Hermstad/Lise Bergsland) 
Kor: Cresendo? 
NB! Husk å hente nøkkel til strøm. 
Hentes hos kirketjenerne i Krematoriet. 

Anne Bjørg 
Korps: Eli 
Kor: Eli 

Taler: Anne 
Bjørg forespør 
Kolbjørn 
Kværum 

Korps: 
OK 
Ønsker 
velkomme
n: OK 



 

Konferer med leverandør av lyd. 

  Program Ringerike sykehus 
Kontaktperson sykehuset: Thea Bekken 
Pedersen 
Ønsker velkommen: Eli 
Taler+bautabukett: Per Bleiklia? 
Korps: Ringerike Janitsjar kl. 15:30 (Ole 
Krokstrand) 
Barnehagetog ved Espira Trygstad 
barnehage (styrer@trygstad.espira.no) 

Eli Venter på svar 
fra barnehagen 
Taler: Eli 
forespør Per 
Bleiklia 

Korps: 
OK 
Ønsker 
velkomme
n: OK 

  Gratis kinofilm Kari Det blir gratis 
film klokken 
16. Får 
tilbakemelding 
på hvilken film 
det blir. 

OK 

  Gratis parkering 
Kuben? 
Andre parkeringer som ikke er 
kommunale 

John  Kari har avklart 
med Kuben om 
at det blir gratis 
parkering. 
John har avtalt 
med grunneier 
at det skal være 
gratis parkering 
på Tippen 

Kuben: 
OK 
Tippen: 
OK 

  Hvelven 
Ringerike mannskor synger kl. 9:15 
(Leif Berger) 
Hønefoss ungdomskorps spiller 
12:45(Rita Sørlie) 

Eli  OK 

  Redaksjonell omtale i RingBlad Kari Kari forespør 
avisen om de 
kan komme 
onsdag 3. mai 
klokken 15:30 

 

  ASK/STRANDEN Eli Forespørsel 
sendt Hege 
Ødegård 
Killingstad på 
telefon 
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