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Møtedato:  15.12.2016  
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  9/16 

Side 2 av 11   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1708-4   Arkiv: X43 &15  

 

Valg av forliksrådsmedlemmer - møtefullmektiger 2017-2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/16 Valgnemnda 15.12.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem til interkommunalt forliksråd for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike 

velges: _____________________ 

velges: _____________________ 

 

Som møtefullmektiger fra Ringerike kommune velges følgende 5 

1) _____________________________  

2)  _____________________________ 

3) _____________________________ 

4)  _____________________________ 

5) _____________________________ 

 

 

Sammendrag 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen, i samarbeid med rådmennene i Jevnaker og Hole delegeres myndighet til å avklare 

plassering på lista innenfor de rammene som er beskrevet i saksfremlegget. Ved fremtidige valg 

rulleres plassering både når det gjelder valg av medlemmer, varamedlemmer og 

formannsvervet. Ringerike har hatt formannsvervet i inneværende 4 års periode 

 

Møtefullmektig  

Når det gjelder kommunens oppnevning av møtefullmektiger, jf. tvisteloven § 6-7 og 

tvistelovforskriften § 3, ber fylkesmannen om å få tilsendt kopi av oppnevningen.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  9/16 

 Side 3 av 11   

 

Beskrivelse av saken 

På bakgrunn av Politidirektoratets ønske om å redusere antall forliksråd i Norge har 

kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike etablert felles forliksråd. Det visses til tidligere brev 

fra fylkesmannen i Oppland som ikke har innvendinger til at det etableres felles forliksråd 

mellom kommunene under forutsetning av at Fylkesmannen i Oppland fortsatt skal ha 

tilsynsansvaret med Jevnaker kommune. 

 

Forliksrådet velges av kommunestyret sel, j.fr Domstolloven §57. Forliksrådet består av 3 

medlemmer og 3 varamedlemmer. Det er i tidligere møte blitt enighet om at kommunene har 

hver sin representant og vararepresentant i det nye felles forliksrådet. Ledervervet, 

medlemmenes og varamedlemmenes plassering på valglista bør gå på rundgang. Ringerike 

kommune hadde ledervervet i inneværende 4 års periode 01.01.2012 - 31.12.2016. 

 

 

Juridiske forhold  

Domstolloven §27 lyder 

I hver kommune skal det være et forliksråd. 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og 

blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den 

rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre 

som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. 

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to eller 

flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene formannen velges 

som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre formennene i den rekkefølge 

kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for domstolen. 

Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i samsvar 

med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet fastsette at 

formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig tilsettingsforhold 

etter tjenestemannsloven. 

I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I namsfogddistrikter er 

namsfogden sekretariat. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er 

politistasjonen sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom 

forliksrådet og sekretariatet. 

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, 

kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles 

forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det blant både 

medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles forliksråd kan opprettes 

uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. 

 

Møtefullmektig i forliksrådet. 

Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd, i henhold til forskrift om 

forliksrådene. Link til siden er her 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  9/16 

 Side 4 av 11   

 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Forliksmedlemmene må; 

a) Ha fylt 25 år 

b) Være Norsk statsborger 

c) Vederheftig og som ikke er fradømt stemmerett i offentlig anliggender 

d) Være under 70 år ved valgperiodens start 

e) Bare velge personer som anses særskilt egnet til oppgaven og som behersker norsk 

skriftlig og muntlig godt. 

 

Utelukket fra valg er; 

a) Stortingets representanter og vararepresentanter 

b) Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige og politiske rådgivere 

og ansatte ved Statsministernes kontor. 

c) Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 

d) Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 

e) Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

begrenset politimyndighet. 

f) Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstolsadministrasjonen og dens 

styre. 

g) Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater 

og advokatfullmektiger. 

h) Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 

forberedelsene eller gjennomføringen av valget. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem for politisk behandling i november 2016. Siden rådet skal bestå av både 

menn og kvinner, anbefales det at kommunestyret oppnevner både en mann og en kvinne. 

Rådmennene i felleskap delegeres myndighet til å avklare plassering på lista. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  10/16 

Side 5 av 11   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6185-2   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv frem til 1.juli 2017 Maria Tjøm Eikeland 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/16 Valgnemnda 15.12.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Maria Tjøm Eikeland innvilges permisjon med umiddelbar virkning og frem til og med den 1. 

juli 2017 

 

I perioden hun har permisjon velges følgende som settemedlem; 

Kommunestyret: _______________________________ 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur;_______________________  

Ungdomsrådet: ________________________ 

 

Sammendrag 

Tjøm Eikeland har etter anbefaling fra sin lege søkt permisjon fra sine verv i første omgang 

frem til 1. juli 2017.  

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven § 15 nr. 2 lyder: 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. 

 

 Ringerike kommune, 05.12.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  11/16 

Side 6 av 11   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6183-2   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv Chritine Granlund 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Valgnemnda 15.12.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Christine Granlund innvilges fritak fra sine verv fra og med 1. januar 2017 og ut valgperioden 

2019 av personlige årsaker. 

 

Som nytt medlem til; 

 

Kommunestyre foreslås:  _______________________   

 

Formannskapet foreslås: _______________________ 

Valgnemnda foreslås:   _______________________ 

Arbeidsgiverutvalget foreslås: ______________________ 

 

Inkluderings og integreringsrådet foreslås: _________________________ 

 

Valgstyret foreslås: __________________________ 

 

 

 

 

Sammendrag 

Granlund har i mail til ordfører bedt om ta hun selv får informere om sin søknad om fritak fra 

sine folkevalgte verv til øvrige partikolleger før saken tas opp politisk. 

 



  Sak 11/16 

 

 Side 7 av 11   

 

Juridiske forhold  

Kommunelovens § 15 omhandler uttreden av politiske verv i valgperioden og i denne 

sammenheng vil paragrafens punkt 2 sålydende være mest aktuell: 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

Valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskeligheter eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. 

 

 

 Ringerike kommune, 05.12.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  12/16 

Side 8 av 11   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2823-7   Arkiv: 465  

 

Permisjon fra verv Mari Solheim Sandsund 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/16 Valgnemnda 15.12.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Mari Solheim Sandsund trer inn i kommunestyret etter endt permisjon, og innvilges fritak ut 

valgperioden fra hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

 

Som ny representant i hovedutvalget for oppvekst og kultur foreslås: Linn Merete Selte Løken 

 

 

Sammendrag 

Sandsund har i mail har bedt gruppeleder om fritak fra vervet ut valgperioden, dette er 

kommunisert med ordfører i mailkorrespondanse 

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven § 15 nr. 2 lyder: 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. 

 

 



  Sak 12/16 

 

 Side 9 av 11   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sandsunds permisjonssøknad ble behandlet av kommunestyret 30.06.16 sak 102/16. 

Permisjonen gjaldt ut 2016, og var begrunnet med legeerklæring/sykemelding. I 

permisjonstiden ble Linn Merete Selte Løken valgt som settemedlem i hovedutvalg for 

oppvekst og kultur, i Sandsunds permisjonstid. 

 

 

 Ringerike kommune, 02.12.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  13/16 

Side 10 av 11   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4479-2   Arkiv: 033 &16  

 

Permisjon fra kommunestyret  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/16 Valgnemnda 15.12.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Yvonne Karlsen innvilges permisjon fra sitt verv som vara til kommunestyret frem til 15.mai 

2017 

 

 

Sammendrag 

Representanten Yvonne Karlsen fra FrP er 2.vara til kommunestyret. 

Karlsen skal på utveksling til Hawaii for å studere frem til våren 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



  Sak 14/16 

 

 Side 11 av 11   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6155-1   Arkiv: 465  

 

Permisjon fra verv Kenneth Sørum Bekkemoen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/16 Valgnemnda 15.12.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kenneth Sørum Bekkemoen innvilges fratredelses av fra sine politiske verv i hovedutvalget for 

oppvekst og kultur og ungdomsrådet.  

 

Som ny representant i Hovedutvalget for oppvekst og kultur foreslås: Axel Sjøberg 

Som ny representant i ungdomsrådet foreslås: Audun Hammer Hovda 

 

Sammendrag 

Bekkemoen fratrer sine verv i Ringerike kommune på grunn av flytting til annen kommune. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.12.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
Valgnemnda 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1708-4   Arkiv: X43 &15  

 

Valg av forliksrådsmedlemmer - møtefullmektiger 2017-2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem til interkommunalt forliksråd for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike 

velges: _____________________ 

velges: _____________________ 

 

Som møtefullmektiger fra Ringerike kommune velges følgende 5 

1) _____________________________  

2)  _____________________________ 

3) _____________________________ 

4)  _____________________________ 

5) _____________________________ 

 

 

 

Sammendrag 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen, i samarbeid med rådmennene i Jevnaker og Hole delegeres myndighet til å 

avklare plassering på lista innenfor de rammene som er beskrevet i saksfremlegget. Ved 

fremtidige valg rulleres plassering både når det gjelder valg av medlemmer, varamedlemmer 

og formannsvervet. Ringerike har hatt formannsvervet i inneværende 4 års periode 

 

Møtefullmektig  

Når det gjelder kommunens oppnevning av møtefullmektiger, jf. tvisteloven § 6-7 og 

tvistelovforskriften § 3, ber fylkesmannen om å få tilsendt kopi av oppnevningen.  



Beskrivelse av saken 

På bakgrunn av Politidirektoratets ønske om å redusere antall forliksråd i Norge har 

kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike etablert felles forliksråd. Det visses til tidligere brev 

fra fylkesmannen i Oppland som ikke har innvendinger til at det etableres felles forliksråd 

mellom kommunene under forutsetning av at Fylkesmannen i Oppland fortsatt skal ha 

tilsynsansvaret med Jevnaker kommune. 

 

Forliksrådet velges av kommunestyret sel, j.fr Domstolloven §57. Forliksrådet består av 3 

medlemmer og 3 varamedlemmer. Det er i tidligere møte blitt enighet om at kommunene har 

hver sin representant og vararepresentant i det nye felles forliksrådet. Ledervervet, 

medlemmenes og varamedlemmenes plassering på valglista bør gå på rundgang. Ringerike 

kommune hadde ledervervet i inneværende 4 års periode 01.01.2012 - 31.12.2016. 

 

 

Juridiske forhold  

Domstolloven §27 lyder 

I hver kommune skal det være et forliksråd. 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og 

blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i 

den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de 

andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. 

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to eller 

flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene formannen velges 

som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre formennene i den rekkefølge 

kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for domstolen. 

Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i 

samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet fastsette 

at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig 

tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven. 

I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I namsfogddistrikter er 

namsfogden sekretariat. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er 

politistasjonen sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom 

forliksrådet og sekretariatet. 

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme 

domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer 

beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange 

medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at 

det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles forliksråd 

kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. 

 

Møtefullmektig i forliksrådet. 

Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd, i henhold til forskrift 

om forliksrådene. Link til siden er her 

 

 

 

 

 



Prinsipielle avklaringer 

Forliksmedlemmene må; 

a) Ha fylt 25 år 

b) Være Norsk statsborger 

c) Vederheftig og som ikke er fradømt stemmerett i offentlig anliggender 

d) Være under 70 år ved valgperiodens start 

e) Bare velge personer som anses særskilt egnet til oppgaven og som behersker norsk 

skriftlig og muntlig godt. 

 

Utelukket fra valg er; 

a) Stortingets representanter og vararepresentanter 

b) Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige og politiske 

rådgivere og ansatte ved Statsministernes kontor. 

c) Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 

d) Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 

e) Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet. 

f) Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstolsadministrasjonen og 

dens styre. 

g) Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater 

og advokatfullmektiger. 

h) Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del 

i forberedelsene eller gjennomføringen av valget. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem for politisk behandling i november 2016. Siden rådet skal bestå av både 

menn og kvinner, anbefales det at kommunestyret oppnevner både en mann og en kvinne. 

Rådmennene i felleskap delegeres myndighet til å avklare plassering på lista. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6185-2 Ofl § 13  Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv frem til 1.juli 2017 Maria Tjøm Eikeland 

 

Forslag til vedtak: 

Maria Tjøm Eikeland innvilges permisjon med umiddelbar virkning og frem til og med den 1. 

juli 2017 

 

I perioden hun har permisjon velges følgende som settemedlem; 

Kommunestyret: _______________________________ 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur;_______________________  

Ungdomsrådet: ________________________ 

 

Sammendrag 

Tjøm Eikeland har etter anbefaling fra sin lege søkt permisjon fra sine verv i første omgang 

frem til 1. juli 2017.  

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven § 15 nr. 2 lyder: 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. 

 

 Ringerike kommune, 05.12.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6183-2 Ofl § 13  Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv Christine Granlund 

 

Forslag til vedtak: 

 

Christine Granlund innvilges fritak fra sine verv fra og med 1. januar 2017 og ut valgperioden 

2019 av personlige årsaker. 

 

Som nytt medlem til; 

 

Kommunestyre foreslås:  _______________________   

 

Formannskapet foreslås: _______________________ 

Valgnemnda foreslås:   _______________________ 

Arbeidsgiverutvalget foreslås: ______________________ 

 

Inkluderings og integreringsrådet foreslås: _________________________ 

 

Valgstyret foreslås: __________________________ 

 

 

 

 

 

Sammendrag 

Granlund har i mail til ordfører bedt om ta hun selv får informere om sin søknad om fritak fra 

sine folkevalgte verv til øvrige partikolleger før saken tas opp politisk. 

 

Juridiske forhold  

Kommunelovens § 15 omhandler uttreden av politiske verv i valgperioden og i denne 

sammenheng vil paragrafens punkt 2 sålydende være mest aktuell: 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten 

av 



Valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskeligheter eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. 

 

 

 Ringerike kommune, 05.12.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4479-2   Arkiv: 033 &16  

 

Permisjon fra kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Yvonne Karlsen innvilges permisjon fra sitt verv som vara til kommunestyret frem til 15.mai 

2017 

 

 

 

Sammendrag 

Representanten Yvonne Karlsen fra FrP er 2.vara til kommunestyret. 

Karlsen skal på utveksling til Hawaii for å studere frem til våren 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6155-1 Ofl § 13  Arkiv: 465  

 

Fratredelse fra verv Kenneth Sørum Bekkemoen 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kenneth Sørum Bekkemoen innvilges fratredelses av fra sine politiske verv i hovedutvalget 

for oppvekst og kultur og ungdomsrådet.  

 

Som ny representant i Hovedutvalget for oppvekst og kultur foreslås: Axel Sjøberg 

Som ny representant i ungdomsrådet foreslås: Audun Hammer Hovda 

 

 

Sammendrag 

Bekkemoen fratrer sine verv i Ringerike kommune på grunn av flytting til annen kommune. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.12.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 
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