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Ringerike kommune, 16.10.2017 

Kjell B. Hansen  

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/3597-1   Arkiv: 033 &15  

 

17.mai komite 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Valgnemnda 24.10.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Som medlemmer av 17.mai komiteen 2018 velges 

 

1. John A. Bakken Ett år igjen av valgperioden 

2. Parviz Salami  Ett år igjen av valgperioden 

3. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019  

4. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019 

5. ____________  Velges for 2 år 2018 og 2019 

6. ____________  Velges for 2 år 2018 og 2019 

7. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019 

 

 

2.  17.mai komiteen reduserer fra 9 til 7 medlemmer som samtlige er folkevalgte. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

17. mai komiteen 2017 bestod av 9 medlemmer.  

En kommunalt ansatt som har vært leder, 7 folkevalgte, en tidligere folkevalgt. 

 

Erfaring viser at det ikke er nødvendig med 9 medlemmer da det ikke er oppgaver nok til alle 

på selve dagen. Det foreslås derfor å reduseres komiteen til 7 medlemmer, hvor samtlige er 

folkevalgte, inklusive leder. 

 

Det bør gis administrativ støtte fra administrasjon slik at dokumentasjon og referater blir lagt 

inn i ESA for å gjøre arbeidet for kommende komiteer enklere.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  3/17 

 Side 3 av 5   

 

17.mai er et viktig kulturarrangement i Ringerike kommune. Gode rammer og planer er viktig 

for å gjennomføre et godt 17.mai-arrangementet.  

 

Det foreligger gode erfaringsdokumenter fra tidligere arrangementer som gir et godt 

utgangspunkt for gjennomføring. Evalueringen som er gjort etter forrige arrangement gir gode 

råd som neste komite bør ta med i videre arbeid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Følgende medlemmer trer ut av komiteen etter 2 åri 17.mai komiteen 

 Eldbjørg Ramsrud 

 Eli Johanne Ruud 

 Anette Coucheron  

 Viera Rozmara-Frydenlund  

 Tom Ragnar Berg  

 Roar Olsen  

 

Økonomiske forhold 

Kulturavdelingen har i dag et budsjettet på kr 100.000,- som skal fordeles på 17.mai og 1.mai 

arrangementene, herav går omtrentlig ¾ går til 17. mai. De siste årene har det vært økte 

kostnader i forbindelse 17.mai-arrangementet. Lyd og transport er de største kostnadene.  

 

Evalueringsrapporten fra 17.mai arrangementet 2017 finnes i sak 17/2292-1 

 

I tillegg til den tekniske og praktiske gjennomføringen kommer godtgjørelse til de folkevalgt 

iht kommunens godtgjøringsreglement. Dette er ikke inkludert i dette budsjettet, men belastes 

politisk under folkevalgte felles. 

 

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig at det så tidlig som mulig etableres en 17. mai-komite med nye 

medlemmer og at denne tar utgangspunkt i de erfaringer og planer som foreligger.  

 

 

 Ringerike kommune, 13.9.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 



  Sak 4/17 

 

 Side 4 av 5   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/3663-1   Arkiv: 033 &15  

 

Valg til boligstiftelsen for perioden 2017- 2021  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Valgnemnda 24.10.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Boligstiftelsens medlemmer konstituerer seg selv på første møte i 2018, og de nye 

representantene er valgt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 

 

Navn Parti Personlig vara Parti Periode 

Ole Johan Andersen Frp Axel Sjøberg SV 2015-2019 

Arne Morgan Dølerud AP Terje Dahl Krf 2015-2019 

Elsa Lill Strande H Anette Coucheron V 2015-2019 

        2018-2021 

        2018-2021 

 

Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til boligstiftelsen. 

Hvert av medlemmene skal ha personlig vara. 

 

Som medlem velges: 

1) __________________________  

2) __________________________ 

 

Som personlig vara velges: 

1) __________________________ som personlig vara for ______________________  

2) __________________________ som personlig vara for ______________________ 

 

  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Boligstiftelse ble formelt opprettet i Ringerike rådhus den 24.11.97 av representanter 

fra Ringerike kommune. Stiftelsen har drevet sin virksomhet fra 05.02.70. Ringerike 

Boligstiftelse er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens hovedformål er å skaffe boliger for 

tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål, og opererer ikke som forretningsdrivende 

boligstiftelse på det ordinære boligmarkedet.  

 

I stiftelsens § 5 står det om styret følgende; 



  Sak 4/17 

 

 Side 5 av 5   

 

Stiftelsen ledes av et styre på inntil 5 medlemmer med like mange varamedlemmer.  

4 medlemmer oppnevnes av kommunen, hvorav 3 medlemmer med varamedlemmer av 

formannskapet og 1 medlem med varamedlem fra humanitært hovedstyre.  

Ringerike Eldreråd velger blant leietakerne i representant med vararepresentant.  

Ved valg av styre skal det tas hensyn til lik kjønnsfordeling.  

Styret velger selv leder og nestleder.  

Styremedlemmer tjenestegjør i 4 år. Ved første oppnevnelse etter vedtektsendring tjenestegjør 

2 styremedlemmer i 2 år, slik at ikke hele styret blir skiftet ut samtidig. Styret avgjør selv 

hvilke medlemmer som skal tre ut etter 2 år. Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er 

tilstede og minst 3 er enig i vedtaket. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Følgende har fullført sin 4 årsperiode 

 

Medlem 

Gjermund Riise Brekke (styreleder) 

Erna Skaugerud (styremedlem) 

 

Personlig varamedlem 

Iren Rannekleiv (for Gjermund Riise Brekke) 

Kari Stran Hjerpeseth (for Elsa Lill Strande) 

 

 

Økonomiske forhold 

Boligstiftelsens representanter benytter kommunens godtgjøringsreglement 

 
 

 Ringerike kommune, 11.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgnemnda 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3597-1   Arkiv: 033 &15  

 

17.mai komite 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Som medlemmer av 17.mai komiteen 2018 velges 

 

1. John A. Bakken Ett år igjen av valgperioden 

2. Parviz Salami  Ett år igjen av valgperioden 

3. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019  

4. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019 

5. ____________  Velges for 2 år 2018 og 2019 

6. ____________  Velges for 2 år 2018 og 2019 

7. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019 

 

 

2.  17.mai komiteen reduserer fra 9 til 7 medlemmer som samtlige er folkevalgte. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

17. mai komiteen 2017 bestod av 9 medlemmer.  

En komunalt ansatt som har vært leder, 7 folkevalgte, en tidligere folkevalgt. 

 

Erfaring viser at det ikke er nødvendig med 9 medlemmer da det ikke er oppgaver nok til alle 

på selve dagen. Det foreslås derfor å reduseres komiteen til 7 medlemmer, hvor samtlige er 

folkevalgte, inklusive leder. 

 

Det bør gis administrativ støtte fra administrasjon slik at dokumentasjon og referater blir lagt 

inn i ESA for å gjøre arbeidet for kommende komiteer enklere.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

17.mai er et viktig kulturarrangement i Ringerike kommune. Gode rammer og planer er viktig 

for å gjennomføre et godt 17.mai-arrangementet.  



- 

 

Det foreligger gode erfaringsdokumenter fra tidligere arrangementer som gir et godt 

utgangspunkt for gjennomføring. Evalueringen som er gjort etter forrige arrangement gir gode 

råd som neste komitee bør ta med i videre arbeid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Følgende medlemmer trer ut av komiteen etter 2 åri 17.mai komiteen 

 Eldbjørg Ramsrud 

 Eli Johanne Ruud 

 Anette Coucheron  

 Viera Rozmara-Frydenlund  

 Tom Ragnar Berg  

 Roar Olsen  

 

Økonomiske forhold 

Kulturavdelingen har i dag et budsjettet på kr 100.000,- som skal fordeles på 17.mai og 1.mai 

arrangementene, herav går omtrentlig ¾ går til 17. mai. De siste årene har det vært økte 

kostnader i forbindelse 17.mai-arrangementet. Lyd og transport er de største kostnadene.  

 

Evalueringsrapporten fra 17.mai arrangementet 2017 finnes i sak 17/2292-1 

 

I tillegg til den tekniske og praktiske gjennomføringen kommer godtgjørelse til de folkevalgt 

iht kommunens godtgjøringsreglement. Dette er ikke inkludert i dette budsjettet, men belastes 

politisk under folkevalgte felles. 

 

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig at det så tidlig som mulig etableres en 17. mai-komite med nye 

medlemmer og at denne tar utgangspunkt i de erfaringer og planer som foreligger.  

 

 

 Ringerike kommune, 13.9.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgnemnda 

Kommunestyret  

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3663-1   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg til boligstiftelsen for perioden 2018 - 2021  
 

Forslag til vedtak: 

 

Boligstiftelsens medlemmer konstituerer seg selv på første møte i 2018, og de nye 

representantene er valgt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 

 

Navn Parti Personlig vara Parti Periode 

Ole Johan Andersen Frp Axel Sjøberg SV 2015-2019 

Arne Morgan Dølerud AP Terje Dahl Krf 2015-2019 

Elsa Lill Strande H Anette Coucheron V 2015-2019 

    2018-2021 

    2018-2021 

 

Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til boligstiftelsen. 

Hvert av medlemmene skal ha personlig vara. 

 

Som medlem velges: 

1) __________________________  

2) __________________________ 

 

Som personlig vara velges: 

1) __________________________ som personlig vara for ______________________  

2) __________________________ som personlig vara for ______________________ 

 

 

  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Boligstiftelse ble formelt opprettet i Ringerike rådhus den 24.11.97 av representanter 

fra Ringerike kommune. Stiftelsen har drevet sin virksomhet fra 05.02.70. Ringerike 

Boligstiftelse er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens hovedformål er å skaffe boliger for 



- 

tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål, og opererer ikke som forretningsdrivende 

boligstiftelse på det ordinære boligmarkedet.  

 

I stiftelsens § 5 står det om styret følgende; 

Stiftelsen ledes av et styre på inntil 5 medlemmer med like mange varamedlemmer.  

4 medlemmer oppnevnes av kommunen, hvorav 3 medlemmer med varamedlemmer av 

formannskapet og 1 medlem med varamedlem fra humanitært hovedstyre.  

Ringerike Eldreråd velger blant leietakerne i representant med vararepresentant.  

Ved valg av styre skal det tas hensyn til lik kjønnsfordeling.  

Styret velger selv leder og nestleder.  

Styremedlemmer tjenestegjør i 4 år. Ved første oppnevnelse etter vedtektsendring tjenestegjør 

2 styremedlemmer i 2 år, slik at ikke hele styret blir skiftet ut samtidig. Styret avgjør selv 

hvilke medlemmer som skal tre ut etter 2 år. Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er 

tilstede og minst 3 er enig i vedtaket. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Følgende har fullført sin 4 årsperiode 

 

Medlem 

Gjermund Riise Brekke (styreleder) 

Erna Skaugerud (styremedlem) 

 

Personlig varamedlem 

Iren Rannekleiv (for Gjermund Riise Brekke) 

Kari Stran Hjerpeseth (for Elsa Lill Strande) 

 

 

Økonomiske forhold 

Boligstiftelsens representanter benytter kommunens godtgjøringsreglement 

 
 

 Ringerike kommune, 11.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Jan Hatten 
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