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Ringerike kommune, 24.10.2019 

Kirsten Orebråten 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 19/1920-17   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av eldreråd perioden 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Valgutvalg 29.10.2019 

28/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende velges til Eldrerådet for perioden 2019 – 2023: 

Faste medlemmer:  

Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen Brørby og Gerd 

Toterud  

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden og 5. Eva M. Gallhager 

 

Ved valg av politiske medlemmer 

 

Politiske medlemmer: 

1.______________ 

2.______________ 

 

Politiske varamedlemmer: 

1.______________ 

2.______________ 
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Beskrivelse av saken  

 Eldreråd er et lovpålagt råd. Kommunestyret velger rådets sammensetning og bestemmer hvor 

mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha. Ringerike eldreråd har bestått av syv 

medlemmer. 5 medlemmer som representerer pensjonistforeningene og 2 politikere. 

 

Litt om eldrerådets oppgaver 

 Gjennom eldrerådet skal eldre sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning. Forskrift om 

kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 

sier følgende om rådets oppgaver: 

 Eldrerådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre. Kommunestyret eller andre 

folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal etablere 

rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, 

slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger. 

  Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp.  

 

Valg av medlemmer 

 Kommunestyret velger rådets medlemmer, og rådet velger selv sin leder og nestleder blant 

medlemmene. 

 

 Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Organisasjoner 

som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet.  

 

Ringerike Kommune sendte i mai ut brev til alle pensjonistforeninger i Ringerike der det ble 

bedt om forslag til valgkomitemedlemmer til valg av nytt eldreråd høsten 2019. 

 Medlemmene som ble foreslått konstituerte seg i juni med Tore Martinsen som leder. Det ble 

videre sendt ut brev til pensjonistforeningene og annonsert i Ringerikes blad, der det ble bedt 

om forslag til kandidater til nytt eldreråd. 

 

I august vedtok valgkomiteen sin innstilling som oversendes valgutvalg og kommunestyret. 

Valgkomiteen innstilling til nytt eldreråd i perioden 2019 -2023 som oversendes til 

kommunestyret er: 
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Faste medlemmer: Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen 

Brørby, Gerd Toterud  

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden, 5. Eva M. Gallhager 

 

I tillegg kan det utnevnes faste politiske medlemmer og varamedlemmer.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 som trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19. 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Valgkomiteen for nytt eldreråd sitt møte 12.08.19, der innstillingen med pensjonistmedlemmer 

til nytt Eldreråd ble vedtatt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådet skal kunne utale seg i alle saker som angår eldre, og sikre at eldre i Ringerike 

kommune opplever brukermedvirkning.  

Det må legges til rette for at rådet får uttale seg i aktuelle saker for eldre og at deres uttalelser 

følger sakene til videre politisk behandling.  
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Vedlegg 

Brev til pensjonistforeninger i Ringerike om forslag til valg komitémedlemmer. 

Saksprotokoll konstituerende møte den 03.06.19 for valgkomitéen for nytt eldreråd.  

Brev til pensjonistforeninger i Ringerike om forslag til kandidater til eldrerådet 

Saksprotokoll møte 12.08.19 i valgkomiteen(nemnda) for nytt eldreråd. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråten 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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Arkivsaksnr.: 19/1987-6   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Valgutvalg 29.10.2019 

29/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Til Råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023 velges: 

Som faste medlemmer velges: 

John Åge Corneliussen, Lena Lybæk, Kari Torgersen og Bjørn Karlengen 

 

Varamedlemmer: 

Kirstin Oddfrid Stokkedal, Inger Solveig Søreng og Anni M. Granum 

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig representasjonsordning for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Rådet er lovpålagt og skal arbeide med saker som er viktige for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Viktige arbeidsområder er universell utforming, tilgang til tjenester og 

arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

 

Kommunestyret velger rådets sammensetning og bestemmer hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådet skal ha. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i foregående 

periode bestått av 5 medlemmer. 3 fra organisasjoner som taler på vegne av funksjonshemmede 

og 2 politikere.  
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Litt om rådets oppgaver 

Gjennom Råd for funksjonshemmede skal personer med funksjonsnedsettelse sikres en bred, 

åpen og tilgjengelig medvirkning. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver: 

 

 Rådet er rådgivende organer for kommunen. 

  Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med 

funksjonsnedsettelser. Kommunestyret eller andre folkevalgte organer skal forelegge 

slike saker for rådet. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet 

til å påvirke utfallet av saken 

  Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.  

 Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp 

 

Valg av medlemmer 

Kommunestyret velger rådets medlemmer, og rådet velger selv sin leder og 

nestleder blant medlemmene i sitt første møte. 

 

Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal organisasjonene 

ha forslagsrett og representantene skal ha legitimitet i egen organisasjon. Det finnes mer enn hundre 

organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse. Disse organisasjonene har to 

paraplyorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av 

funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).  

 

Ringerike kommune har i forbindelse med kommunevalget 2019 bedt FFO og SAFO om en 

prioritert liste over ønskede kandidater til rådet for funksjonshemmede i perioden 2019 – 2023. 
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Her er innspillene fra FFO og SAFO: 

 

Navn Født Adresse Representerer   
John Åge 
Corneliussen 

02.05.69 Owrensgate 11, 
3510 Hønefoss 

Norges 
handikappforbund(NHF) 

SAFO 

Lena Lybæk 06.05.19 Oppenåsen 79, 
3518 Hønefoss 

Norsk forbund for 
utviklingshemmede 
(NFU) 

SAFO 

Kari Torgersen 08.05.55 Svingveien 1C,  
3515 Hønefoss 

Landsforeningen for 
hjerte-og lungesyke 
Ringerike 

FFO 

Bjørn Karlengen 23.03.55 Fjøsvikveien 14, 
3525 Hallingby 

Psoriasis og 
Eksemforbundet 
Ringerike 

FFO 

Kirstin Oddfrid 
Stokkedal 

19.03.63 Nansenveien 
50, 3513 
Hønefoss 

Foreslås som vara 
Mental Helse 
Ringerike/Hole 

FFO 

Inger Solveig 
Søreng 

06.05.44 Folefossveien 9, 
3511 Hønefoss 

Foreslås som vara 
(sitter som vara i 
dagens råd) 
Ringerike og omegn 
Afasiforening 

FFO 

Anni M. 
Granum 

27.10.46 Færdenbakken 
7,  
3514 Hønefoss 

NHF- foreslås som vara SAFO 

 

I perioden 2015-2019 besto rådet av 3 faste medlemmer fra organisasjonene (1 fra SAFO og 2 

fra FFO) og 2 faste politiske medlemmer. Det er uvisst hva som er grunnen til at plassene var 

tildelt slik etter denne fordelingen i perioden 2015-2019, men de to foreningene har denne 

gangen begge foreslått 2 faste medlemmer hver og 1 og 2 varaer hver. 

 

Forslaget på innstilling til råd 2019 -2023 som oversendes til valgutvalget består derfor på 6 

medlemmer i stedet for 5 medlemmer som i foregående periode. Det blir da det opp til 

valgutvalget, om de vil videresende et forslag på 5 faste eller 6 faste medlemmer til 

kommunestyret. 
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Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19. 

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

Rådet er et kommunalt utvalg og rådsmedlemmene skal regnes som folkevalgte på lik linje med 

andre som sitter i kommunale råd og utvalg. Rådet er et forvaltningsorgan etter § 1 i 

forvaltningsloven.  

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådet for funksjonshemmede skal kunne uttale seg i alle saker som angår mennesker med 

funksjonsnedsettelser. Rådet har en viktig funksjon for å realisere Regjeringens «strategi om et 

samfunn for alle». Det er viktig at medlemmene representer sin målgruppe, og skaffer seg 

lokalkunnskap om situasjonen for kommunenes innbyggere med funksjonsnedsettelse, og tar 

det med seg i rådets arbeid. 

 

 

Vedlegg 

Oppnevning av råd for funksjonshemmede høsten 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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Arkivsaksnr.: 19/4408-2   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av integreringsråd perioden 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Valgutvalg 29.10.2019 

30/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Integreringsrådet sin innstilling til nye medlemmer og varamedlemmer for 

Integreringsrådet 2019-2023:  

Ettersendes til valgutvalget etter Integreringsrådets møte 21.10.19 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske medlemmer i Integeringsrådet: 

1.__________  

2__________ 

3.__________ 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske varamedlemmer: 

1._________ 

2._________ 

3._________ 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

 Inkluderings- og integreringsrådet ble først gang opprettet i 2013 i Ringerike Kommune. 

Nåværende råd ble oppnevnt etter kommunestyrevalget høsten 2015. Rådets reglement ble 

revidert i 2017. Rådet skiftet navn til Integreringsrådet.  

 

I reglementet for Integreringsrådet §2 om nominering og valg står det at det er sittende 

integreringsråd som innstiller de ikke-politiske medlemmene til kommunenes valgutvalg.  

De politiske medlemmene skal oppnevnes blant kommunestyrets medlemmer.  

 

Beskrivelse av saken  

Integreringsrådets viktigste oppgaver er å være et rådgivende organ og uttalepart, og ha 

anledning til selv å ta opp saker innenfor rådets arbeidsområde.  
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Integreringsrådet skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.  

 6 medlemmer (3 kvinner og 3 menn) med 6 personlige varamedlemmer oppnevnes av 

nåværende råd etter innkomne forslag fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere org 

øvrige innbyggere i kommunen.  

 3 politiske medlemmer med 3 personlige varamedlemmer oppnevnes blant 

kommunestyrets medlemmer av valgutvalget.  

 

Erfaringen siden opprettelse i 2013, er at det har vært utfordrende å få de valgte medlemmene 

til å møte. Enkelte har møtt i alle møter, mens andre ikke gir tilbakemelding om de kommer 

eller ikke. Det har derfor vært utfordrende at det i Integreringrådets reglement står at det skal 

velges personlige varamedlemmer. Integreringsrådet bør ta opp til vurdering om det i 

reglementet bør endres til vararepresentantsliste i stedet. 

 

Siden våren 2019 har kommunen annonsert i flere omganger etter kandidater på kommunens 

nettside og facebook og hengt opp plakater på aktuelle arenaer og invitert til informasjonsmøte 

på biblioteket. Ut fra vedlagte liste med innkomne forslag på kandidater til Integreringsrådet 

2019-2023 har det nåværende integreringsrådet satt opp sin innstilling som oversendes til 

valgutvalget. 

 

Det skal utnevnes 3 faste politiske medlemmer til Integeringsrådet og minimum 3 politiske 

varamedlemmer. 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen legger fram saken uten innstilling, men vil oppfordre til å innstille på en bredest 

mulig sammensetning av rådet, og med en balanse mellom kvinner og menn. Det anbefales ut 

fra erfaringene å lage en felles vararepresentantliste som benyttes ved forfall. 

 

 

 

Vedlegg 

Nåværende Integreringsråd sin innstilling til nye medlemmer i Integreringsrådet 2019-2023 

Reglement for integreringsrådet 

Kandidatliste 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  31/19 

Side 14 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4485-1   Arkiv: 033  

 

Valg til administrasjonsutvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Valgutvalg 29.10.2019 

31/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

Leder ………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til administrasjonsutvalget.  
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Det følger av ny kommunelov § 5-11 at det i alle kommuner skal oprettes ett eller flere 

partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet 

mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. 

 

Utvalget skal være et drøftings- og konsultasjonsorgan, hvor det foregår gjensidig informasjon 

og drøftinger mellom kommunen sentralt og representanter fra de tillitsvalgte, for å sikre at 

beslutninger fattes på et så bredt grunnlag som mulig. Utvalget skal behandle og drøfte saker, 

jf. ny kommuneloven § 5-11 og Hovedavtalen § 3. 

 

Ihht Ringerike kommunes retningslinjer for administrasjonsutvalget, som ligger vedlagt, skal 

utvalget består av fem politiske valgte medlemmer valgt av kommunestyret og 3 medlemmer 

utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene.  Kommunestyret 

velger leder, før øvrig konstituerer utvalget seg selv.  

 

Funksjonstiden for arbeidsgiverrepresentantene følger den kommunale valgperioden for fire år. 

De ansattes representanter utpekes for to år av gangen.  Kommunale arbeidstakere kan ikke 

velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Selv om medlemmer av kontrollutvalget ikke er utelukket fra å 

velges inn i administrasjonsutvalget etter ny kommunelov § 23-1, er det rådmannens vurdering 

at dette ikke bør gjøres. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget kan få arbeidsmiljømessige 

spørsmål til behandling. 

 
 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Vedlegg: Retningslinjer for administrasjonsutvalget  

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  32/19 

Side 16 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4486-1   Arkiv: 033  

 

Valg til arbeidsmiljøutvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/19 Valgutvalg 29.10.2019 

32/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av arbeidsmiljøutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

Som varamedlem av arbeidsmiljøutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til arbeidsmiljøutvalget 

(«AMU»).  

 

Kommunen plikter å ha et arbeidsmiljøutvalg der arbeidsgiver, arbeidstakeren og 

bedriftshelsetjenesten er representert, jf. arbeidsmiljøloven § 7-1. Bedriftshelsetjenesten skal 

være et rådgivende og uavhengig organ, og representere både arbeidsgiver og 

arbeidstakersiden. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i AMU.  
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Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for 

utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Ved 

stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Medlemmene velges for to år av gangen.  

 

Arbeidsmiljøutvalget består per i dag av 10 representanter, med vararepresentanter – tre 

representanter valgt av kommunestyret, to representanter fra administrasjonen, ett 

hovedverneombud, fire hovedtillitsvalgte og en representant fra bedriftshelsetjenesten, som 

deltar uten stemmerett. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  Selv om medlemmer av kontrollutvalget ikke er utelukket fra å 

velges som medlemmer i AMU etter ny kommunelov § 23-1, er det rådmannens vurdering at 

medlemmer av kontrollutvalget ikke bør velges inn i AMU. Bakgrunnen for dette er at 

kontrollutvalget kan få arbeidsmiljømessige spørsmål til behandling. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  33/19 

Side 18 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4492-1   Arkiv: 033  

 

Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Valgutvalg 29.10.2019 

33/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

………………….. 

 

 

Som vararepresentant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

………………….. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til styret til Solborg 

Landsbystiftelse.  

 

Solborg Landsbystiftelse er en landsby/avdeling av Camphill Landsbystiftelse i Norge. Formålet 

til Camphill Landsbystiftelse i Norge er å opprette og drive virksomheter (landsbyer) som yter 

sosiale tjenestesr, samt å tilby ulike verkstedstilbud eller dagaktiviteter i samsvar med gjeldende 

lovgivning for mennesker som trenger sosial omsorg, eller som har spesielle sosiale behov.  

 

Den enkelte landsby skal ha et lokalstyre, hvor 50 % velges av faste medarbeiderfe/ansatte på 

det enkelte sted, og de øvrige medlemmene utpekes av lokalstyret selv. Ihht vedtekene bør det 

tilstrebes at et av styremedlemmene er representant for landsbyens vertskommune. Det er 

denne representanten, med vararepresentant, kommunestyret nå skal velge.  

Lokalstyrets medlemmer blir valgt for en periode på fire år.  
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Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 Vedlegg: Lokale vedtekter for landsbyer/avdelinger av Camphill 

      Vedtekter for Camphill Landsbystiftelse i Norge 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  34/19 

Side 20 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4499-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/19 Valgutvalg 29.10.2019 

34/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av Eienomdsskattevedtektene for Ringerike kommune at kommunestyret i samvar 

med eiendomsskatteloven § 8A-3 fjerde ledd skal velge en sakkyndig nemnd til å verdsette 

eiendommene i Ringerike kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 

Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd, jf. 

eiendomsskatteloven § 21. Varamedlemmer til formannskapet kan være med i den sakkyndige 

nemnd. Medlemmer av kontrollutvalget kan heller ikke være medlem av sakkyndig ankenemnd, 

jf. ny kommunelov § 23-1 tredje ledd bokstav c. 
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Den sakkyndige nemdna skal ihht vedtektene bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett 

medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.  

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for sakkyndig nemnd.  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal gjøre, eksempelvis personer 

med bakgrunn fra økonomi, bygg, jus, eiendomdomsmegling mv. Nemnda vil treffe 

enkeltvedtak og det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og 

forvaltningsloven. 

 

Det vil etter rådmannens vurdering være fornuftig om det sikres en balanse mellom 

fagbakgrunnen i nemnda, slik at nemda får flest mulig perspektiver, samt for å hindre at en 

faglig innfallsvinkel blir dominerende.  

 

Kommuestyret har vedtatt at alle eiendommer i Ringerike kommune skal takseres på nytt og at 

takstene skal være klare for utskrivning av eiendomsskatt til 2023. Takstene vil være gjeldende 

i minst 10 år fra vedtakelsen. Nemnden vil ha en sentral rolle i dette arbeidet, og det må 

påregnes en del arbeid for nemnda i perioden 2021 til 2023.  

  

Vedtak fattet av den sakkyndige takstnemda vil kunne bringes inn for den sakkyndige 

ankenemnda for overprøving.  

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  35/19 

Side 22 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4502-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Sakkyndig ankenemnd, eiendomsskatt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/19 Valgutvalg 29.10.2019 

35/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av Eienomdsskattevedtektene for Ringerike kommune at kommunestyret skal velge 

en sakkyndig ankenemnd, i samsvar med eiendomsskatteloven § 20. Medlem av formannskapet 

skal ikke være med i den sakkyndige ankenemnd, jf. eiendomsskatteloven § 21. 

Varamedlemmer til formannskapet kan være med i den sakkyndige ankenemnd. Medlemmer av 

kontrollutvalget kan heller ikke være medlem av sakkyndig ankenemnd, jf. ny kommunelov § 

23-1 tredje ledd bokstav c.  
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Den sakkyndige ankenemnd skal ihht vedtektene bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og 

ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.  

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for sakkyndig ankenemnd.  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden.  

 

Den sakkyndige ankenemnd behandler klager på taksten og/eller utskrevet eiendomsskatt. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal utføre, eksempelvis 

personer med bakgrunn fra økonomi, bygg, jus, eiendomdomsmegling mv. Nemnda vil treffe 

enkeltvedtak, og det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og 

forvaltningsloven. 

 

Det vil etter rådmannens vurdering være fornuftig om det sikres en balanse mellom 

fagbakgrunnen i nemnda, slik at nemda får flest mulig perspektiver, samt for å hindre at en 

faglig innfallsvinkel blir dominerende.  

 

Vedtak fattet av ankenemnda vil kunne bringes inn for rettsapparatet for overprøving.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  36/19 

Side 24 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4503-1   Arkiv: 033  

 

Valg til kirkelig fellesråd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/19 Valgutvalg 29.10.2019 

36/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Kirkelig fellesråd velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Kirkelig fellesråd velges  

 

…………………… 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge en representant og ett varamedlem til kirkelig fellesråd.  

 

De fremkommer av Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) § 12 at:  

 

«Kirkelig fellesråd består av: 

  
a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte 

menighetsråd, 

 

b) en representant valgt av kommunen, og 

 

c)en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning 

dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a. 

Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert 

menighetsråd. 
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Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år. 

Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. 

Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle 

andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett.» 

  

Det presiseres også for ordens skyld at det er redegjort nærmere for hvordan det kan legges til 

rette for en tjenlig og forsvarlig økonomiforvaltning i fellesråd og menighetsråd, i Forskrift om 

økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.  

 

Kommunestyret skal velge en representant, og ett varamedlem. Regelen om at kommunestyret 

velger en representant til kirkelig fellesråd er begrunnet i behovet for godt samvirke mellom 

kommunen og fellesrådet.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  37/19 

Side 26 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4504-1   Arkiv: 033  

 

Valg til klagenemnd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Valgutvalg 29.10.2019 

37/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Innledning / bakgrunn 

 

Ihht Ringerike kommunes delegerinsreglement skal kommunestyre oppnevne 5 medlemmer til 

klagenemnd for behandling av særskilte klagesaker («klagenemnda»). Kommunestyret skal 

også oppnevne 5 varamedlemmer til klagenemnda. Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke 

være medlem av klagenemnda, jf. ny kommunelov § 23-1 tredje ledd bokstav c. 

 

Klagenemnda behandler klagesaker innenfor følgende områder: 

 

1. for parkeringsavgift for bevegelseshemmede personers kjøretøy  

2. klagesaker som gjelder kommunens utleie- og trygdeboliger  

3. personalsaker som lovlig kan bringes inn for klagebehandling  

4. klager på vedtak fattet i medhold av helse- og omsorgtjenesteloven så langt kommunen er 

klageinstans  

5. saker iht. barnehageloven  

6. saker iht. lov om vann- og kloakkavgift m/forskrifter  

7. enkeltvedtak fattet i medhold av lov om brann- og eksplosjonsvern eller forskrifter gitt i 

loven når vedtaket kan påklages og kommunen er klageinstans  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal gjøre, eksempelvis personer 

med bakgrunn fra helse- og omsorg, jus, barnehagedrift mv. Klagenemnda treffer enkeltvedtak. 

Det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og forvaltningsloven. 

 

Vedtak fattet av klagenemda vil kunne bringes inn for Sivilombudsmannen eller domstolen for 

overprøving.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  38/19 

Side 28 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4506-1   Arkiv: 033  

 

Valg til viltnemnd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/19 Valgutvalg 29.10.2019 

38/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representanter til Viltnemnda velges 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

Som vararepresentanter til Viltnemnda velges  

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 
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Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal foreta valg av medlemmer til viltnemnda. Viltnemnda en kommunal 

nemnd som ivaretar oppgaver innen viltforvaltning. Oppgavene følger av Lov om jakt og 

fangst av vilt (Viltloven), som i § 4 (1) fastslår at viltforvaltning ligger til kommunen. 

Viltforvaltningsoppgavene er nedfelt i lovens § 6.  

I Ringerike kommune er det en valgt viltnemnd. Dette under henvisning til at viltforvaltning er 

et spesielt felt hvor man er avhengig av særskilt faginnsikt eller interesse.  

Viltnemndens oppgaver er blant annet å fremme viltstellet og mulighetene for jakt, drive 

viltforskning og organisere viltstellområder, det vil si samle de mange små eiendommer i 

kommunen til felles områder store nok til å drive rasjonelt viltstell og jakt.  

Representanter som velges til viltnemnda bør ha en særskilt faginnsikt eller interesse for 

viltstell og jakt.  

 

Nemnda har i dag 7 representanter fra kommunen, med 5 varamedlemmer. Det foreslås at dette 

antallet opprettholdes.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  39/19 

Side 30 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4511-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Steinsfjordenutvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Valgutvalg 29.10.2019 

39/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

Kirsten Orebråten  

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av medlemmer til Steinsfjordenutvalget. Steinsfjordutvalget 

ble opprettet i 1997 gjennom vedtak i kommunestyremøter i Hole og Ringerike kommuner 

under navnet Aksjon Steinsfjorden. Gruppens oppgave var blant annet oppfølging av en 

handlingsplan for Steinsfjorden. Mandatet til Aksjon Steinsfjorden ble utdatert og det ble 
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bestemt å gi gruppa navnet «Steinsfjordutvalget» for å vise at det er en mer permanent gruppe 

med et utvidet mandat. 

Steinsfjordutvalget er et politisk utvalg, som består av folkevalgte fra Ringerike og Hole 

kommuner. Utvalget består av 4 folkevalgte fra hver kommune herunder begge ordførerne og 

én representant fra henholdsvis humanitære styre/hovedkomité for helse, omsorg og velferd. 

Politiske medlemmer oppnevnes av kommunestyrene. Medlemmer fra kommunenes 

administrasjon innehar en sekretariatrolle og oppnevnes av rådmannen i kommunen. 

Steinsfjordutvalget skal være en permanent gruppe som skal bidra til langsiktig forvaltning av 

Steinsfjorden som resipient og rekreasjonsområde. Dette innebærer blant annet vurdering av 

 Tiltak for å bedre vannkvaliteten i fjorden 

 Tiltak for å ta hensyn til fjorden som naturreservat, rekreasjonsområde og pressområde 

i en voksende befolkning. 

Utvalget skal spille en aktiv og sentral rolle i arbeid med implementering av tiltak som kan 

bidra til å nå mål på bakgrunn av vannforskriften. I tillegg til vannområdets styrende 

dokumenter skal også Aksjon Steinsfjorden - Handlingsplanen Ringerike kommune og Hole 

kommune fortsatt være et essensielt dokument for arbeidet. 

Utvalget skal være styringsgruppe for kommunedelplanen for Steinsfjorden og Kroksund. 

Utvalgets funksjonstid følger kommunestyreperioden. 

Utvalget skal bestå av 4 folkevalgte fra Ringerike kommune, herunder ordfører og én 

representant fra henholdsvis humanitære styre/hovedkomité for helse, omsorg og velferd. Det 

skal i tillegg velges 3 varamedlemmer fra Ringerike kommune.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  40/19 
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Arkivsaksnr.: 19/4512-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/19 Valgutvalg 29.10.2019 

40/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

Anne-Marit Lillestø (Kontrollutvalgets leder)  

 

Som vararepresentanter til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

……………………. 

 

……………………. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av ett medlem og to varamedlemmer til Representantskapet i 

Buskerud Kommunerevisjon IKS.  

Buskerud Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt selskap etablert i 2003. Selskapet eies 

av Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, 

Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og 

Øvre Eiker. 

 

Selskapet ble opprettet for primært å dekke eiernes behov for revisjonstjenester, men påtar seg 

også andre oppgaver, herunder undersøkelser og selskapskontroll, for både for eierne og 

eventuelt andre oppdragsgivere. 

 

Som interkommunalt selskap er Buskerud Kommunerevisjon IKS underlagt lov om 

interkommunale selskaper. 
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Representantskapet med én representant fra hver eier, til sammen 14 representanter, er 

selskapets øverste organ.  

Det skal velges ett medlem. Dette medlemmet skal være kontrollutvalgets leder. I tillegg skal 

det velges to varamedlemmer.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  41/19 

Side 34 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4513-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/19 Valgutvalg 29.10.2019 

41/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

 

…………………… 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av ett medlem og ett varamedlem til Representantskapet i IKA 

Kongsberg. IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap, organisert etter Lov om 

interkommunale selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold 

og Telemark IKS. 

 

Nåværende og potensielle eiere er kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og 

Telemark. IKA Kongsberg ble stiftet i 1992, etter et initiativ fra Statsarkivet i Kongsberg. Den 

13. november 2002 ble det nye interkommunale selskapet stiftet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper. 

 

Selskapet er regulert gjennom en selskapsavtale, som er godkjent av IKA Kongsbergs eiere.  

Arbeidsoppgaver er definert via en strategiplan, samt en handlings- og økonomiplan.  

 

IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, 

funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt 

å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi. 
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Representantskapet består av en representant fra hver eier. Det skal velges ett medlem og ett 

varamedlem. Utelukket fra valg er medlemmer av kontrollutvalget.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  42/19 

Side 36 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4515-1   Arkiv: 033  

 

Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/19 Valgutvalg 29.10.2019 

42/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

 

………………….. 

 

 

Som vararepresentant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

 

 

………………….. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge en representant og en vararepresentant til Stiftelsen Ringerikes 

Museum. 

 

Stiftelsen Ringerikes Museum er eier av eiendommer, fondsmidler, festerett og samlinger. 

Stiftelsen skal sørge for at disse er forsvarlig sikret og vedlikeholdt. Driften av av den museale 

virksomheten ved Rignerikes Museum ivaretas av Stiftelsen Buskerudmuseet.  

 

Av vedtektene til stiftelsen fremkommer det at styret består av seks medlemmer med 

vararepresentanter, hvorav kommunestyret velger en representant og en vararepresentant.  

 

Representanten velges for fire år av gangen, med en funksjonstid som følger valgperioden.  
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Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  43/19 

Side 38 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4516-1   Arkiv: 033  

 

Valg til forstanderskapet i Hønefoss sparebank  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/19 Valgutvalg 29.10.2019 

43/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til forstanderskapet i Hønefoss sparebank velges 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

Som vararepresentant til forstanderskapet i Hønefoss sparebank velges 

 

…………………… 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av medlemmer til forstanderskapet i Hønefoss sparebank. 

Hønefoss sparebank sit forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar 

med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak, jf. vedtekter for Hønefoss sparebank § 3-1.  

 

Ringerike kommune velger 2 medlemmer og 1 varamedlem, jf. vedtektene § 3-1. Medlemmene 

av forstanderskapet velges for 4 år. Medlemmene og varamedlemmet bør ha bankfaglig 

erfaring eller interesse.  
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Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  44/19 

Side 40 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4518-1   Arkiv: 033  

 

Valg til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/19 Valgutvalg 29.10.2019 

44/19 Valgutvalg 31.10.2019 

147/19 Formannskapet 05.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse skal eie og drive eiendommen med det gamle 

hjelpefengselet i Hønefoss som et nytt kulturhus for byen. Stiftelsen skal på forretningsmessig 

basis utvikle og administrere virksomheten i kulturhuset med et bredt kulturtilbud, herundre 

formidling salg av kunst og kunsthåndverk. Virksomheten skal også omfatte konserter, teater, 

diktaftener og andre kulturarrangementer tilpasset lokalenes muligheter og begrensninger. 

Virksomheten kan omfatte serveringstilbud.  

 

Stiftelsens styre består av fem medlemmer. Styret i stiftelsen oppnevner tre medlemmer, mens 

formannskapet i Ringerike kommune oppnevner de to øvrige styremedlemmene. Det fremgår 

av stiftelsens vedtekter at styremedlemmene som utpekes av formannskapet skal ha tilknytning 

til forskjellig kulturvirksomhet, hvorav minst en drevet privat i Ringerike kommune. 

Formannskapet skal også oppnevne vararepresentanter for de to styremedlemmene.  
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Styrets medlemmer har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  45/19 

Side 42 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4525-1   Arkiv: 033  

 

Valg til skolenes Samarbeidsutvalg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/19 Valgutvalg 29.10.2019 

45/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 
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Som medlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

   

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

 

………………….. 

   

Som medlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

 

………………….. 
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Som medlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

 

………………….. 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Steinerskole har: 

 

………………….. 

 

Som vara for …………………  velges ………………..  

 

 

Rett til å møte i styret til Steinsfjorden Montessoriskolen har: 

 

 

Som vara for …………………  velges ………………..  

 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Montessoriskolen har: 

 

 

Som vara for …………………  velges ……………….. 
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Innledning / bakgrunn 

 

Offentlige skoler 

Det følger av opplæringsloven § 11-1 at det ved hver grunnskole skal være et samarbeidsutvalg 

med to representanter for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsette, to 

representanter for foreldrerådet, to representanter for elevene og to representanter for 

kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. 

Kommunestyret skal velge den andre representanten for kommunen, samt et varamedlem. 

 

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.  

 

Kommunen kan velge et felles samarbeidsutvalg for grunnskole og kommunal barnehage. Etter 

avtale kan en tilsvarende ordning etableres mellom privat barnehage og kommunal skole. 

Representanter fra barnehagen skal da også velges inn i samarbeidsutvalget, jf. 

opplæringsloven § 11-1 fjerde ledd.  

 

Etter opplæringsloven § 11-1a skal skolene også ha et skolemiljøutvalg, hvor kommunen skal 

være representert. Samarbeidsutvalget kan selv være skolemiljøutvalg. Det må da oppnevnes 

tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene, slik at de sammen får flertall. Ringerike 

kommune har praksis for denne løsningen.   

 

Private skoler 

Det følger av friskoleloven § 5-1 at hver skole skal ha et styre. Styret har den øverste ledelsen 

av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

 

Etter friskoleloven § 5-1 andre ledd er nærmere angitte personer gitt rett til å være til stede i 

styremøtene som representant for ulike grupper. De som har rett til å være til stede i 

styremøtet, samsvarer i hovedsak med de som vil være medlemmer av samarbeidsutvalget i 

grunnskolen. Representantene har i møtet rett til å si sin mening, og til å få denne tilført 

protokollen. En av de som har rett til å være til stede på møtet er representant oppnevnt av 

vertskommunen til grunnskolen. Kommunestyret skal velge denne representanten, samt en 

vararepresentant, for de tre private skolene i Ringerike kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  46/19 

Side 46 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4537-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/19 Valgutvalg 29.10.2019 

46/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

…………………… 
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Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

…………………… 
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Som representant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg til barnehagenes samarbeidsutvalg. Det følger av vedtekter for 

kommunale barnehager i Ringerike § 2-2 at barnehagenes samarbeidsutvlag skal bestå av 5 

medlemmer. 2 representanter valgt av foreldrerådet, 2 representanter valgt av de ansatte, 1 

representant valgt av kommunen.  

 

Kommunestyret skal velge ett medlem samt ett varamedlem til samtlige kommunale barnehager 

i Ringerike. Dette gjelder følgende barnehager i Ringerike kommune:  

 

 Eikli barnehage 

 Hallingby barnehage 

 Haug barnehage 

 Heggen barnehage 

 Heradsbygda barnehage 

 Hvervenmoen barnehage 

 Hønefoss barnehage 

 Nes barnehage 

 Tyristrand barnehage 

 Ullerål barnehage 

 Veien barnehage 
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Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  47/19 

Side 50 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4559-1   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av medlemmer til Ungdomsråd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/19 Ungdomsrådet 29.10.2019 

3/19 Valgutvalg 29.10.2019 

47/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlemmer velges: 

Helga Mjøs, ungdomsskole 

Marcus Andre Nysveen, videregående 

Heidi Krokvik Rotfoss, ungdomsskole 

Oscar Eriksen Saastad, ungdomsskole 

Elisabeth Håkenstad, klubb 

Eilert Sundt, ungdomsskole 

 

 

Vara: 

Anna Caridad Bakke, ungdomsskole 

Ida Håkonsen, ungdomsskole     

Aram Azari, videregående 

  

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 
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Beskrivelse 

 

  

Kommunestyret skal selv velge representanter til et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan 

for ungdom jf kommuneloven 2018 § 5-12 jf forskrift om medvirkningsordning § 3. 

Kommunestyret vedtar sammensetningene av rådet og bestemmer hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådet skal ha. Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal 

ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan 

for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. Rådet skal ha tilstrekkelig 

sekretariathjelp. 

Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å sette frem forslag om medlemmer til 

rådet, jf forskrift om medvirkningsordninger. Ungdomstinget kan derfor innstille kandidater til 

ungdomsrådet. Tidligere har Ungdomstinget valgt medlemmer til rådet i februar/mars. De har 

da valgt fra alle elevrådene i ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Deres valg 

fra forrige ungdomsting våren 2019 ansees som deres innstilling til kandidater til 

ungdomsrådet. 

Tidligere har det vært to politiske medlemmer i ungdomsrådet. Dette er det ikke noe krav om 

og det er opp til kommunestyret å avgjøre sammensetningen, med det forbehold at kandidatene 

på valgtidspunktet ikke kan være eldre enn 19 år.   

Det nye kommunestyret må velge nytt ungdomsråd innen årskiftet 2019/2020. 

Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er etter kommuneloven 2018 § 5-2 et 

kommunalt organ. Det fremkommer av kommuneloven 2018 § 5-1 at de som er valgt av 

personer i et folkevalgt organ, til å sitte i et annet kommunalt organ, er å regne som 

folkevalgte. Reglene som gjelder for folkevalgte organ og reglene som gjelder for folkevalgte 

personer gjelder derfor for medlemmer av rådet. 

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver:  

 Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Kommunestyret eller 

andre folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal 

etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 

saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp. 

 

 

 

Juridiske forhold  
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Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19.  

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ungdomsrådet skal kunne utale seg i alle saker som angår ungdom, og sikre at ungdom i Ringerike 

kommune opplever brukermedvirkning.  

Det må legges til rette for at rådet får uttale seg i aktuelle saker for ungdom og at deres uttalelser 

følger sakene til videre politisk behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Kristiansen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  48/19 

Side 53 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4567-1   Arkiv: 033  

 

Valg av medlemmer til vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre 

Oslofjorden Vest  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/19 Valgutvalg 29.10.2019 

48/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem til vannområde Tyrifjorden velges  ………………………………... 

 

Som varamedlem til vannområde Tyrifjorden velges ……………………………. 

 

 

Som medlem til vannområde Valdres velges …………………..………………… 

 

Som varamedlemmer til vannområde Valdres velges ……………….…………… 

 

Rådmannen velger ut representant til aktuelle faggrupper når det gjelder vannområde Indre 

Oslofjord vest. 

 

I Norge har vi 18 vannregioner og 11 vannregionmyndigheter. En vannregion er så delt inn i 

mindre vannområder, som består av et enkeltvassdrag eller deler av et større vassdrag. De 

fleste vannområdene er interkommunale og alle relevante myndigheter og interessenter kan 

delta i vannområdeutvalg. Disse lokale utvalgene har som hovedoppgave å sikre lokal 

forankring, blant annet ved å bidra til å fremskaffe lokal kunnskap og lokalt generete forslag til 

miljøtiltak.  

 

I enkelte vannområder har de involverte partene gått sammen om å ansette en prosjektleder. 

Arbeidet i vannområdene vil danne grunnlag for vannregionutvalgenes arbeid med regionale, 

sektorovergripende vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram. 

 

Det fremkommer av Forskrift om rammer for vannforvaltningen kap.4. § 22 at 

vannregionutvalg skal være sammensatt av representanter for vannregionmyndigheten og 

øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter samt andre berørte sektormyndigheter og 

kommuner.  
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Etter forskriftens § 23 kan vannregionmyndigheten i samarbeid med vannregionutvalget der det 

er hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. 

Vannregionmyndigheten gir i nødvendig utstrekning rammer og veiledning for organisering og 

gjennomføring av arbeidet i vannområdet, og legger til rette for at dette skjer på en faglig 

forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister. Etter forskriftens § 24 skal vannregionmyndigheten 

i samarbeid med vannregionutvalget revurdere og om nødvendig oppdatere miljømålene for 

den enkelte vannforekomst. 

 

Ringerike kommune tilhører Vestviken vannregion. Dette er delt opp i flere vannområder. 

Ringerike kommune skal ha et medlem og et varamedlem i vannområde Tyrifjorden og et 

medlem og varamedlem i vannområde Valdres. 

 

I tillegg har rådmannen valgt ut representanter til aktuell faggruppe for vannområde Indre 

Oslofjord vest. 

  
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  49/19 

Side 55 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4584-1   Arkiv: 033  

 

Valg av medlemmer til valgstyret  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/19 Valgutvalg 29.10.2019 

49/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som leder av valgstyret velges ………….. 

 

Som nestleder av valgstyret velges ……… 

 

Som øvrige medlemmer av valgstyret velges  

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

  

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå. Etter 

valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. 

Myndigheten til å velge valgstyre kan ikke delegeres.  

 

Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, jf Kommuneloven 2018 § 5-7. 

Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til 

valgstyrett. Valgstyret har frem til i dag bestått av fem medlemmer.  

 

Kommuneloven 2018 §7-2 om valgbarhet og plikt til å ta imot valg kommer til anvendelse. 

Personer som har roller som fremkommer av Kommuneloven § 7-3 er utelukket fra valg. 

 

Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det. Og ellers som avtalevalg jf. 

koml. § 5-6 andre ledd. Krav til kjønnsbalanse skal oppfylles. 
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 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  50/19 

Side 57 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4587-1   Arkiv: 033  

 

Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/19 Valgutvalg 29.10.2019 

50/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

 

Som varamedlem for …………………….. ………………….velges …………………………. 

 

Som varamedlem for………………………………………… velges …………………………. 

 

Som varamedlem for …………………………………………velges …………………………. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Etter lov om interkommunale selskaper § 6 skal selskapet ha et representantskap hvor samtlige 

deltakere er representert med minst en representant. Representantskapet er selskapets øverste 

myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som 

etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. Det er gjennom 

representantskapet kommunen utøver sin eiermyndighet i selskapet. 

 

Det nærmere antall representantskapsmedlemmer skal fremgå av selskapsavtalen jf Lov om 

interkommunale selskaper § 4. pkt.8. Ringerike kommune har tre medlemmer av 

representanstkapet og tre varamedlemmer for hvert enkelt medlem.  

 

Kommunestyret oppnevner selv sine representanter og dette er en myndighet som ikke kan 

delegeres. Daglig leder og medlem av styret kan ikke velges til medlem av representantskapet. 

Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som medlem.  
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Kommunestyret bestemmer selv om dets representantskap skal velges ved forholdsvalg eller 

flertallsvalg. Det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer. 

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.  

 

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den 

enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg 

skjer da for den gjenværende del av valgperioden. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  51/19 

Side 59 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4600-1   Arkiv: 033 &15  

 

17 mai utvalg for 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Valgutvalg 29.10.2019 

51/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlemmer til 17.mai utvalget velges: 

 

1. John A Bakken  2020  Har igjen ett år 

2. Parviz Salimi   2020  Har igjen ett år 

3. Jorun Askilsrud  2020  Har igjen ett år 

4. _____________  2020 + 2021 

5. _____________  2020 + 2021 

6. _____________  2020 + 2021 

 

Som varamedlem til 17 mai utvalget velges: 

1. Cecilie Myklebust Helle 2020  Har igjen ett år 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Komiteen besto i 2019 av 6 medlemmer og ett varamedlem. Erfaringen er at dette har vært 

tilstrekkelig antall personer siste 2 år. 17.mai nemnda forholder seg til vedtatte budsjett. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling. 

Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velger medlemmer som har kapasitet og 

mulighet til å delta på 6-10 møter og kommuniserer både via mail og telefoni. 17.mai nemnda 

velger selv sin leder på oppstartsmøte. 
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 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  52/19 

Side 61 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4602-1   Arkiv: 033  

 

Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Valgutvalg 29.10.2019 

52/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representanter til styret i Tyristrand Vannverk SA velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges ………………… 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges ………………… 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Tyristrand Vannverk SA har til formål å fremme medlemmenes interesser i forhold til 

vannforsyning. Andelslaget skal drives etter selvkostprinsippet. Vannverket har ikke 

økonomisk erverv som formål. 

 

Tyristrand Vannverk SA ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. 

Kommunestyret velger 2 styremedlemmer med vararepresentanter. De øvrige 3 medlemmer 

med vararepresentanter velges på årsmøtet. Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for 

gjenvalg i 2 år. Styremedlemmene velges for en periode av 2 år.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  
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 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  53/19 

Side 63 av 65   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4603-1   Arkiv: 033  

 

Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Valgutvalg 29.10.2019 

53/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant i skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn velges: 

 

………………….. 

 

 

…………………. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Skjønnsordningen som Ringerikskraft Nett benytter er en frivillig ordning mellom grunneiere 

og Ringerikskraft Nett, hvor Ringerike og Hole kommune heholdsvis velger to og en 

representant til skjønnsutvalget. 
 

Ordningen har lang tradisjon og er ment for å opprettholde høy tillit hos grunneiere. Dette ved 

at grunneierne opplever å bli rimelig tilgodesett med erstatning, etter bygging av 

strømforsyningsanlegg på deres eiendommer, fastsatt av en uhildet tredjepart – skjønnsutvalget 

for Kraftverksskjønn. 

 

Ringerikskraft Nett er helt avhengig av å få enkel tilgang på bruk av eiendommer for å bygge 

anlegg innenfor sin områdekonsesjon. Prosessen med skjønnsordningen foregår på følgende 

måte: 

 

1. Før arbeider starter opp på en eiendom skal det signeres en foreløpig avtale. Her avtales 

omfang og traseer. Videre avtales hvordan erstatning skal utarbeides. Herunder at 

forslag til erstatning skal utarbeides av en kommunal oppnevnt skjønnsnemd. 

2. Når arbeidene er ferdig, gjennomføres skjønnet på eiendommen og erstatningssum 

foreslås. Hvis grunneier godtar erstatningsforslaget fra skjønnsnemda blir dette tatt inn i 

en endelig avtale som tinglyses.  
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3. Hvis grunneier ikke godtar skjønnet står han fritt til å bringe saken inn for behandling i 

rettsvesenet.  

 

Kommunens deltagelse i skjønnsordningen bidrar til minnelige løsninger. Skjønnsutvalget har 

frem til i dag bestått av to representanter fra Ringerike kommune og en representant fra Hole 

kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



  Sak 54/19 

 

 Side 65 av 65   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4578-1   Arkiv: 033  

 

Orienteringssak om Vestregionen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Valgutvalg 29.10.2019 

54/19 Valgutvalg 31.10.2019 

/ Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering  

 

  

 

Den 14. juni 2018 besluttet generalforsamlingen enstemmig å avvikle samarbeidsalliansen fra 

og med 1. januar 2019, jf protokoll fra generalforsamling 2018. I vedtaket av 14.06.2018 

fremkommer likevel at det politiske samarbeidet videreføres i 2019 og 2020 med årlig to 

fellesmøter og et todagers seminar. I løpet av denne perioden utformes en videre 

samarbeidsform for kommunene vest i Viken. 

 

I henhold til de vedlagte vedtektene for Vestregionens styringsgruppe og kommunens 

delegeringsreglement er det ordføreren som representerer kommunen i styringsgruppen.  

 

 

 

Vedlegg 

 -  protokoll fra generalforsamling 2018 

-       Vedtekter for samarbeidsalliansen Vestregionen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1920-17   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av eldreråd perioden 2019-2023 
 

Forslag til vedtak: 

 
 

Følgende velges til Eldrerådet for perioden 2019 – 2023: 

Faste medlemmer:  

Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen Brørby og Gerd 

Toterud  

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden og 5. Eva M. Gallhager 

 

Ved valg av politiske medlemmer 

 

Politiske medlemmer: 

1.______________ 

2.______________ 

 

Politiske varamedlemmer: 

1.______________ 

2.______________ 

 

 

 

 

 

 



- 

Beskrivelse av saken  

 Eldreråd er et lovpålagt råd. Kommunestyret velger rådets sammensetning og bestemmer hvor 

mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha. Ringerike eldreråd har bestått av syv 

medlemmer. 5 medlemmer som representerer pensjonistforeningene og 2 politikere. 

 

Litt om eldrerådets oppgaver 

 Gjennom eldrerådet skal eldre sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning. Forskrift om 

kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 

sier følgende om rådets oppgaver: 

 Eldrerådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre. Kommunestyret eller andre 

folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal etablere 

rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, 

slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger. 

  Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp.  

 

Valg av medlemmer 

 Kommunestyret velger rådets medlemmer, og rådet velger selv sin leder og nestleder blant 

medlemmene. 

 

 Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Organisasjoner 

som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet.  

 

Ringerike Kommune sendte i mai ut brev til alle pensjonistforeninger i Ringerike der det ble 

bedt om forslag til valgkomitemedlemmer til valg av nytt eldreråd høsten 2019. 

 Medlemmene som ble foreslått konstituerte seg i juni med Tore Martinsen som leder. Det ble 

videre sendt ut brev til pensjonistforeningene og annonsert i Ringerikes blad, der det ble bedt 

om forslag til kandidater til nytt eldreråd. 

 

I august vedtok valgkomiteen sin innstilling som oversendes valgutvalg og kommunestyret. 

Valgkomiteen innstilling til nytt eldreråd i perioden 2019 -2023 som oversendes til 

kommunestyret er: 

 

Faste medlemmer: Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen 

Brørby, Gerd Toterud  

 



- 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden, 5. Eva M. Gallhager 

 

I tillegg kan det utnevnes faste politiske medlemmer og varamedlemmer.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 som trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19. 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Valgkomiteen for nytt eldreråd sitt møte 12.08.19, der innstillingen med 

pensjonistmedlemmer til nytt Eldreråd ble vedtatt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådet skal kunne utale seg i alle saker som angår eldre, og sikre at eldre i Ringerike 

kommune opplever brukermedvirkning.  

Det må legges til rette for at rådet får uttale seg i aktuelle saker for eldre og at deres uttalelser 

følger sakene til videre politisk behandling.  

 

 

Vedlegg 

Brev til pensjonistforeninger i Ringerike om forslag til valg komitémedlemmer. 

Saksprotokoll konstituerende møte den 03.06.19 for valgkomitéen for nytt eldreråd.  

Brev til pensjonistforeninger i Ringerike om forslag til kandidater til eldrerådet 

Saksprotokoll møte 12.08.19 i valgkomiteen(nemnda) for nytt eldreråd. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråten 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1920-14  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 19/19 

 

Saksprotokoll - Møte i valgnemnda for nytt eldreråd - perioden 2019-2023  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Valgnemndas innstilling til nytt eldreråd i perioden 2019-2023 som oversendes til 

kommunestyret er: 

 

Faste medlemmer: Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen 

Brørby, Gerd Toterud 

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden, 5. Eva M. Gallhager 

 
 

Behandling i Eldrerådet 12.08.2019: 

 

Valgnemnd for nytt eldreråd 2019-2023 arbeidet frem følgende forslag til innstilling som ble 

enstemmig vedtatt: 

«Valgnemndas innstilling til nytt eldreråd i perioden 2019-2023 som oversendes til 

kommunestyret er: 

 

Faste medlemmer: Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen 

Brørby, Gerd Toterud 

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden, 5. Eva M. Gallhager». 

 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1920-5  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 14/19 

 

Saksprotokoll - Konstituerende møte i valgnemnda for nytt eldreråd - perioden 2019-

2023  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 1.      Valgnemnda for nytt eldreråd 2019-2023 består av: 

Leder:   Tore Martinsen 

Nestleder:  Liv Djønne 

Medlemmer: Inger Marie Torkilsen 

Anne Karin Solberg 

 Kåre Bækkevold 

Varamedlem: Else Bjerknes 

 

2.        Valgnemnda innhenter forslag på aktuelle kandidater for eldrerådet 2019-2023 ved å          

sende ut brev til pensjonistforeninger i Ringerike Kommune og annonsere i Ringerikes 

blad i lørdagsannonsen. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 03.06.2019: 

 

Valgnemnda konstituerte seg i møte og fattet følgende enstemmig vedtak: 

 

«1.      Valgnemnda for nytt eldreråd 2019-2023 består av: 

Leder:   Tore Martinsen 

Nestleder:  Liv Djønne 

Medlemmer: Inger Marie Torkilsen 

Anne Karin Solberg 

 Kåre Bækkevold 

Varamedlem: Else Bjerknes 

 

2.        Valgnemnda innhenter forslag på aktuelle kandidater for eldrerådet 2019-2023 ved å          

sende ut brev til pensjonistforeninger i Ringerike Kommune og annonsere i Ringerikes 

blad i lørdagsannonsen». 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Forvaltning og drift 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Til Pensjonistforeninger i Ringerike      

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1920-4 25380/19 033 &15  03.06.2019 

 

Valgnemnda ber om kandidater til nytt eldreråd for valgperioden 2019-2023 

 

Eldrerådet i Ringerike består av 7 medlemmer, hvorav 5 medlemmer representerer 

pensjonistforeningene og 2 medlemmer for de politiske partiene.  

 

Valgnemnda for nytt eldreråd anmoder med dette pensjonistforeningene om å komme med 

forslag på kandidater til eldrerådet 2019-2023.  

 

Valgnemnda oppfordrer foreningene til å foreslå kandidater som aktivt vil være med å bidra til å 

jobbe med saker som gjelder eldres levekår og interesser, både etter forslag fra 

pensjonistforeningene og etter eget initiativ.  

Det skal ved valgene tas hensyn til at det blir best mulig fordeling av kvinner/menn i eldrerådet.  

Foreningene har mulighet til å foreslå flere kandidater, da det det totalt skal innstilles 10 

representanter: 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.  

 

Når forslagene er mottatt skal valgnemnda gjøre sin innstilling og sende den til kommunestyret som 

foretar den formelle oppnevningen av rådet. 

  

Pensjonistforeningenes sine forslag til kandidater med kontaktinformasjon sendes innen 

01.august 2019 til:  

Ringerike Kommune v/ sekretariatet, Postboks 123 Sentrum, 3502  

eller e-post: postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Eldrerådet i inneværende periode består av: 

Fra pensjonistforeninger: leder Ole Einar Dalen, Elin Helgesen, Gerd Marie Tolpinrud, Liv 

Rødningen Brørby, Reidun Oppen 

Fra politiske partier: Paul Meier (Ap) og Nena Bjerke (Frp) 

 

Med hilsen 

 

Tore Martinsen  

Leder i valgnemnda 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Vedlegg: 

Møteprotokoll fra konstituerende møte i valgnemnda 03.06.19 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Forvaltning og drift 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Til Pensjonistforeninger i Ringerike      

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1920-1 19929/19 033 &15  30.04.2019 

 

Valg av eldreråd 2019 – ber om forslag til valgkomitémedlemmer 

 

Til høsten er det valg på eldreråd for perioden oktober 2019- oktober 2023. 

 

 Ringerike eldreråd skal bestå av sju medlemmer med varamedlemmer som velges av 

kommunestyret for valgperioden. 

 To av eldrerådets medlemmer med varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste 

medlemmer. 

 Fem av medlemmene med varamedlemmer velges blant kommunens pensjonister etter 

innstilling av en valgkomité på fem medlemmer etter forslag fra kommunenes 

pensjonistforeninger (representanter i eldrerådet kan ikke sitte i valgkomiteen). 

 Valgkomiteen velger selv leder og nestleder, og innhenter forslag på aktuelle 

kandidater. 

 Politisk sekretariat bistår valgkomiteen med skriving og utsendelse av brev. 

 Valgkomiteens innstilling sendes kommunestyret.  

 

I henhold til dette ber vi kommunens pensjonistforeninger sende forslag på 

valgkomitémedlemmer med adresser til sekretariatet v/ Kristin Imsgard, postboks 123, 3502 

Hønefoss eller e-post til sek@ringerike.kommune.no innen 24. mai 2019.  

 

Valgkomitemedlemmer som blir foreslått, vil bli kalt inn i eget brev til konstituerende møte 

 3. juni kl 10:00 på Rådhuset. 

 

 

Med hilsen 

 

Ole Einar Dalen (sign) 

Leder i Ringerike eldreråd 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Råd for funksjonshemmede 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1987-6   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Til Råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023 velges: 

Som faste medlemmer velges: 

John Åge Corneliussen, Lena Lybæk, Kari Torgersen og Bjørn Karlengen 

 

Varamedlemmer: 

Kirstin Oddfrid Stokkedal, Inger Solveig Søreng og Anni M. Granum 

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig representasjonsordning for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Rådet er lovpålagt og skal arbeide med saker som er viktige for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Viktige arbeidsområder er universell utforming, tilgang til tjenester 

og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

 

Kommunestyret velger rådets sammensetning og bestemmer hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådet skal ha. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i foregående 



- 

periode bestått av 5 medlemmer. 3 fra organisasjoner som taler på vegne av 

funksjonshemmede og 2 politikere.  

 

Litt om rådets oppgaver 

Gjennom Råd for funksjonshemmede skal personer med funksjonsnedsettelse sikres en bred, 

åpen og tilgjengelig medvirkning. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver: 

 

 Rådet er rådgivende organer for kommunen. 

  Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med 

funksjonsnedsettelser. Kommunestyret eller andre folkevalgte organer skal forelegge 

slike saker for rådet. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har 

mulighet til å påvirke utfallet av saken 

  Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.  

 Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp 

 

Valg av medlemmer 

Kommunestyret velger rådets medlemmer, og rådet velger selv sin leder og 

nestleder blant medlemmene i sitt første møte. 

 

Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal 

organisasjonene ha forslagsrett og representantene skal ha legitimitet i egen organisasjon. Det 

finnes mer enn hundre organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse. Disse 

organisasjonene har to paraplyorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).  

 

Ringerike kommune har i forbindelse med kommunevalget 2019 bedt FFO og SAFO om en 

prioritert liste over ønskede kandidater til rådet for funksjonshemmede i perioden 2019 – 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

Her er innspillene fra FFO og SAFO: 

 

Navn Født Adresse Representerer  

John Åge 
Corneliussen 

02.05.69 Owrensgate 11, 
3510 Hønefoss 

Norges 
handikappforbund(NHF) 

SAFO 

Lena Lybæk 06.05.19 Oppenåsen 79, 
3518 Hønefoss 

Norsk forbund for 
utviklingshemmede 
(NFU) 

SAFO 

Kari Torgersen 08.05.55 Svingveien 1C,  
3515 Hønefoss 

Landsforeningen for 
hjerte-og lungesyke 
Ringerike 

FFO 

Bjørn Karlengen 23.03.55 Fjøsvikveien 14, 
3525 Hallingby 

Psoriasis og 
Eksemforbundet 
Ringerike 

FFO 

Kirstin Oddfrid 
Stokkedal 

19.03.63 Nansenveien 50, 
3513 Hønefoss 

Foreslås som vara 
Mental Helse 
Ringerike/Hole 

FFO 

Inger Solveig 
Søreng 

06.05.44 Folefossveien 9, 
3511 Hønefoss 

Foreslås som vara (sitter 
som vara i dagens råd) 
Ringerike og omegn 
Afasiforening 

FFO 

Anni M. Granum 27.10.46 Færdenbakken 7,  
3514 Hønefoss 

NHF- foreslås som vara SAFO 

 

I perioden 2015-2019 besto rådet av 3 faste medlemmer fra organisasjonene (1 fra SAFO og 2 

fra FFO) og 2 faste politiske medlemmer. Det er uvisst hva som er grunnen til at plassene var 

tildelt slik etter denne fordelingen i perioden 2015-2019, men de to foreningene har denne 

gangen begge foreslått 2 faste medlemmer hver og 1 og 2 varaer hver. 

 

Forslaget på innstilling til råd 2019 -2023 som oversendes til valgutvalget består derfor på 6 

medlemmer i stedet for 5 medlemmer som i foregående periode. Det blir da det opp til 

valgutvalget, om de vil videresende et forslag på 5 faste eller 6 faste medlemmer til 

kommunestyret. 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19. 

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

Rådet er et kommunalt utvalg og rådsmedlemmene skal regnes som folkevalgte på lik linje med 

andre som sitter i kommunale råd og utvalg. Rådet er et forvaltningsorgan etter § 1 i 

forvaltningsloven.  

 

 

 

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Rådet for funksjonshemmede skal kunne uttale seg i alle saker som angår mennesker med 

funksjonsnedsettelser. Rådet har en viktig funksjon for å realisere Regjeringens «strategi om 

et samfunn for alle». Det er viktig at medlemmene representer sin målgruppe, og skaffer seg 

lokalkunnskap om situasjonen for kommunenes innbyggere med funksjonsnedsettelse, og tar 

det med seg i rådets arbeid. 

 

 

Vedlegg 

Oppnevning av råd for funksjonshemmede høsten 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Forvaltning og drift 
 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»      

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1987-2 21102/19 033 &15  12.06.2019 

 

Oppnevning av nytt råd for funksjonshemmede høsten 2019 

 

Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig representasjonsordning for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Rådet skal arbeide med saker som viktige for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Viktige arbeidsområder er universell utforming, tilgang til tjenester og arbeid 

mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

 

Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal 

organisasjonene ha forslagsrett og representantene skal ha legitimitet i egen organisasjon. Det 

finnes mer enn hundre organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse. Disse 

organisasjonene har to paraplyorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). 

 

Ved oppnevning av nytt råd skal kommunen innhente forslag på kandidater fra 

funksjonshemmedes organisasjoner. Det bør oppnevnes representanter fra ulike organisasjoner.   

 

Ringerike kommune ber om kandidater med ulik organisasjonstilknytning for å finne 

kandidater med ulik alder og bakgrunn for å opprette et råd som er representativt for 

Ringerikes befolkning. 

 

Frist 01.09.2019 til sende inn forslag til kandidater til nytt råd for funksjonshemmede. 

 

Forslag på kandidater sendes: postmottak@ringerike.kommune.no eller Ringerike Kommune v/ 

sekretariatet, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 

 

Rådet for funksjonshemmede i inneværende periode består av: Leder Harald Mælingen 

(SAFO), Laila Åmodt (FFO), Victor Sjøberg (FFO), Nanna Kristoffersen (politisk valgt), Olav 

Kvam Relling (politisk valgt). 

 

Med hilsen 

 

Kristin Imsgard 

Sekretær Råd for funksjonhemmede 

kristin.imsgard@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Lars Erik Braaten, Ringerike Kommune 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Integreringsrådet 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4408-2   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av integreringsråd perioden 2019-2023  
 

Forslag til vedtak: 

 

Integreringsrådet sin innstilling til nye medlemmer og varamedlemmer for 

Integreringsrådet 2019-2023:  

Ettersendes til valgutvalget etter Integreringsrådets møte 21.10.19 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske medlemmer i Integeringsrådet: 

1.__________  

2__________ 

3.__________ 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske varamedlemmer: 

1._________ 

2._________ 

3._________ 

 

 

Innledning::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

 Inkluderings- og integreringsrådet ble først gang opprettet i 2013 i Ringerike Kommune. 

Nåværende råd ble oppnevnt etter kommunestyrevalget høsten 2015. Rådets reglement ble 

revidert i 2017. Rådet skiftet navn til Integreringsrådet.  

 

I reglementet for Integreringsrådet §2 om nominering og valg står det at det er sittende 

integreringsråd som innstiller de ikke-politiske medlemmene til kommunenes valgutvalg.  

De politiske medlemmene skal oppnevnes blant kommunestyrets medlemmer.  

 

Beskrivelse av saken  



- 

Integreringsrådets viktigste oppgaver er å være et rådgivende organ og uttalepart, og ha 

anledning til selv å ta opp saker innenfor rådets arbeidsområde.  

 

Integreringsrådet skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.  

 6 medlemmer (3 kvinner og 3 menn) med 6 personlige varamedlemmer oppnevnes av 

nåværende råd etter innkomne forslag fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere org 

øvrige innbyggere i kommunen.  

 3 politiske medlemmer med 3 personlige varamedlemmer oppnevnes blant 

kommunestyrets medlemmer av valgutvalget.  

 

Erfaringen siden opprettelse i 2013, er at det har vært utfordrende å få de valgte medlemmene 

til å møte. Enkelte har møtt i alle møter, mens andre ikke gir tilbakemelding om de kommer 

eller ikke. Det har derfor vært utfordrende at det i Integreringrådets reglement står at det skal 

velges personlige varamedlemmer. Integreringsrådet bør ta opp til vurdering om det i 

reglementet bør endres til vararepresentantsliste i stedet. 

 

Siden våren 2019 har kommunen annonsert i flere omganger etter kandidater på kommunens 

nettside og facebook og hengt opp plakater på aktuelle arenaer og invitert til informasjonsmøte 

på biblioteket. Ut fra vedlagte liste med innkomne forslag på kandidater til Integreringsrådet 

2019-2023 har det nåværende integreringsrådet satt opp sin innstilling som oversendes til 

valgutvalget. 

 

Det skal utnevnes 3 faste politiske medlemmer til Integeringsrådet og minimum 3 politiske 

varamedlemmer. 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen legger fram saken uten innstilling, men vil oppfordre til å innstille på en bredest 

mulig sammensetning av rådet, og med en balanse mellom kvinner og menn. Det anbefales ut 

fra erfaringene å lage en felles vararepresentantliste som benyttes ved forfall. 

 

 

 



- 

 

 

 

Vedlegg 

Nåværende Integreringsråd sin innstilling til nye medlemmer i Integreringsrådet 2019-2023 

Reglement for integreringsrådet 

Kandidatliste 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Integreringsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4408-1   Arkiv: 033 &15  

 

 

Nåværende Integreringsråd sin innstilling til nye medlemmer i Integreringsrådet 

2019-2023  
 

Forslag til vedtak: 

Integreringsrådet sin innstilling til nye medlemmer og varamedlemmer for Integreringsrådet 

2019-2023: 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Inkluderings- og integreringsrådet ble først gang opprettet i 2013 i Ringerike Kommune. 

Nåværende råd ble oppnevnt etter kommunestyrevalget høsten 2015. Rådets reglement ble revidert 

i 2017. Rådet skiftet navn til Integreringsrådet. 

 

I reglementet for Integreringsrådet §2 om nominering og valg står det at det er sittende 

integreringsråd som innstiller de ikke-politiske medlemmene til kommunenes valgnemnd. 

 

Beskrivelse av saken 

Integreringsrådets viktigste oppgaver er å være et rådgivende organ og uttalepart, og ha anledning 

til selv å ta opp saker innenfor rådets arbeidsområde.  

 

Integreringsrådet skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

 6 medlemmer (3 kvinner og 3 menn) med 6 personlige varamedlemmer oppnevnes av 

nåværende råd etter innkomne forslag fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere org 

øvrige innbyggere i kommunen. 

 3 politiske medlemmer med 3 personlige varamedlemmer oppnevnes blant 

kommunestyrets medlemmer av valgnemnda. 

 

Siden våren 2019 har kommunen annonsert i flere omganger etter kandidater på kommunens 

nettside og facebook og hengt opp plakater på aktuelle arenaer og invitert til informasjonsmøte 

på biblioteket. 

 



- 

Vedlagte liste viser navn, adresse og fødselsår på innkomne forslag på kandidater til 

Integreringsrådet 2019-2023.Det nåværende integreringsrådet skal ut fra denne listen med 

forslag til kandidater, sette opp en innstilling som oversendes til valgnemnda.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Nominering av medlemmer til Integreringsrådet 2019-2023 (IR sak 3/19). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger fram saken uten innstilling, men vil oppfordre til å innstille på en bredest 

mulig sammensetning av rådet, og med en balanse mellom kvinner og menn. Det anbefales ut 

fra erfaringene å lage en felles vararepresentantliste som benyttes ved forfall.  

 

Vedlegg 

Reglement for Integreringsrådet Ringerike Kommune 

Liste med kandidater til rådet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune

REGLEMENT FOR INTEGRERI NGSRÅDET (K - sak 73/17)

Formål

Alle som bor i Ringerike skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, arbeids - og
samfunnsliv, uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning. Dette
gjelder også flyktninger, innvandrere og barna der es, og uten at de skal måtte miste sin kulturelle
eller etniske identitet.

For i størst mulig grad å legge til rette for vellykkede integreringsprosesser for innvandrer - og
minoritetsgrupper i Ringerike kommune, har kommunestyret opprettet et eget integre ringsråd.
Rådet skal innrette sin virksomhet i henhold til følgende reglement:

§ 1. Lovverk og saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er bestemt av lov, gjelder saksbehandlingsregler beskrevet i Forvaltningsloven og
Offentlighetsloven.

§ 2. Nominerin g og valg

Integreringsrådet skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.

6 medlemmer (3 kvinner og 3 menn) oppnevnes etter forslag fra innvandrerorganisasjonene,
innvandrere og øvrige innbyggere i kommunen.
3 medlemmer oppnevnes blant kommune styrets medlemmer.

Leder og nestleder velges av kommunestyret på lik linje med andre faste råd og utvalg i Ringerike
kommune, jfr. kommunelovens § 16, nr. 3 og 4.

Oppnevning av representanter til integreringsrådet kunngjøres på kommunens hjemmeside, på
læ ringssenteret for voksne og i media. Registrerte innvandrerorganisasjoner tilskrives.

Forslagene leveres sittende integreringsråd, som innstiller til kommunens valgnemnd.

§ 3. Oppgaver

Integreringsrådet er et rådgivende organ for kommunen og kommunesty ret.
Rådet skal uttale seg i alle saker med spesiell betydning for innvandrergrupper og
minoritetsgrupper. Det påligger kommunens ledere og saksbehandlere å se til at så skjer.
Rådet kan selv ta opp saker som angår innvandrere og minoritetsgrupper i komm unen.
Rådet kan initiere og støtte opp om flerkulturelle aktiviteter og arrangementer i lokalsamfunnet.
Integreringsrådet er medlem av Buskerud Innvandrerråd.



Ringerike kommune

§ 4. Forberedelser av saker til rådet

I enhver sak som forelegges rådet skal det som hovedregel foreligge en skriftlig innstilling til vedtak
med en oversiktlig redegjørelse for saken.

§ 5. Innkalling

Integreringsrådet avholder møter etter oppsatt plan, eller når lederen finner det påkrevd eller når
1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, samt en
innholdsfortegnelse over de saker som skal behandles. Innkalling og saksdokumenter sendes
medlemmer og varamedlemmer senest 7 dager før møtedagen. Innkal lingen og saksdokumentene er
offentlige så langt det ikke er gjort unntak i løv eller i medhold av lov, og gjøres kjent for
offentligheten.

§ 6. Forfall

Rådets medlemmer har plikt til å delta på møtene, med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved
even tuelt forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat, som innkaller varamedlem.

§ 7. Åpne møter

Rådet avholder møter for åpne dører, med mindre det gjelder saker som er underlagt taushetsplikt,
eller hvor andre personvern tilsier det. De rsom en sak behandles for lukkede dører, må det ikke gis
opplysninger om den diskusjonen som har funnet sted i behandlingen av en sak unntatt offentlighet.

Rådmannens representant har talerett i rådet. Aktuelle medarbeidere i kommunen kan innkalles til
mø tene dersom leder finner at det er behov for dette.

§ 8. Rekkefølge og form for behandling av sakene

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført på innkallingen, dersom rådet ikke vedtar en annen
rekkefølge. Rådet kan utsette behandlingen av en sak, men dette vil ikke føre til at saken utsettes i
andre råd/utvalg/styrer.

Det kan treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, dersom ikke leder eller 1/3 av de
møtende motsetter seg dette.

Lederen refererer sakene og viser til den innstill ing som foreligger i hver sak. Er det kommet nye
momenter i en sak etter at saksdokumentene er utsendt, skal disse gjøres kjent.

§ 9. Forslag

Bare rådets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette fram forslag til vedtak.



Ringerike kommune

§ 10. Avstemmi ng

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemming. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst
halvparten av medlemmene har vært tilstede under behandlingen og avgitt stemme i vedkommende
sak.

Vedtakene avgjøres ved alminnelig flertall. I tilfelle stem melikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 11. Spørsmål

Rådets medlemmer kan stille spørsmål i møtet. Spørsmål skal besvares så langt det er mulig, men
spørsmål kan ikke forlanges besvart i samme møte.

§ 12. Sekretariat - møtebok/protokoll

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatfunksjonen for rådet, og fører protokoll.

Protokollen framlegges som første sak på neste møte for godkjenning.

§ 13. Godtgjøring

Møtegodtgjøring tilstås etter reglene for folkevalgtes arbeidsvilkår i Ringerike k ommune.

Aktuelle henvisninger:

Kommuneloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107
Forvaltningsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967 - 02 - 10
Offentlighetsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006 - 05 - 19 - 16

Reglementet er vedtatt av Ringerike kommunestyre den 20.8.2013, (Sak 95/13 ) , og revidert i 2017
(Sak 76/17)



Kjønn Bakgrunn Navn Fødselsår Kommentar Adresse
1 Kvinne Ghana Florence Kamara 1955 Sitter i dagens IR, stiller til gjenvalg Harald hardrådesgt. 19, 3511 Hfs
2 Kvinne Norge Heidi Torstensrud 1970 Ungdomskontakt, jobbet i Åpen kafè Øyaveien 10, 3514 Hfs
3 Kvinne Norge Trude Johnsen Årnes 1985 Jobber i kommunikasjonsavdeling HRA Bergveien 13, 3518 Hfs
4 Kvinne Norsk Lise Moen Venåsen 1973 Jobber i Hønefoss bhg, vært med å starte kvinnegruppe i Røde kors Vestre Ådal 259, 3516 Hfs
5 Kvinne Palestina Seham N. M Srour 2000 Kandidat nr 1 for Den palestinske forening Trygstadveien 35, 3511 hfs
6 Kvinne Palestina Suad Nakhla 1967 Kandidat nr 2 for Den palestinske forening Sagaveien 53, 3515 Hfs
7 Kvinne Naima Arif 1988 Ble valgt i 2015, men trakk seg pga sykdom. Ønsker å delta igjen. Ludvig Grønvoldsvei 48, 3517 Hfs
8 Kvinne Norge Berit Skjærvold 1953 Hadelandsveien 690, 3520 Jevnaker (bosatt i Ringerike)

1 Mann Kurder Ghafour Azari 1973 Den kurdiske kulturforeningen i Ringerike, Gjenvalg Storløkkaveien 11, 3515 Hfs
2 Mann Norge Roar Olsen 1957 EMU, Hvalsmoen transittmottak, Hero Asbjørnsensgate 11, 3511 Hfs
3 Mann Palestina Uthman Abuharbid 1987 Kom fra Palestina for 10 år siden, Kommunestyre i Volda før han flyttet Oppenåsen 175. 3518 Hfs
4 Mann Palestina Oday Alashqar 1991 Dronning Åstasgate 21, 3511 Hfs
5 Mann Palestina Sakher Hasan 1987 Kandidat nr 4 for Den palestinske forening Hofsfossveien 112,3517 Hfs
6 Mann Polen Jaroslaw Lewandowski 1982 Kragstadveien 8, 3513 Hfs
7 Mann Iran Chalak Kadri 1994 Stabells gate 12a, 3510 Hfs
8 Mann Jugoslavia Rifat Osmanovic, 1966 Ruaveien 4 A, 3515 Hønefoss
9 Mann Kurder Parviz Salimi 1975 Foreslått av styret i Norge – Kurdistan vennskapsforeningen Hundremeterskogen 7, 3510 Hfs

##########Mann Jugoslavia Shpejtim Berisha 1983 Jobbet i stat /kommune. Jobber nå som førstetollinspektør Gardermoen. Hofgaardsgate 4, 3510 Hfs
11 Mann Norge Helge Grundstad 1954 Vangsveien 4, 3514 Hfs

Fristen for å melde inn kandidater er utsatt til 18.oktober 2019, så nye navn kan komme til. Fullstendig liste blir utlevert i IR sitt møtte 21.10.19 kl 16:00.
Det er kommet inn forslag på navn som ikke er forespurt eller ikke er folkeregistrert i kommunen. Disse er derfor ikke satt opp.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4485-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til administrasjonsutvalget  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

Leder ………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til administrasjonsutvalget.  

 



- 

Det følger av ny kommunelov § 5-11 at det i alle kommuner skal oprettes ett eller flere 

partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet 

mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. 

 

Utvalget skal være et drøftings- og konsultasjonsorgan, hvor det foregår gjensidig informasjon 

og drøftinger mellom kommunen sentralt og representanter fra de tillitsvalgte, for å sikre at 

beslutninger fattes på et så bredt grunnlag som mulig. Utvalget skal behandle og drøfte saker, 

jf. ny kommuneloven § 5-11 og Hovedavtalen § 3. 

 

Ihht Ringerike kommunes retningslinjer for administrasjonsutvalget, som ligger vedlagt, skal 

utvalget består av fem politiske valgte medlemmer valgt av kommunestyret og 3 medlemmer 

utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene.  Kommunestyret 

velger leder, før øvrig konstituerer utvalget seg selv.  

 

Funksjonstiden for arbeidsgiverrepresentantene følger den kommunale valgperioden for fire år. 

De ansattes representanter utpekes for to år av gangen.  Kommunale arbeidstakere kan ikke 

velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Selv om medlemmer av kontrollutvalget ikke er utelukket fra å 

velges inn i administrasjonsutvalget etter ny kommunelov § 23-1, er det rådmannens vurdering 

at dette ikke bør gjøres. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget kan få arbeidsmiljømessige 

spørsmål til behandling. 

 
 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Vedlegg: Retningslinjer for administrasjonsutvalget  

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 



Retningslinjer for administrasjonsutvalget. 

1. Bakgrunn 

Utvalget er opprettet med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser i § 25 om at det i alle 

kommuner skal opprettes et parsammensatt utvalg. Utvalget benevnes 

Administrasjonsutvalget (ADM). Det vises for øvrig til Hovedavtalen del B § 4. 

 

2. Utvalgets sammensetning 

Utvalget består av 5 politiske valgte medlemmer valgt av kommunestyret og 3 medlemmer 

utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene.  

Kommunestyret velger leder, før øvrig konstituerer utvalget seg selv. Rådmannen har 

delegert møte- taleretten i utvalget til kommunalsjef for HR . 

Funksjonstiden for arbeidsgiverrepresentantene følger den kommunale valgperioden for 4 

år. De ansattes representanter utpekes for 2 år av gangen.  Kommunale arbeidstakere kan 

ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

 

3. Delegering til administrasjonen 

Enkeltsaker som ligger under delegert myndighet til rådmann skal ikke behandles i 

Administrasjonsutvalget, men behandles administrativt etter ordinære regler om 

medbestemmelse i hovedavtalen og lovverk. 

 

4. Sekretariatets oppgaver 

Rådmann skal sørge for at saker som blir lagt fram for møtet er utredet og inneholder forslag 

til vedtak for den videre saksbehandlingen i formannskap/kommunestyret. Rådmannen har 

ansvaret for sekretariatsfunksjonen. Rådmann har møte- og uttalerett personlig eller ved en 

han/hun bemyndiger. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre dersom man 

finner det ønskelig. 

 

5. Arbeids- og ansvarsområde for utvalget 

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg etter kommuneloven § 25 

for behandling av overordnede strategiske saker som gjelder forholdet mellom kommunen 

som arbeidsgiver og de ansatte, Jfr Hovedavtalen § 3.  Utvalget skal være et drøftings- og 

konsultasjonsorgan, hvor det foregår gjensidig informasjon og drøftinger mellom kommunen 

sentralt og representanter fra de tillitsvalgte, for å sikre at beslutninger fattes på et så bredt 

grunnlag som mulig. Utvalget skal behandle og drøfte saker, Jfr Kommuneloven § 25 og 

Hovedavtalen §3. 

 

Utvalget skal prioritere arbeidet med arbeidsgiverstrategier og behandle overordnede 

personalpolitiske retningslinjer/føringer, herunder tiltak for likestilling og inkluderende 

arbeidsliv.  

 

6. Utvalgets mandat. 

Utvalget skal i alle saker ha fokus på forhold som berører de ansatte og likestilling i 

arbeidslivet.  

Utvalget skal som drøftings og konsultasjonsorgan ta opp til behandling følgende saker: 



* Økonomiplan 

* Organisasjonsendringer og omstillingsprosesser 

* Kommunens arbeidsgiverstrategier og spørsmål knyttet til arbeidsgiverpolitikk 

   Herunder Kompetanseutvikling og lønnspolitikk 

* Prinsipielle spørsmål om ansattes arbeidsmiljø 

* Gjennomføring av konkurranseutsetting og konkurranseutsettingsprosesser 

* Likestillingssaker 

* Heltidsvalget 

* Aktuelle saker partene ønsker å informere om eller drøfte og som har med forhold mellom 

   arbeidsgiver og arbeidstaker. 

 

Saksbehandling og møteplan 

utvalget fastsetter selv sin møte plan. Innkalling og saksliste legges ut til medlemmene minimum 1 

uke før møtedato. Administrasjonen ved kommunalsjef HR sender ut forslag til saksliste til leder før 

den sendes ut og saker til behandling legges fram enten i form av et drøftingsnotat eller utkast til 

politiske saker som bes drøftes.  Det føres skriftlig referater. Referatene tilkjennegir partenes 

synspunkter og følger saken videre til behandling i formannskap/kommunestyret. 

 

Utvalget kan be om: 

* at rådmann innarbeider kommentarer/konstruktive innspill i saken før den sendes videre 

* at saken sendes tilbake til administrasjonen og deretter legges fram for utvalget på ny før videre 

   behandling. 

       

 

 

    

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4486-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til arbeidsmiljøutvalget  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av arbeidsmiljøutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

Som varamedlem av arbeidsmiljøutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til arbeidsmiljøutvalget 

(«AMU»).  

 

Kommunen plikter å ha et arbeidsmiljøutvalg der arbeidsgiver, arbeidstakeren og 

bedriftshelsetjenesten er representert, jf. arbeidsmiljøloven § 7-1. Bedriftshelsetjenesten skal 

være et rådgivende og uavhengig organ, og representere både arbeidsgiver og 

arbeidstakersiden. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i AMU.  

 



- 

Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for 

utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Ved 

stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Medlemmene velges for to år av gangen.  

 

Arbeidsmiljøutvalget består per i dag av 10 representanter, med vararepresentanter – tre 

representanter valgt av kommunestyret, to representanter fra administrasjonen, ett 

hovedverneombud, fire hovedtillitsvalgte og en representant fra bedriftshelsetjenesten, som 

deltar uten stemmerett. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  Selv om medlemmer av kontrollutvalget ikke er utelukket fra å 

velges som medlemmer i AMU etter ny kommunelov § 23-1, er det rådmannens vurdering at 

medlemmer av kontrollutvalget ikke bør velges inn i AMU. Bakgrunnen for dette er at 

kontrollutvalget kan få arbeidsmiljømessige spørsmål til behandling. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4492-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse  

 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

………………….. 

 

 

Som vararepresentant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til styret til Solborg 

Landsbystiftelse.  

 

Solborg Landsbystiftelse er en landsby/avdeling av Camphill Landsbystiftelse i Norge. Formålet 

til Camphill Landsbystiftelse i Norge er å opprette og drive virksomheter (landsbyer) som yter 

sosiale tjenestesr, samt å tilby ulike verkstedstilbud eller dagaktiviteter i samsvar med gjeldende 

lovgivning for mennesker som trenger sosial omsorg, eller som har spesielle sosiale behov.  

 

Den enkelte landsby skal ha et lokalstyre, hvor 50 % velges av faste medarbeiderfe/ansatte på 

det enkelte sted, og de øvrige medlemmene utpekes av lokalstyret selv. Ihht vedtekene bør det 

tilstrebes at et av styremedlemmene er representant for landsbyens vertskommune. Det er 

denne representanten, med vararepresentant, kommunestyret nå skal velge.  

Lokalstyrets medlemmer blir valgt for en periode på fire år.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  



- 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 Vedlegg:   Lokale vedtekter for landsbyer/avdelinger av Camphill 

  Vedtekter for Camphill Landsbystiftelse i Norge 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4499-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til sakkyndig takstnemnd  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av Eienomdsskattevedtektene for Ringerike kommune at kommunestyret i samvar 

med eiendomsskatteloven § 8A-3 fjerde ledd skal velge en sakkyndig nemnd til å verdsette 

eiendommene i Ringerike kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 

Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd, jf. 

eiendomsskatteloven § 21. Varamedlemmer til formannskapet kan være med i den sakkyndige 

nemnd. Medlemmer av kontrollutvalget kan heller ikke være medlem av sakkyndig ankenemnd, 

jf. ny kommunelov § 23-1 tredje ledd bokstav c. 

 

Den sakkyndige nemdna skal ihht vedtektene bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett 

medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.  



- 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for sakkyndig nemnd.  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal gjøre, eksempelvis personer 

med bakgrunn fra økonomi, bygg, jus, eiendomdomsmegling mv. Nemnda vil treffe 

enkeltvedtak og det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og 

forvaltningsloven. 

 

Det vil etter rådmannens vurdering være fornuftig om det sikres en balanse mellom 

fagbakgrunnen i nemnda, slik at nemda får flest mulig perspektiver, samt for å hindre at en 

faglig innfallsvinkel blir dominerende.  

 

Kommuestyret har vedtatt at alle eiendommer i Ringerike kommune skal takseres på nytt og at 

takstene skal være klare for utskrivning av eiendomsskatt til 2023. Takstene vil være gjeldende 

i minst 10 år fra vedtakelsen. Nemnden vil ha en sentral rolle i dette arbeidet, og det må 

påregnes en del arbeid for nemnda i perioden 2021 til 2023.  

  

Vedtak fattet av den sakkyndige takstnemda vil kunne bringes inn for den sakkyndige 

ankenemnda for overprøving.  

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4502-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til sakkyndig ankenemnd  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av Eienomdsskattevedtektene for Ringerike kommune at kommunestyret skal velge 

en sakkyndig ankenemnd, i samsvar med eiendomsskatteloven § 20. Medlem av formannskapet 

skal ikke være med i den sakkyndige ankenemnd, jf. eiendomsskatteloven § 21. 

Varamedlemmer til formannskapet kan være med i den sakkyndige ankenemnd. Medlemmer av 

kontrollutvalget kan heller ikke være medlem av sakkyndig ankenemnd, jf. ny kommunelov § 

23-1 tredje ledd bokstav c.  

 

Den sakkyndige ankenemnd skal ihht vedtektene bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og 

ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.  



- 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for sakkyndig ankenemnd.  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden.  

 

Den sakkyndige ankenemnd behandler klager på taksten og/eller utskrevet eiendomsskatt. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal utføre, eksempelvis 

personer med bakgrunn fra økonomi, bygg, jus, eiendomdomsmegling mv. Nemnda vil treffe 

enkeltvedtak, og det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og 

forvaltningsloven. 

 

Det vil etter rådmannens vurdering være fornuftig om det sikres en balanse mellom 

fagbakgrunnen i nemnda, slik at nemda får flest mulig perspektiver, samt for å hindre at en 

faglig innfallsvinkel blir dominerende.  

 

Vedtak fattet av ankenemnda vil kunne bringes inn for rettsapparatet for overprøving.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4503-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til kirkelig fellesråd  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til Kirkelig fellesråd velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Kirkelig fellesråd velges  

 

…………………… 

 

 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge en representant og ett varamedlem til kirkelig fellesråd.  

 

De fremkommer av Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) § 12 at:  

 

«Kirkelig fellesråd består av: 

 

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte 

menighetsråd, 

 

b) en representant valgt av kommunen, og 

 

c)en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning 

dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a. 



- 

Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert 

menighetsråd. 

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år. 

Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. 

Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle 

andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett.» 

Det presiseres også for ordens skyld at det er redegjort nærmere for hvordan det kan legges til 

rette for en tjenlig og forsvarlig økonomiforvaltning i fellesråd og menighetsråd, i Forskrift om 

økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.  

 

Kommunestyret skal velge en representant, og ett varamedlem. Regelen om at kommunestyret 

velger en representant til kirkelig fellesråd er begrunnet i behovet for godt samvirke mellom 

kommunen og fellesrådet.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4504-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til klagenemnda for behandling av særskilte klagesaker 
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 



- 

Ihht Ringerike kommunes delegerinsreglement skal kommunestyre oppnevne 5 medlemmer til 

klagenemnd for behandling av særskilte klagesaker («klagenemnda»). Kommunestyret skal 

også oppnevne 5 varamedlemmer til klagenemnda. Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke 

være medlem av klagenemnda, jf. ny kommunelov § 23-1 tredje ledd bokstav c. 

 

Klagenemnda behandler klagesaker innenfor følgende områder: 

 

1. for parkeringsavgift for bevegelseshemmede personers kjøretøy  

2. klagesaker som gjelder kommunens utleie- og trygdeboliger  

3. personalsaker som lovlig kan bringes inn for klagebehandling  

4. klager på vedtak fattet i medhold av helse- og omsorgtjenesteloven så langt kommunen er 

klageinstans  

5. saker iht. barnehageloven  

6. saker iht. lov om vann- og kloakkavgift m/forskrifter  

7. enkeltvedtak fattet i medhold av lov om brann- og eksplosjonsvern eller forskrifter gitt i 

loven når vedtaket kan påklages og kommunen er klageinstans  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal gjøre, eksempelvis personer 

med bakgrunn fra helse- og omsorg, jus, barnehagedrift mv. Klagenemnda treffer enkeltvedtak. 

Det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og forvaltningsloven. 

 

Vedtak fattet av klagenemda vil kunne bringes inn for Sivilombudsmannen eller domstolen for 

overprøving.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4506-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til viltnemnd  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representanter til Viltnemnda velges 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

Som vararepresentanter til Viltnemnda velges  

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

 



- 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal foreta valg av medlemmer til viltnemnda. Viltnemnda en kommunal 

nemnd som ivaretar oppgaver innen viltforvaltning. Oppgavene følger av Lov om jakt og 

fangst av vilt (Viltloven), som i § 4 (1) fastslår at viltforvaltning ligger til kommunen. 

Viltforvaltningsoppgavene er nedfelt i lovens § 6.  

I Ringerike kommune er det en valgt viltnemnd. Dette under henvisning til at viltforvaltning er 

et spesielt felt hvor man er avhengig av særskilt faginnsikt eller interesse.  

Viltnemndens oppgaver er blant annet å fremme viltstellet og mulighetene for jakt, drive 

viltforskning og organisere viltstellområder, det vil si samle de mange små eiendommer i 

kommunen til felles områder store nok til å drive rasjonelt viltstell og jakt.  

Representanter som velges til viltnemnda bør ha en særskilt faginnsikt eller interesse for 

viltstell og jakt.  

 

Nemnda har i dag 7 representanter fra kommunen, med 5 varamedlemmer. Det foreslås at dette 

antallet opprettholdes.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4511-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til Steinsfjordenutvalget  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

Kirsten Orebråten  

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av medlemmer til Steinsfjordenutvalget. Steinsfjordutvalget 

ble opprettet i 1997 gjennom vedtak i kommunestyremøter i Hole og Ringerike kommuner 

under navnet Aksjon Steinsfjorden. Gruppens oppgave var blant annet oppfølging av en 

handlingsplan for Steinsfjorden. Mandatet til Aksjon Steinsfjorden ble utdatert og det ble 

bestemt å gi gruppa navnet «Steinsfjordutvalget» for å vise at det er en mer permanent gruppe 

med et utvidet mandat. 



- 

Steinsfjordutvalget er et politisk utvalg, som består av folkevalgte fra Ringerike og Hole 

kommuner. Utvalget består av 4 folkevalgte fra hver kommune herunder begge ordførerne og 

én representant fra henholdsvis humanitære styre/hovedkomité for helse, omsorg og velferd. 

Politiske medlemmer oppnevnes av kommunestyrene. Medlemmer fra kommunenes 

administrasjon innehar en sekretariatrolle og oppnevnes av rådmannen i kommunen. 

Steinsfjordutvalget skal være en permanent gruppe som skal bidra til langsiktig forvaltning av 

Steinsfjorden som resipient og rekreasjonsområde. Dette innebærer blant annet vurdering av 

 Tiltak for å bedre vannkvaliteten i fjorden 

 Tiltak for å ta hensyn til fjorden som naturreservat, rekreasjonsområde og pressområde 

i en voksende befolkning. 

Utvalget skal spille en aktiv og sentral rolle i arbeid med implementering av tiltak som kan 

bidra til å nå mål på bakgrunn av vannforskriften. I tillegg til vannområdets styrende 

dokumenter skal også Aksjon Steinsfjorden - Handlingsplanen Ringerike kommune og Hole 

kommune fortsatt være et essensielt dokument for arbeidet. 

Utvalget skal være styringsgruppe for kommunedelplanen for Steinsfjorden og Kroksund. 

Utvalgets funksjonstid følger kommunestyreperioden. 

Utvalget skal bestå av 4 folkevalgte fra Ringerike kommune, herunder ordfører og én 

representant fra henholdsvis humanitære styre/hovedkomité for helse, omsorg og velferd. Det 

skal i tillegg velges 3 varamedlemmer fra Ringerike kommune.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4512-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

Anne-Marit Lillestø (Kontrollutvalgets leder)  

 

Som vararepresentanter til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

……………………. 

 

……………………. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av ett medlem og to varamedlemmer til Representantskapet i 

Buskerud Kommunerevisjon IKS.  

Buskerud Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt selskap etablert i 2003. Selskapet eies 

av Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, 

Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og 

Øvre Eiker. 

 

Selskapet ble opprettet for primært å dekke eiernes behov for revisjonstjenester, men påtar seg 

også andre oppgaver, herunder undersøkelser og selskapskontroll, for både for eierne og 

eventuelt andre oppdragsgivere. 

 

Som interkommunalt selskap er Buskerud Kommunerevisjon IKS underlagt lov om 

interkommunale selskaper. 

 



- 

Representantskapet med én representant fra hver eier, til sammen 14 representanter, er 

selskapets øverste organ.  

Det skal velges ett medlem. Dette medlemmet skal være kontrollutvalgets leder. I tillegg skal 

det velges to varamedlemmer.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4513-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

 

…………………… 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av ett medlem og ett varamedlem til Representantskapet i IKA 

Kongsberg. IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap, organisert etter Lov om 

interkommunale selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold 

og Telemark IKS. 

 

Nåværende og potensielle eiere er kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og 

Telemark. IKA Kongsberg ble stiftet i 1992, etter et initiativ fra Statsarkivet i Kongsberg. Den 

13. november 2002 ble det nye interkommunale selskapet stiftet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper. 

 

Selskapet er regulert gjennom en selskapsavtale, som er godkjent av IKA Kongsbergs eiere.  

Arbeidsoppgaver er definert via en strategiplan, samt en handlings- og økonomiplan.  

 

IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, 

funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt 

å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi. 

 



- 

Representantskapet består av en representant fra hver eier. Det skal velges ett medlem og ett 

varamedlem. Utelukket fra valg er medlemmer av kontrollutvalget.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
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Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum 
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

 

………………….. 

 

 

Som vararepresentant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge en representant og en vararepresentant til Stiftelsen Ringerikes 

Museum. 

 

Stiftelsen Ringerikes Museum er eier av eiendommer, fondsmidler, festerett og samlinger. 

Stiftelsen skal sørge for at disse er forsvarlig sikret og vedlikeholdt. Driften av av den museale 

virksomheten ved Rignerikes Museum ivaretas av Stiftelsen Buskerudmuseet.  

 

Av vedtektene til stiftelsen fremkommer det at styret består av seks medlemmer med 

vararepresentanter, hvorav kommunestyret velger en representant og en vararepresentant.  

 

Representanten velges for fire år av gangen, med en funksjonstid som følger valgperioden.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4516-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til forstanderskapet i Hønefoss sparebank  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til forstanderskapet i Hønefoss sparebank velges 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

Som vararepresentant til forstanderskapet i Hønefoss sparebank velges 

 

…………………… 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av medlemmer til forstanderskapet i Hønefoss sparebank. 

Hønefoss sparebank sit forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar 

med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak, jf. vedtekter for Hønefoss sparebank § 3-1.  

 

Ringerike kommune velger 2 medlemmer og 1 varamedlem, jf. vedtektene § 3-1. Medlemmene 

av forstanderskapet velges for 4 år. Medlemmene og varamedlemmet bør ha bankfaglig 

erfaring eller interesse.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 



- 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4518-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse skal eie og drive eiendommen med det gamle 

hjelpefengselet i Hønefoss som et nytt kulturhus for byen. Stiftelsen skal på forretningsmessig 

basis utvikle og administrere virksomheten i kulturhuset med et bredt kulturtilbud, herundre 

formidling salg av kunst og kunsthåndverk. Virksomheten skal også omfatte konserter, teater, 

diktaftener og andre kulturarrangementer tilpasset lokalenes muligheter og begrensninger. 

Virksomheten kan omfatte serveringstilbud.  

 

Stiftelsens styre består av fem medlemmer. Styret i stiftelsen oppnevner tre medlemmer, mens 

formannskapet i Ringerike kommune oppnevner de to øvrige styremedlemmene. Det fremgår 

av stiftelsens vedtekter at styremedlemmene som utpekes av formannskapet skal ha tilknytning 

til forskjellig kulturvirksomhet, hvorav minst en drevet privat i Ringerike kommune. 

Formannskapet skal også oppnevne vararepresentanter for de to styremedlemmene.  

 

Styrets medlemmer har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg.  



- 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4525-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til skolenes samarbeidsutvalg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 



- 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

   

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

 

………………….. 

   

Som medlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

 



- 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

 

………………….. 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Steinerskole har: 

 

………………….. 

 

Som vara for …………………  velges ………………..  

 

 

Rett til å møte i styret til Steinsfjorden Montessoriskolen har: 

 

 

Som vara for …………………  velges ………………..  

 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Montessoriskolen har: 

 

 

Som vara for …………………  velges ……………….. 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Offentlige skoler 



- 

Det følger av opplæringsloven § 11-1 at det ved hver grunnskole skal være et samarbeidsutvalg 

med to representanter for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsette, to 

representanter for foreldrerådet, to representanter for elevene og to representanter for 

kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. 

Kommunestyret skal velge den andre representanten for kommunen, samt et varamedlem. 

 

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.  

 

Kommunen kan velge et felles samarbeidsutvalg for grunnskole og kommunal barnehage. Etter 

avtale kan en tilsvarende ordning etableres mellom privat barnehage og kommunal skole. 

Representanter fra barnehagen skal da også velges inn i samarbeidsutvalget, jf. 

opplæringsloven § 11-1 fjerde ledd.  

 

Etter opplæringsloven § 11-1a skal skolene også ha et skolemiljøutvalg, hvor kommunen skal 

være representert. Samarbeidsutvalget kan selv være skolemiljøutvalg. Det må da oppnevnes 

tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene, slik at de sammen får flertall. Ringerike 

kommune har praksis for denne løsningen.   

 

Private skoler 

Det følger av friskoleloven § 5-1 at hver skole skal ha et styre. Styret har den øverste ledelsen 

av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

 

Etter friskoleloven § 5-1 andre ledd er nærmere angitte personer gitt rett til å være til stede i 

styremøtene som representant for ulike grupper. De som har rett til å være til stede i 

styremøtet, samsvarer i hovedsak med de som vil være medlemmer av samarbeidsutvalget i 

grunnskolen. Representantene har i møtet rett til å si sin mening, og til å få denne tilført 

protokollen. En av de som har rett til å være til stede på møtet er representant oppnevnt av 

vertskommunen til grunnskolen. Kommunestyret skal velge denne representanten, samt en 

vararepresentant, for de tre private skolene i Ringerike kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4537-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 



- 

…………………… 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 



- 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg til barnehagenes samarbeidsutvalg. Det følger av vedtekter for 

kommunale barnehager i Ringerike § 2-2 at barnehagenes samarbeidsutvlag skal bestå av 5 

medlemmer. 2 representanter valgt av foreldrerådet, 2 representanter valgt av de ansatte, 1 

representant valgt av kommunen.  

 

Kommunestyret skal velge ett medlem samt ett varamedlem til samtlige kommunale barnehager 

i Ringerike. Dette gjelder følgende barnehager i Ringerike kommune:  

 

 Eikli barnehage 

 Hallingby barnehage 

 Haug barnehage 

 Heggen barnehage 

 Heradsbygda barnehage 

 Hvervenmoen barnehage 

 Hønefoss barnehage 

 Nes barnehage 

 Tyristrand barnehage 

 Ullerål barnehage 

 Veien barnehage 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4559-2  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 14/19 

 

Saksprotokoll - Valg av medlemmer til Ungdomsråd  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 

Som medlemmer velges: 

Helga Mjøs, ungdomsskole 

Marcus Andre Nysveen, videregående 

Heidi Krokvik Rotfoss, ungdomsskole 

Oscar Eriksen Saastad, ungdomsskole 

Elisabeth Håkenstad, klubb 

Eilert Sundt, ungdomsskole 

 

 

Vara: 

Anna Caridad Bakke, ungdomsskole 

Ida Håkonsen, ungdomsskole     

Aram Azari, videregående 

  

Ungdomsrådet ønsker å videreføre dagens ordning med politiske medlemmer som 

observatører i våre møter. Det vil si minst en representant fra kommunestyret som deltar på 

våre møter uten stemmerett. 

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 

 

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 29.10.2019: 

 

Leder fremmet følgende forslag til tilleggs punkt i rådmannens forslag til vedtak: 

«Ungdomsrådet ønsker å videreføre dagens ordning med politiske medlemmer som 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

observatører i våre møter. Det vil si minst en representant fra kommunestyret som deltar på 

våre møter uten stemmerett».  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag med leders forslag til tilleggs punkt ble enstemmig vedtatt som 

Ungdomsrådets oppfordring til valgutvalg og kommunestyre.  

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4559-1   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av medlemmer til Ungdomsråd  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Som medlemmer velges: 

Helga Mjøs, ungdomsskole 

Marcus Andre Nysveen, videregående 

Heidi Krokvik Rotfoss, ungdomsskole 

Oscar Eriksen Saastad, ungdomsskole 

Elisabeth Håkenstad, klubb 

Eilert Sundt, ungdomsskole 

 

 

Vara: 

Anna Caridad Bakke, ungdomsskole 

Ida Håkonsen, ungdomsskole     

Aram Azari, videregående 

  

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 

 



- 

Beskrivelse 

 

 

 

Kommunestyret skal selv velge representanter til et ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom jf kommuneloven 2018 § 5-12 jf forskrift om 

medvirkningsordning § 3. Kommunestyret vedtar sammensetningene av rådet og bestemmer 

hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha. Ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i 

ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 

19 år. 

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. Rådet skal ha tilstrekkelig 

sekretariathjelp. 

Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å sette frem forslag om medlemmer til 

rådet, jf forskrift om medvirkningsordninger. Ungdomstinget kan derfor innstille kandidater 

til ungdomsrådet. Tidligere har Ungdomstinget valgt medlemmer til rådet i februar/mars. De 

har da valgt fra alle elevrådene i ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Deres 

valg fra forrige ungdomsting våren 2019 ansees som deres innstilling til kandidater til 

ungdomsrådet. 

Tidligere har det vært to politiske medlemmer i ungdomsrådet. Dette er det ikke noe krav om 

og det er opp til kommunestyret å avgjøre sammensetningen, med det forbehold at 

kandidatene på valgtidspunktet ikke kan være eldre enn 19 år.   

Det nye kommunestyret må velge nytt ungdomsråd innen årskiftet 2019/2020. 

Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er etter kommuneloven 2018 § 5-2 et 

kommunalt organ. Det fremkommer av kommuneloven 2018 § 5-1 at de som er valgt av 

personer i et folkevalgt organ, til å sitte i et annet kommunalt organ, er å regne som 

folkevalgte. Reglene som gjelder for folkevalgte organ og reglene som gjelder for folkevalgte 

personer gjelder derfor for medlemmer av rådet. 

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver:  

 Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Kommunestyret eller 

andre folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal 

etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 

saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp. 

 

 



- 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19.  

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ungdomsrådet skal kunne utale seg i alle saker som angår ungdom, og sikre at ungdom i 

Ringerike kommune opplever brukermedvirkning.  

Det må legges til rette for at rådet får uttale seg i aktuelle saker for ungdom og at deres uttalelser 

følger sakene til videre politisk behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Kristiansen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4584-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg av medlemmer til valgstyret  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som leder av valgstyret velges ………….. 

 

Som nestleder av valgstyret velges ……… 

 

Som øvrige medlemmer av valgstyret velges  

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

 

  

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå. Etter 

valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. 

Myndigheten til å velge valgstyre kan ikke delegeres.  

 

Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, jf Kommuneloven 2018 § 5-7. 

Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til 

valgstyrett. Valgstyret har frem til i dag bestått av fem medlemmer.  

 

Kommuneloven 2018 §7-2 om valgbarhet og plikt til å ta imot valg kommer til anvendelse. 

Personer som har roller som fremkommer av Kommuneloven § 7-3 er utelukket fra valg. 

 

Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det. Og ellers som avtalevalg jf. 

koml. § 5-6 andre ledd. Krav til kjønnsbalanse skal oppfylles. 

 

 

 

 



- 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4587-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS  
 

Forslag til vedtak: 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

 

Som varamedlem for …………………….. ………………….velges …………………………. 

 

Som varamedlem for………………………………………… velges …………………………. 

 

Som varamedlem for …………………………………………velges …………………………. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Etter lov om interkommunale selskaper § 6 skal selskapet ha et representantskap hvor samtlige 

deltakere er representert med minst en representant. Representantskapet er selskapets øverste 

myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som 

etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. Det er gjennom 

representantskapet kommunen utøver sin eiermyndighet i selskapet. 

 

Det nærmere antall representantskapsmedlemmer skal fremgå av selskapsavtalen jf Lov om 

interkommunale selskaper § 4. pkt.8. Ringerike kommune har tre medlemmer av 

representanstkapet og tre varamedlemmer for hvert enkelt medlem.  

 

Kommunestyret oppnevner selv sine representanter og dette er en myndighet som ikke kan 

delegeres. Daglig leder og medlem av styret kan ikke velges til medlem av representantskapet. 

Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som medlem.  

 



- 

Kommunestyret bestemmer selv om dets representantskap skal velges ved forholdsvalg eller 

flertallsvalg. Det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer. 

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.  

 

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den 

enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg 

skjer da for den gjenværende del av valgperioden. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4600-1   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg til 17.mai utvalg for 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlemmer til 17.mai utvalget velges: 

 

1. John A Bakken  2020  Har igjen ett år 

2. Parviz Salami   2020  Har igjen ett år 

3. Jorun Askilsrud  2020  Har igjen ett år 

4. _____________  2020 + 2021 

5. _____________  2020 + 2021 

6. _____________  2020 + 2021 

 

Som varamedlem til 17 mai utvalget velges: 

1. Cecilie Myklebust Helle 2020  Har igjen ett år 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Komiteen besto i 2019 av 6 medlemmer og ett varamedlem. Erfaringen er at dette har vært 

tilstrekkelig antall personer siste 2 år. 17.mai nemnda forholder seg til vedtatte budsjett. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling. 

Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velger medlemmer som har kapasitet og 

mulighet til å delta på 6-10 møter og kommuniserer både via mail og telefoni. 17.mai nemnda 

velger selv sin leder på oppstartsmøte. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4602-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representanter til styret i Tyristrand Vannverk SA velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges ………………… 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges ………………… 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Tyristrand Vannverk SA har til formål å fremme medlemmenes interesser i forhold til 

vannforsyning. Andelslaget skal drives etter selvkostprinsippet. Vannverket har ikke 

økonomisk erverv som formål. 

 

Tyristrand Vannverk SA ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. 

Kommunestyret velger 2 styremedlemmer med vararepresentanter. De øvrige 3 medlemmer 

med vararepresentanter velges på årsmøtet. Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for 

gjenvalg i 2 år. Styremedlemmene velges for en periode av 2 år.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4603-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant i skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn velges: 

 

………………….. 

 

 

…………………. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Skjønnsordningen som Ringerikskraft Nett benytter er en frivillig ordning mellom grunneiere 

og Ringerikskraft Nett, hvor Ringerike og Hole kommune heholdsvis velger to og en 

representant til skjønnsutvalget. 
 

Ordningen har lang tradisjon og er ment for å opprettholde høy tillit hos grunneiere. Dette ved 

at grunneierne opplever å bli rimelig tilgodesett med erstatning, etter bygging av 

strømforsyningsanlegg på deres eiendommer, fastsatt av en uhildet tredjepart – skjønnsutvalget 

for Kraftverksskjønn. 

 

Ringerikskraft Nett er helt avhengig av å få enkel tilgang på bruk av eiendommer for å bygge 

anlegg innenfor sin områdekonsesjon. Prosessen med skjønnsordningen foregår på følgende 

måte: 

 

1. Før arbeider starter opp på en eiendom skal det signeres en foreløpig avtale. Her 

avtales omfang og traseer. Videre avtales hvordan erstatning skal utarbeides. Herunder 

at forslag til erstatning skal utarbeides av en kommunal oppnevnt skjønnsnemd. 

2. Når arbeidene er ferdig, gjennomføres skjønnet på eiendommen og erstatningssum 

foreslås. Hvis grunneier godtar erstatningsforslaget fra skjønnsnemda blir dette tatt inn i 

en endelig avtale som tinglyses.  



- 

3. Hvis grunneier ikke godtar skjønnet står han fritt til å bringe saken inn for behandling i 

rettsvesenet.  

 

Kommunens deltagelse i skjønnsordningen bidrar til minnelige løsninger. Skjønnsutvalget har 

frem til i dag bestått av to representanter fra Ringerike kommune og en representant fra Hole 

kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4578-1   Arkiv: 033  

 

Orienteringssak om Vestregionens styringsgruppe  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering  

 

 

  

 

Den 14. juni 2018 besluttet generalforsamlingen enstemmig å avvikle samarbeidsalliansen fra 

og med 1. januar 2019, jf protokoll fra generalforsamling 2018. I vedtaket av 14.06.2018 

fremkommer likevel at det politiske samarbeidet videreføres i 2019 og 2020 med årlig to 

fellesmøter og et todagers seminar. I løpet av denne perioden utformes en videre 

samarbeidsform for kommunene vest i Viken. 

 

I henhold til de vedlagte vedtektene for Vestregionens styringsgruppe og kommunens 

delegeringsreglement er det ordføreren som representerer kommunen i styringsgruppen.  

 

 

 

Vedlegg 

 -  protokoll fra generalforsamling 2018 

-       Vedtekter for samarbeidsalliansen Vestregionen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 



- 
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