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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  VALGUTVALG 

Møtested:  Klækken hotell 

Møtedato:  26.05.2020  

Tid:   10:00  

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 18.05.2020 

 

Kirsten Orebråten 

ordfører 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Side 2 av 4   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/640-1   Arkiv: 465  

 

Fritak fra politisk verv Marianne Wethal 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Valgutvalg 26.05.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Marianne Wethal fritas fra sine verv med virkning fra 1.mars 2020. 

 

Som vara til kommunal klagenemnd foreslås: __________________________  

 

Som representant til SU Ullerål Barnehage foreslås: __________________________    

 

  

Juridiske forhold  

Den som flytter fra kommunen vil ved utflytting ikke lenger være valgbar jf. Kommuneloven 

§7-2. 3 ledd bokstav b.  

 

§7-9 1 ledd «En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av 

organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og 

derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake 

igjen innen to år.» 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstilling til nye representanter. Det er det politiske organ som selv 

velger sine nye kandidater. 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 



  Sak 3/20 

 

 Side 3 av 4   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 20/641-1   Arkiv: 465  

 

Fritak fra politisk verv Eirik Farestveit Erstad 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Valgutvalg 26.05.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Eirik Farestveit Erstad fritas fra sine verv med virkning fra 1.mars 2020. 

 

Som vara til HOV foreslås:   __________________________  

 

Som vara til SU/Helgerud skole foreslås: __________________________                   

 

Vara til kommunestyret er direkte opprykk fra varamannslisten 

 

 

Juridiske forhold 

Den som flytter fra kommunen vil ved utflytting ikke lenger være valgbar jf. Kommuneloven 

§7-2. 3 ledd bokstav b.  

 

§7-9 1 ledd «En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av 

organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og 

derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake 

igjen innen to år.» 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstilling til nye vararepresentanter. Det er det politiske organ som 

selv velger sine nye kandidater. 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 

 



  Sak 3/20 

 

 Side 4 av 4   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/1226-1   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv Arne Broberg 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Valgutvalg 26.05.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som nytt varamedlem SU Vang skole velges:______________________ 

 

  

Beskrivelse av saken 

I forbindelse med at Arne Broberg (H) har gått bort må det velges nytt varamedlem til SU ved 

Vang skole. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 Ringerike kommune, 04.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/640-1 Ofl § 13  Arkiv: 465  

 

Fritak fra politisk verv Marianne Wethal 
 

Forslag til vedtak: 

Marianne Wethal fritas fra sine verv med virkning fra 1.mars 2020. 

 

Som vara til kommunal klagenemnd foreslås: __________________________  

 

Som representant til SU Ullerål Barnehage foreslås: __________________________    

 

 

  

Juridiske forhold  

Den som flytter fra kommunen vil ved utflytting ikke lenger være valgbar jf. Kommuneloven 

§7-2. 3 ledd bokstav b.  

 

§7-9 1 ledd «En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av 

organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og 

derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake 

igjen innen to år.» 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstilling til nye representanter. Det er det politiske organ som selv 

velger sine nye kandidater. 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/641-1 Ofl § 13  Arkiv: 465  

 

Fritak fra politiske verv Eirik Farestveit Erstad 
 

Forslag til vedtak: 

 

Eirik Farestveit Erstad fritas fra sine verv med virkning fra 1.mars 2020. 

 

Som vara til HOV foreslås:   __________________________  

 

Som vara til SU/Helgerud skole foreslås: __________________________                   

 

Vara til kommunestyret er direkte opprykk fra varamannslisten 

 

 

 

Juridiske forhold 

Den som flytter fra kommunen vil ved utflytting ikke lenger være valgbar jf. Kommuneloven 

§7-2. 3 ledd bokstav b.  

 

§7-9 1 ledd «En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av 

organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og 

derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake 

igjen innen to år.» 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstilling til nye vararepresentanter. Det er det politiske organ som 

selv velger sine nye kandidater. 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1226-1 Ofl § 13  Arkiv: 465  

 

 

Valg av nytt varamedlem etter Arne Broberg 
 

Forslag til vedtak: 

 

Som nytt varamedlem SU Vang skole velges:______________________ 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

I forbindelse med at Arne Broberg (H) har gått bort må det velges nytt varamedlem til SU ved 

Vang skole. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 Ringerike kommune, 04.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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