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239/12  

CITIES FOR LIFE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Ringerike kommune slutter seg til Cities for Life-nettverket, og vil på Cities for Life-
dagen den 30. november hvert år, arrangere en markering i Hønefoss by for å vise 
sin støtte til kampen mot dødsstraff.  
 

2. Initiativet til markeringen delegeres til rådmannen som bes kontakte frivillige 
organisasjoner/næringslivet for praktisk gjennomføring av markeringen. 

 
Protokolltilførsel fra Dag Stenersen (Frp): 
 
Som en stemmeforklaring i sak 239/12: 
Frps representant går imot forslaget p.g.a. uklarhet om hvilke foreninger som kan få sine 
arrangementer presentert for de politiske organer.  Her bør det tilstrebes lik behandling, 
eks.vis ved at arrangører gis oversikt over representantenes mailadresser.  Disse kan selv 
velge i hvilken grad de ønsker å delta i tiltak som for representanten vanskelig kan sees å 
være en kommunal oppgave. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 
 
Nytt (endret) punkt 2: 
 
Initiativet til markeringen delegeres til rådmannen som bes kontakte frivillige 
organisasjoner/næringslivet for praktisk gjennomføring av markeringen. 
 
Punktvis avstemming: 
Rådmannens forslag punkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme (Stenersen, Frp). 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Stiksrud og rådmannen i punkt 2, ble 
Stiksruds forslag enstemmig vedtatt. 
 
Protokolltilførsel fra Dag Stenersen (Frp) som følger saken: 
 
Som en stemmeforklaring i sak 239/12: 
Frps representant går imot forslaget p.g.a. uklarhet om hvilke foreninger som kan få sine 
arrangementer presentert for de politiske organer.  Her bør det tilstrebes lik behandling, 
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eks.vis ved at arrangører gis oversikt over representantenes mailadresser.  Disse kan selv 
velge i hvilken grad de ønsker å delta i tiltak som for representanten vanskelig kan sees å 
være en kommunal oppgave. 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune slutter seg til Cities for Life-nettverket, og vil på Cities for Life-
dagen den 30. november hvert år, arrangere en markering i Hønefoss by for å vise 
sin støtte til kampen mot dødsstraff.  
 

2. Organisering av markeringen delegeres til rådmannen.  
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