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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

1/16 16/1383   

 Folkeavstemming om kommunereformen - kommunesammenslåing. 

Delegasjon av myndighet etter kommuneloven. 

 

2/16 16/1388   

 Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - Fastsettelse 

av tidspunkt for gjennomføring av avstemming  

 

3/16 16/1461   

 Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - Utforming av 

stemmesedler  

 

4/16 16/1487   

 Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - Manntall  

 

5/16 16/1498   

 Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - oppnevning 

av forhåndsstemmemottakere  

 

6/16 16/1499   

 Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - opptelling og 

godkjenning av resultat.  

 

7/16 16/1502   

 Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - avlønning av 

stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere  

 

8/16 16/1526   

 Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - stemmestyrer  

 

9/16 16/2180   

 Kommunereform - innbyggerundersøkelse  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

1/16   

Folkeavstemming om kommunereformen - kommunesammenslåing. Delegasjon av 

myndighet etter kommuneloven. 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av 

folkeavstemmingen i forbindelse med kommunereformen. 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er 

nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av avstemmingen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av 

folkeavstemmingen i forbindelse med kommunereformen. 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er 

nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av avstemmingen. 
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2/16   

Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - Fastsettelse av 

tidspunkt for gjennomføring av avstemming  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Det avholdes forhåndsstemming på rådhuset/servicetorget i perioden mandag 23. mai 

til og med fredag 27. mai i tidsrommet 08:00 til 15:30. 

2. Det avholdes forhåndsstemming på Hønefoss videregående skole og Ringerike 

videregående skole i løpet av uke 21. Valglokalet holder åpent en dag i fire timer. 

3. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til fredag 30. mai klokken 

15:00. 

4. Det avholdes folkeavstemming i de ni valgkretsene mandag 30. mai fra klokken 14 til 

klokken 21. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til endring i punkt 4: 

 

Det avholdes folkeavstemming i de ni valgkretsene mandag 30. mai fra klokken 14 til 

klokken 21. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Aasens endringsforslag i pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det avholdes forhåndsstemming på rådhuset/servicetorget i perioden mandag 23. mai 

til og med fredag 27. mai i tidsrommet 08:00 til 15:30. 

2. Det avholdes forhåndsstemming på Hønefoss videregående skole og Ringerike 

videregående skole i løpet av uke 21. Valglokalet holder åpent en dag i fire timer. 

3. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til fredag 30. mai klokken 

15:00. 

4. Det avholdes folkeavstemming i de ni valgkretsene mandag 30. mai fra klokken 15 til 

klokken 21. 
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3/16   

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - Utforming av 

stemmesedler  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 det produseres en stemmeseddel med mulighet for å krysse av for ja eller nei til 

sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike. 

 dersom velgeren ikke har krysset, telles seddelen som en blank stemme 

 dersom velgeren har satt kryss i begge ruter skal seddelen forkastes 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 det produseres en stemmeseddel med mulighet for å krysse av for ja eller nei til 

sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike. 

 dersom velgeren ikke har krysset, telles seddelen som en blank stemme 

 dersom velgeren har satt kryss i begge ruter skal seddelen forkastes 
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4/16   

Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - Manntall  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 skjæringsdato for produksjon av manntall i forbindelse med folkeavstemming settes 

til 1. mai 2016.  

 det benyttes kretsvistmanntall med rodeinndeling, der det er nødvendig. 

 16 og 17 åringer gis stemmerett til folkeavstemmingen. 

 valgstyret avgjør søknader om innføring i manntallet. 

 klager på valgstyrets beslutninger avgjøres av kommunestyret. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 skjæringsdato for produksjon av manntall i forbindelse med folkeavstemming settes 

til 1. mai 2016.  

 det benyttes kretsvistmanntall med rodeinndeling, der det er nødvendig. 

 16 og 17 åringer gis stemmerett til folkeavstemmingen. 

 valgstyret avgjør søknader om innføring i manntallet. 

 klager på valgstyrets beslutninger avgjøres av kommunestyret. 
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5/16   

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - oppnevning av 

forhåndsstemmemottakere  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Som stemmemottaker til folkeavstemmingen oppnevnes: 

 

ETTERNAVN FORNAVN F.DATO 

Aslesen Marit 1.3.1947 

Bakken Grethe 1.11.1954 

Bjerke Nita V. 20.4.1956 

Bjerkås Trude 8.11.1971 

Denné Kari Véien 11.2.1968 

Hatten Jan 15.4.1965 

Ildjarnstad Mona 3.3.1965 

Kjøbstad Grete 25.6.1958 

Kristoffersen Arne 27.7.1953 

Lien Evi Mathilassi 6.10.1955 

Myroldhaug Camilla 7.9.1074 

Saur Lene 5.3.1970 

Skålien Kari 27.3.1951 

Sobun Malgorzata 23.7.1977 

Steinbakken Ann 3.8.1963 

Strømmen Tone 8.9.1952 

Sveen Sveen 18.11.1971 

 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne flere stemmemottakere ved behov. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Som stemmemottaker til folkeavstemmingen oppnevnes: 

 

ETTERNAVN FORNAVN F.DATO 

Aslesen Marit 1.3.1947 

Bakken Grethe 1.11.1954 

Bjerke Nita V. 20.4.1956 

Bjerkås Trude 8.11.1971 

Denné Kari Véien 11.2.1968 

Hatten Jan 15.4.1965 

Ildjarnstad Mona 3.3.1965 

Kjøbstad Grete 25.6.1958 

Kristoffersen Arne 27.7.1953 

Lien Evi Mathilassi 6.10.1955 

Myroldhaug Camilla 7.9.1074 

Saur Lene 5.3.1970 

Skålien Kari 27.3.1951 

Sobun Malgorzata 23.7.1977 

Steinbakken Ann 3.8.1963 

Strømmen Tone 8.9.1952 

Sveen Sveen 18.11.1971 

 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne flere stemmemottakere ved behov. 
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6/16   

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - opptelling og 

godkjenning av resultat.  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Prøving og telling av forhåndsstemmer, ambulerende stemmegivninger og 

brevstemmer delegeres valgstyrets sekretariat. 

2. Grovtelling den 30. mai utføres av de respektive stemmestyrene dersom det er avlagt 

minst 20 stemmer i kretsen. 

3. Valgstyrets sekretariat delegeres fullmakt til å organisere og gjennomføre fintelling. 

4. Valgstyret godkjenner eller forkaster tvilsomme stemmer. 

5. Valgstyret godkjenner resultatet av folkeavstemmingen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Prøving og telling av forhåndsstemmer, ambulerende stemmegivninger og 

brevstemmer delegeres valgstyrets sekretariat. 

2. Grovtelling den 30. mai utføres av de respektive stemmestyrene dersom det er avlagt 

minst 20 stemmer i kretsen. 

3. Valgstyrets sekretariat delegeres fullmakt til å organisere og gjennomføre fintelling. 

4. Valgstyret godkjenner eller forkaster tvilsomme stemmer. 

5. Valgstyret godkjenner resultatet av folkeavstemmingen. 
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7/16   

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - avlønning av 

stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeider avlønnes på samme måte som til Kommunestyre- 

og Fylkestingsvalget 2015. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeider avlønnes på samme måte som til Kommunestyre- 

og Fylkestingsvalget 2015. 
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8/16   

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - stemmestyrer  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Det delegeres til valgstyrets sekretariat å oppnevne medarbeidere til å forestå den praktiske 

gjennomføringen av folkeavstemmingen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Det delegeres til valgstyrets sekretariat å oppnevne medarbeidere til å forestå den praktiske 

gjennomføringen av folkeavstemmingen. 
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9/16   

Kommunereform - innbyggerundersøkelse  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Plan for innbyggerundersøkelse vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som valgstyrets innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Plan for innbyggerundersøkelse vedtas. 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1383-2  Arkiv: 010  

 

Sak: 1/16 

 

Folkeavstemming om kommunereformen - kommunesammenslåing. Delegasjon av 

myndighet etter kommuneloven. 

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av 

folkeavstemmingen i forbindelse med kommunereformen. 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er 

nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av avstemmingen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Valgstyret 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1388-2  Arkiv: 010  

 

Sak: 2/16 

 

Folkeavstemming kommunereformen - kommunesammenslåing - Fastsettelse av tidspunkt 

for gjennomføring av avstemming  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Det avholdes forhåndsstemming på rådhuset/servicetorget i perioden mandag 23. mai 

til og med fredag 27. mai i tidsrommet 08:00 til 15:30. 

2. Det avholdes forhåndsstemming på Hønefoss videregående skole og Ringerike 

videregående skole i løpet av uke 21. Valglokalet holder åpent en dag i fire timer. 

3. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til fredag 30. mai klokken 

15:00. 

4. Det avholdes folkeavstemming i de ni valgkretsene mandag 30. mai fra klokken 14 til 

klokken 21. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Valgstyret 19.04.2016: 

 

Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til endring i punkt 4: 

 

Det avholdes folkeavstemming i de ni valgkretsene mandag 30. mai fra klokken 14 til 

klokken 21. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Aasens endringsforslag i pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1461-2  Arkiv: 010  

 

Sak: 3/16 

 

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - Utforming av stemmesedler  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 det produseres en stemmeseddel med mulighet for å krysse av for ja eller nei til 

sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike. 

 dersom velgeren ikke har krysset, telles seddelen som en blank stemme 

 dersom velgeren har satt kryss i begge ruter skal seddelen forkastes 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Valgstyret 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1498-2  Arkiv: 010  

 

Sak: 5/16 

 

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - oppnevning av 

forhåndsstemmemottakere  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Som stemmemottaker til folkeavstemmingen oppnevnes: 

 

ETTERNAVN FORNAVN F.DATO 

Aslesen Marit 1.3.1947 

Bakken Grethe 1.11.1954 

Bjerke Nita V. 20.4.1956 

Bjerkås Trude 8.11.1971 

Denné Kari Véien 11.2.1968 

Hatten Jan 15.4.1965 

Ildjarnstad Mona 3.3.1965 

Kjøbstad Grete 25.6.1958 

Kristoffersen Arne 27.7.1953 

Lien Evi Mathilassi 6.10.1955 

Myroldhaug Camilla 7.9.1074 

Saur Lene 5.3.1970 

Skålien Kari 27.3.1951 

Sobun Malgorzata 23.7.1977 

Steinbakken Ann 3.8.1963 

Strømmen Tone 8.9.1952 

Sveen Sveen 18.11.1971 

 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne flere stemmemottakere ved behov. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Valgstyret 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1499-2  Arkiv: 010  

 

Sak: 6/16 

 

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - opptelling og godkjenning av 

resultat.  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Prøving og telling av forhåndsstemmer, ambulerende stemmegivninger og 

brevstemmer delegeres valgstyrets sekretariat. 

2. Grovtelling den 30. mai utføres av de respektive stemmestyrene dersom det er avlagt 

minst 20 stemmer i kretsen. 

3. Valgstyrets sekretariat delegeres fullmakt til å organisere og gjennomføre fintelling. 

4. Valgstyret godkjenner eller forkaster tvilsomme stemmer. 

5. Valgstyret godkjenner resultatet av folkeavstemmingen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Valgstyret 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1502-2  Arkiv: 010  

 

Sak: 7/16 

 

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - avlønning av 

stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeider avlønnes på samme måte som til Kommunestyre- 

og Fylkestingsvalget 2015. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Valgstyret 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1526-2  Arkiv: 010  

 

Sak: 8/16 

 

Folkeavstemming kommunereform - kommunesammenslåing - stemmestyrer  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Det delegeres til valgstyrets sekretariat å oppnevne medarbeidere til å forestå den praktiske 

gjennomføringen av folkeavstemmingen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Valgstyret 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2180-2  Arkiv: 026 &23  

 

Sak: 9/16 

 

Kommunereform - innbyggerundersøkelse  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Plan for innbyggerundersøkelse vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Valgstyret 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som valgstyrets innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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