
 

 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00403 
Arkivkode  
Saksbehandler Camilla Jarlsby 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 12/19 

Kommunestyret 03.04.2019 23/19 

 
 

SAKSPROTOKOLL 

 
Bevilgning av midler til arkeologiske registreringer på kommunens friområde i Røykenvik og 
driftstilskudd til Operafest Røykenvik AS 2019 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 12/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål ved egen habilitet i saken på grunn av at 
hun er styremedlem i et selskap som er part i saken. 
 
Ved votering ble Randi Eek Thorsen (Ap) enstemmig erklært inhabil, jf fvl § 6 e) pkt. 2. 
 
Rrusten Rexhaj (Ap) møtte som vara i saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Ordfører Willy Westhagen 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag:  
Alternativ til rådmannens innstilling 1. og 2. setning. 
 

1. Kommunestyret viser til sak 21/18 og finner ikke å kunne innvilge støtte til Operafest Røykenvik 
AS. Kommunestyret forutsetter at søknaden fra Operafest Røykenvik AS behandles 
administrativt innenfor rammen av Kulturkontorets kulturmidler. 

 
Ber om punktvis votering.   
Punkt 1 er 1. og 2. setning og punkt 2 er 3. og 4. setning i innstillinga. 
 
Morten Hagen (GBL) endret sitt forslag som følger, slik at støtte ble endret til driftsstøtte: 
Alternativ til rådmannens innstilling 1. og 2. setning. 
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1. Kommunestyret viser til sak 21/18 og finner ikke å kunne innvilge driftsstøtte til Operafest 
Røykenvik AS. Kommunestyret forutsetter at søknaden fra Operafest Røykenvik AS behandles 
administrativt innenfor rammen av Kulturkontorets kulturmidler. 

 
Ber om punktvis votering.   
Punkt 1 er 1. og 2. setning og punkt 2 er 3. og 4. setning i innstillinga. 
 
Votering 
Punkt 1 (første og andre setning i innstillingen) ble satt opp mot endringsforslaget fra Morten Hagen 
(GBL). Morten Hagen (GBL)s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2 (3. og 4. setning i innstillingen) ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
1. Kommunestyret viser til sak 21/18 og finner ikke å kunne innvilge driftsstøtte til Operafest 

Røykenvik AS. Kommunestyret forutsetter at søknaden fra Operafest Røykenvik AS behandles 
administrativt innenfor rammen av Kulturkontorets kulturmidler. 

2. Kommunestyret bevilger inntil kr. 150.000 til registrering og nødvendig sikring av arkeologiske 
fornminner på kommunens friområde i Røykenvik. Kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond, 
og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1270 – 5500  3650. 

 
 


