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SAKSPROTOKOLL 

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

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.04.2019 sak 23/19 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
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, og deltok ikke 
under behandlingen. Ole Jacob Rognstad (Ap) møtte som vara i saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Anne Marte Skari (Sp) 
Vegard Øfstaas (H) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Helge Haukeli (Ap) 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Einar Ellefsrud (Uavh.)  
 
Helge Tryggeseth (MDG) la fram følgende endringsforslag til nytt punkt 1: 
Kommunestyret stiller seg meget positive til den type kulturbasert næringsutvikling som Røykenvik 
Operafestival A/S representerer og bevilger med dette kr. 100.000,- til årets festival. 
For å sikre mulige fremtidige støtte til denne type næringsutvikling skal en tilskuddsordning for 
kulturbaserte opplevelser i skjæringspunktet mellom næringsliv og frivillighet forankres og innarbeides i 
den kommende kommunedelplan for kultur. 
Tilskuddet belastes kommunens disposisjonsfond 
  
Anne Margrethe Knarud (Sp) la fram endringsforlag tilsvarende rådmannens innstilling: 
Kommunestyret bevilger kr. 100.000 til Operafest Røykenvik AS for 2019. Tilskuddet finansieres ved bruk 
av disposisjonsfond og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1470 – 5300 – 3770. 
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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. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt 10 minutter pause med gruppemøter.  
 
Vegard Øfstaas (H) la fram følgende endringsforslag: 
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. 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende endringsforslag:  
Kommunestyret bevilger kr. 50.000 til Operafest Røykenvik AS for 2019. Tilskuddet finansieres ved bruk 
av disposisjonsfond og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1470 – 5300 – 3770. 
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. 
 
Vegard Øfstaas (H) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering over endringsforslaget fra Helge Tryggeseth (MDG), falt forslaget med 24 mot 3 stemmer. 
Ved votering over endringsforslaget fra Anne Margrethe Knarud (Sp), falt forslaget med 16 mot 11 
stemmer. 
Ved votering over endringsforslaget fra ordfører Willy Westhagen, ble forslaget vedtatt med 18 mot 9 
stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret bevilger kr. 50.000 til Operafest Røykenvik AS for 2019. Tilskuddet finansieres ved bruk 
av disposisjonsfond og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1470 – 5300 – 3770. 
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. 
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