
 
 

Feiringtinget 2011 
Fløygir 6. november kl 19.00 

 
 

Musikk  
ved Kjell-Asbjørn Bunæs og Torbjørn Ellingsen 
 
Feiringminister Hans Ekornholmen  
ønsker velkommen, spesiell velkommen til ordfører i Eidsvoll, Einar Madsen - det var veldig 
hyggelig at du kunne komme. Det er sjette gangen Feiringregjeringa kan ønske velkommen til 
tinget. Vi skal berette om det vi har gjort siste året og de planene vi har for neste år. Alt tyder 
på at bygdeutviklingsprosjektet vårt har kommet for å bli, at det må bestå og at det bærer 
frukter. Det skal vi høre mer om i kveld. 
 
Skikkelig glad for at det er så mange som møter opp - 85 mennesker har vi telt opp.  
Det første vi skal gjøre er å hilse på de som er født det siste året, og gir ordet til Anne Kari 
Røise i pr-departementet.  
 
Smekkeutdeling.  
De nye feiring-fødte siden forrige Feiringting er: (alle de nyfødte feringene vises med bilde på 
storskjerm) 
 
Mari Stefferud - Kine Marit Nilsen og Knut Fredrik Stefferud 
Maria Lund Hallen - Christine Hallen og Petter Lund 
Matteus Hagen - Miriam Kristine Hagen og Ole Martin Hagen 
Anna Ekornholmen - Guro Ekornholmen og Tore Nedrebø 
Agnes Melby Grønvold - Vibeke Melby og Knut Grønvold 
Iver Bråtån - Hege og Ivar Amund Bråtån 
 
Det er ikke så lett å holde oversikt for oss, så vi veit nå også om Kristin Hove og Egil 
Sandviks nyfødte. De er nyinnflyttet og er dessverre glippet litt for oss, så de må få ei smekke 
av oss ved neste Feiringting. 
 
Hans:  
Da skal vi ta noen formaliteter, så vi kommer i gang med det som er nesten som et årsmøte: 
godkjenning av innkalling/invitasjon. Hans forteller om at det er fast tradisjon første søndag i 
november, invitasjoner sendes ut i alle postkassene i bygda med dagsorden og i stikkordsform 
alle de sakene vi har vært innom i løpet av året, vi har hengt opp plakater, to annonser i EUB, 
på www.feiring.info, på Facebook og i nyhetsbrev på mail.  
Bemerkninger til innkallinga som er gjort? Det er det ikke - da er tinget satt.  
 
Presentasjon av kveldens program: årsrapport fra hvert departement, fra nettsida, regnskapet 
og drift, økonomi og regnskap for Fløygir. Års- og tilstandsrapport for Feiring 
v/Feiringminster, kaffepause, handlingsplan og oppgaver for 2012, spørsmål og kommentarer 
fra salen, valg på nye ministre og arbeidsgrupper.  
Saksliste/program er godtatt uten bemerkninger.  
 



Hans gir ordet til pr-minister Ole Johan Aasen, som er møteleder.  
Feiringregjeringa har i år bestått av Hans Ekornholmen, feiringminister, næringsminister Irene 
Engjom, kulturminister Morten Haugli som fra 1.7. ble avløst av Anne-Lena Ekström, 
oppvekstminister Raymond Skaalerud, finansminister Geir Flesvig og meg, pr-minister Ole 
Johan Aasen.  
 
Årsberetning fra hvert departement: 
 
Irene Engjom - næringsdepartementet 
Vi har vært åtte personer, vi har hatt åtte møter. Arbeidsområdet vårt er næring, bolig, 
samferdsel og miljø. Ofte langsiktig arbeid, der vi må vente på resultater. Vi har jobbet med 
småbåthavn og skaffet oversikt over båteiere som kan tenke seg båtplass, det er lagt ut liste på 
Disserud Fjøs og maskin og vil starte en båtforening som så kan jobbe videre med ei båthavn. 
Alle interesserte inviteres til møte her på Fløygir onsdag fk 9. november kl 1900. Alle er 
veldkommen, selv om de ikke har meldt seg tidligere.  
Boliger: noe omsetning av brukte boliger siste år, men lite byggeaktivitet. Ledige tomter i 
Holhagan og et område nedenfor Fløygir er omregulert til boliger, og et nytt tomteareal 
nedenfor skolen venter på en utbygger. Har hatt to møter med tomteutbyggere og det blir 
sannsynligvis bygging i 2012. 
Trafikksikkerhet - håper på samarbeid mellom kommunen og vegvesenet om bedre markering 
av sentrum i Feiring. Utgangspunkt i Lisa T. Bjørnstads forslag.  
Rydding av skog langs fv 33. Jobbet med utgangspunkt i Mina S. Sjuves forslag om hogst og 
beite. Ønsker kontakt med grunneiere som ønsker å få hogd skog, sånn at f eks innflyttere kan 
hogge sin egen ved.  
Jobber videre også med andre mindre saker.  
Aldershjemmet. Der har vi prøvd å fungere som ei vaktbikkje for framdriften. Pr i dag ser det 
ut som om alle tegninger og planer er klare, men kommunen vil ha økonomien klar og vi 
forstår det som at det skjer med budsjettet som legges i kommunen nå i høst.  
Vil til slutt takke alle som har sittet i gruppa, spesielt de tre som slutter nå.  
 
Anne-Lena Ekström - kulturdepartementet 
Har vært sjef for dette departementet den siste tida. Gjennomført en del arrangementer, deltatt 
på møter med ungdomslaget. Morten måtte prioritere jobb og studier, og jeg tok over. Ca ett 
møte i måneden, samt noen ekstramøter i forbindelse med 4. dagsfesten på Fløygir og Feiring 
internasjonale matfestival nå nylig.  
Vi har hatt Erik Bye-temakveld, 4. dagsfest med Feiring jubel og vassarv, allmøte med bygdas 
lag og foreninger, konsert med Guren Hagen, Moro ved Mjøsa, Feiring internasjonale 
matfestival. Et swingkurs begynner allerede nå 19. november.  
Bidratt til dansekurs for de yngste, skrivekurs i regi av Norsk teaterråd. Tidligere i år tok vi 
over pubquizen på Hansstuen - dvs å skaffe quizmastere, mens Marit Sveen har puben.  
Overskuddet av våre arrangementer går til regjeringa og Fløygir, derfor er vi glad for at det er 
så godt oppslutning fra dere i bygda.  
Vi ønsker innspill fra dere om det er noe som vi burde arrangere, fortsett å støtte opp med 
ideer og initiativ, så støtter vi dere i gjennomføringen. Morten og Hans deltok på møte med 
ungdomslaget med tema Fløygir og driften av huset. Det er så viktig for bygda og det er 
avhengig av dugnad.  
Kulturdepartementet fikk i oppdrag å gjennomføre én av ideene fra fjorårets idekonkurranse. 
Feiring internasjonale matfestival - det var en svært godt besøkt dag, med lite mat igjen! Vi 
takker alle som bidro og håper dere vil være med neste år også. Ideen var Anne Ekornhomen 
sin. Vi håper før jul å få arrangert en jentekveld.  



 
Raymond Skaalerud - oppvekstdepartementet 
Har hatt åtte medlemmer og fem møter. Har fått inn mye ønsker, blant annet dataparty, 
fotokurs, gitarkurs, alpinbuss, rydding og utbedring av Årneslandet, barnedans og diverse. 
Noe har vi valgt å ikke gå videre med, på grunn av tekniske løsninger som mangler og det 
koster for mye. Men mye har vi også tenkt å fortsette med utover vinteren og våren.  
Vi arrangerte Ung Kunst ved Moro ved Mjøsa - ufattelig mye fine tegninger og den 
utstillingen var helt rå. Juryleder Anne Brit Soma Reienes sleit med å kåre en vinner. Vi var 
med på underholdning ved Moro ved Mjøsa og i samarbeid med allidretten.  
Akedag ved Nordgardsgrinda 6. mars - der var det 70-80 mennesker, idrettslaget kjørte opp 
løyper og det håper vi å få til neste år også. Vil takke de som har vært med i oppvekst i år og 
de som går ut. Håper vi får til mye neste år, og håper folk kommer med innspill vi bør ta tak i.  
 
Ole Johan Aasen - pr-departementet 
Seks gruppemøter, og vært på en del andre møter. Ledelsen ved Feiring skole om hvordan 
rekruttere kvalifiserte lærere, i møte med Lufs, Marit Sveen ang gjenresing av Carsten Ankers 
lysthus og med Hamar kommune om bygdeutvikling på Hjellum.  
I gjennomsnitt legges ut én sak per dag, 4000 treff i mnd og 1000 unike brukere. Feiring - 
fager og frodig med 130 venner på Facebook.  
 
Sendt ut kalender til alle født i 1985, laget ny velkomstbrosjyre, en representant deler ut denne 
og visittkort på alle visninger. Etablert faddere for nyinnflyttere, har tre fadderkontrakter. 
Plakater, flyere, kjørt ut foldere, sendt pressemeldinger. Arrangert innflytterfest med 
velkomstsuppe og diverse info og aktiviteter.  
Feiringkalender for 2011 og vi er godt i gang med Feiringkalenderen 2012, den er ikke klar 
ennå, men i god tid før nyttår. Deltatt på partilederdebatt på Fløygir og invitere babyer til 
tinget.  
 
Årsrapport for www.feiring.info  
Etter dette blir det anledning til å stille spørsmål.  
 
Lisa Brodshaug: Nettsida er den viktigste kanalen regjeringa har til å nå ut til målgruppa si, 
ikke minst de som bor utenfor bygda og som vil følge med på hva som skjer her. Som et 
supplement til plakater på butikken, selvfølgelig.  
 
45978 treff (besøk) siden forrige Feiringting 
10545 unike brukere 
78334 sidevisninger 
57 forskjellige land! - etter Norge kommer USA, Danmark og Sverige 
 
Blitt lagt ut ca 200 saker, omtrent som i fjor. Går litt i rykk og napp, men prøver at du skal ha 
noe igjen for å gå inn hver dag. Med nye nettsider skal flere kunne publisere saker. De vi har 
hatt har fungert godt, men er tungvinne og det tar lang tid å publisere, har nå prøvd å finne 
ryddigere utsende og enklere å bruke. Mer å klikke seg inn på for de som er potensielle 
innflyttere. To målgrupper - de som bor her og vil ha nyheter og info om dag til dag. Og så er 
det de som søker opp Feiring og kanskje en dag tar steget og flytter hit.  
Noe av det viktigste: aktivitetskalender - som automatisk dukker opp som en nyhet. Denne 
kalenderen er så god som folk vil at den skal være - hvis folk er flinke til å sende inn, blir det 
en bra kalender.  
Håper dere som bruker feiring.info fortsetter å bruke den - og legg den som startside.  



Facebook - bli venn med Feiringregjeringa, så får dere nyheter rett inn.  
 
Ole Johan: er det noen som har spørsmål til ministrene eller det dere har hørt så langt? Nei. 
 
Økonomi:  
Finansminister Geir Flesvig: Har summert litt av de aktivitetene som har skjedd. 76 bilag i alt 
i år. 
Feiringkalender overskudd på + 3050 kr 
Moro ved Mjøsa + 4500 
Teatertur + 800 
4. dagsfest + 25.000 
 
Temakvelder - 6000 
Diverse overskudd + 4400 
 
Kostnader Fløygir - 60.000 overført fra regjeringa til Fløygir, blant annet fra 
teaterforestillingen Bygdejævler og 4.dagsfesten 
 
- 27.000 kr som driftsresultat 
Årsresultat 27.739 kr i minus i år. Dessverre. 
Egenkapitalen er nå på + 41.064 kroner  
 
Fløygir:  
leieinntekter + 36.900 kroner 
overført fra regjeringa og ungdomslaget nesten + 95000 
annet + 3700 
Kostnader er ganske betydelige: 
Strøm - 66.600 
Vann - 8200 
Forsikring - 25.300 
Andre - 8500 
Kommunale avgifter - 14.500 ca 
Dvs. etter at regjeringa og ungdomslaget har overført penger får Fløygir et driftsresultat på 
nesten + 20.000.  
Pr dags dato + 41.790 kroner i egenkapital, men det slukes fort av en strømregning el.l.  
 
Som avslutning: revisorene skriver alle bilag er kontrollert og anbefaler at regnskap 
godkjennes. Thor Henning Flesvik og Arild Flesvik.  
 
Hans Ekornholmen:  
I tilknytning til Fløygirs regnskap må vi tilføye noe. Det kan virke forvirrende at vi fører over 
fra regjeringa til Fløygir, men det er store utgifter til drifta av huset. For to uker siden isolerte 
vi hele taket på storsalen og scena for 20.000 kroner. Tilskudd fra kommunen. Det kan senke 
strømutgiftene.  
Noe leieinntekter blir det. Økt leiesatsene noe siste år og får inn litt mer. Men det hadde ikke 
vært mulig å drifte Fløygir uten noen vellykkede fester i løpet av året. 2. dagsfesten til 
ungdomslaget i fjor var bra, teaterforestillingen "Bygdejævler" ga et overskudd på 75.000 der 
alt gikk til Fløygir og 4. dagsfesten der Vassarven spilte gratis og Erik Bye-kvelden - alt ble 
overført til Fløygir.  
 



Hvis ingen tar den jobben med å arrangere fester eller sette opp teater, så klarer vi ikke å 
drifte Fløygir. Det betyr, som et eksempel: Det er nå noen få som drifter ungdomslaget, men 
de får det ikke til hvis ikke 10-12-15 voksne hjelper til. Så når de ringer rundt og trenger 
vakter, da må mange si ja! Ellers blir det ingen fest, ungdommene får det ikke til, og sånne 
fester trenger vi for å holde Fløygir i gang. 
 
Regjeringa gikk inn avtale med ungdomslaget om at de har delegert ansvaret for drift av 
Fløygir til regjeringa og siden august i fjor har Feiringregjeringa hatt ansvaret.  
Tore Bjørnstad har i de siste åra hatt et driftsansvar for Fløygir, han er tilbake nå etter litt 
pappaperm. Han bestilte etterisoleringa her. Vi har funnet en som skal se på problemet med 
vanntrykket, men det er mange småting og vi mangler derfor en vaktmester - er det noen som 
kan tenke seg frivillig å passe på? Som kan håndtere ei rørtang - ta kontakt. Ingen lønn å tilby, 
som alt annet i Feiring foregår det på frivillig basis.  
 
I mesteparten av året har May Limbodal hatt fri, men begynner igjen etter nyttår (applaus fra 
salen). Skriftlig avtale med henne om to år. Sverre Limbodal er brannvernleder for lokalet 
overfor kommunen.  
Må si det nå som ordfører Einar Madsen er her: Fløygir er det eneste skikkelige festlokalet og 
større møtelokalet nord for Badebakken. Vi håper tilskudd til Fløygir kommer inn som egen 
post på kommunebudsjettet. Det kommer vi raskt tilbake til.  
 
Årsberetning fra Feiringministeren og tilstandsrapport for Feiring v/Hans:  
Mye en feiringminister kan glede seg over. Det siste var matfestivalen for ei uke siden - huset 
var fullt. Mat fra opprinnelsesland eller -sted. En veldig fin dag! En ting det går an å få til i 
Feiring.  
Sekretær for meg i to år har vært Hanne Jevnaker - holdt styr på møtene og referatene. Hvis 
noen vil se hva vi har drevet med, har vi grundige referater (applaus) Politisk rådgiver har 
vært Leif Melby, drøftet mye med han (applaus).  
 
Regjeringa har hatt 11 møter og behandlet 112 saker - en del av dem flere ganger. 
Feiring utgjør 102 kvadratkilometer - 22,3 prosent av Eidsvolls areal.  
Feiring skole har nå 105 elever - det største elevtallet noen sinne. 35 av dem på 
ungdomstrinnet. En fremragende nærmiljøskole med gode resultater og god omtale.  
Helt på topp i resultater, best på Øvre Romerike (applaus). 
Mye av det jeg skal si nå, er selvfølgelig ikke regjeringas fortjeneste.  
 
56 unger i Hoppensprett Feiring aktivitetsbarnehage, har nå 15 ledige plasser. Fyll opp J 
Aldershjemmet står fortsatt tomt. Begredelig for alle oss å se på. Det må bli noe.  
Vi foreslo Matematikkens hus på Kommun' - sendte forslag til både ordføreren og politiske 
partier, EUB fikk respons fra matematikkmiljøer rundt i landet, stor oppmerksomhet. Har ikke 
skjedd noe enda. Fikk mail et par uker seinere, det skulle utredes alle kommunale 
eiendommer. Den utredningen har visstnok nå kommet, men det er ikke noe nytt. Verken om 
Kommun' eller Matematikkens hus.  
Vedtak fra 2003 gjelder: Feiring kommunelokale skal selges, men summen skal gå til et 
driftsfond for Fløygir. Det kommunevedtaket må vi passe på at blir gjennomført. Hva som 
skjer med Matematikkens hus vet vi ikke, men hvorfor skulle noe slikt ikke ligge i Feiring?  
 
Kjerka ligger der - og har bare lyst til å nevne Maren Erstad (20-21 år) valgt til leder for 
menighetsrådet, det lover godt.  
Vi har bra med lokaler, bedehuset og Valhall.  



Butikken - det går bra. Omsetningsøkning i forhold til i fjor. 18 nye medlemmer. Service og 
åpningstider er det folk liker best.  
Ikke særlig med nye arbeidsplasser siste året, men bra å se at Feiringklinikken er inne i en 
bedre periode igjen.  
Landbruket gått gjennom enorme strukturendringer, bare ett driver mjølk, en med egg, mange 
med sau.  
 
Foreningslivet: 28 registrerte foreninger i Feiring. Ikke alle like aktive som Idrettslaget med 
300 medlemmer. Onsdager med ski og fotball engasjerer 40 unger samtidig på en kveld!  
Honnør til trim- og turgruppa med 12-topper og hytteturer, svømminga og det som gjør at 
vanlige folk kommer oss ut. Ski samler unger, sykkel de voksne.  
Feiring jeger- og fisk som driver fiskecup. Seniordansen som øver hver tirsdag. 
Pensjonistforeningen som gir tilbud om fester, turer, arrangementer og politiske utspill.  
 
Tre hovedutfordringer: 
*Aktiviteter og arrangementer, vise omverden at det skjer noe. Mange ting - har ført til at det 
har blitt en slags "saying" at "de oppi Fering de får til mye". Det kan gjøre at folk her trives og 
at andre vil hit.  
 
* Politisk. Vaktbikkje. Heller ha dialog enn fakkeltog. Vi mener nå at den linja har ført fram. 
Ikke alt er løst, men noe er bedre. Det arbeidet regjeringa driver møtes med respekt og 
interesse av politikere i Eidsvoll. Høringsinstans og leverer uttalelser. De tre partiene som nå 
har flertall i Eidsvoll har alle programfestet at Feiring skole skal opprettholdes som i dag. Det 
er vi glad for.  
 
* Å øke folketallet. Da Feiringregjeringa ble starta i 2005 hadde folketallet gått ned de siste ti 
årene. Nå måtte utviklinga stoppes eller snus. Tiltak for å øke tilflytting til bygda. Det er også 
veldig liten tilflytting til Minnesund og Hurdal. Det er ikke stor etterspørsel etter tomter der 
heller. Presset i Eidsvoll er bare i sørbygda. Vi veit at det er en del mennesker som vil bygge 
og bo sånne steder som Feiring - hvordan får vi tak i dem? 
 
865 innbyggere i 2005, etter flyttinga av beboerne på aldershjemmet var vi i fjor nede på 841. 
Likevel egentlig stabilisert. 
I dag har vi ca 890 (applaus)! Vi har ikke bare stabilisert, men hatt betydelig økning. Nesten 
6%, det er mye mer enn Eidsvoll har totalt.  
I 2008 ble det solgt 15 boliger i Feiring, i 2009: 7, 2010: 11, i år 6 boliger hittil.  
 
Vi har hatt besøk fra Hamar kommune, seks representanter for å se hva vi driver med. Det er 
en diametral motsetning - Hamar kommune har sett at Hjellum, et lite sted, må vi gjøre noe 
med. For å gi Hjellum et identitetsskapende løft. Det er litt motsatt av det vi har opplevd. Vi 
skal ikke klage på kommunen, men det har vel ikke skjedd at kommunen har bidratt med noe 
økonomisk. Vi håper på ytterligere velvilje fra Eidsvoll kommune - for hvordan har Hamar 
kommune kommet på ideen om å gjøre det de gjør? 
Nordre Land kommune ville fikse Dokka og brukte 7,6 millioner på omdømmebygging. Vi 
har også skaffa oss noen t-skjorter og logo… uten å bruke ei krone.  
 
Men en kan ikke pynte seg til et bedre omdømme - det som teller er resultater. Folks 
opplevelse av at det skjer noe, medieomtale, politisk respekt. Vi bruker ingen millioner. Fikk 
150.000 kroner fra kommunalminister Åslaug Haga og 15.000 fra kommunen da vi starta. 



Men alt er frivillig arbeid. Og takk og pris - det er mange som er villige til å gjøre en jobb her 
i bygda.  
 
Jeg slutter som Feiringminister, men kommer ikke til å slutte å bry meg om bygda. 
Oppfordrer alle til å ta et tak for å opprettholde Feiring som trivelig og livskraftig 
bygdesamfunn (applaus). 
 
Ole Johan: spørsmål til Hans? Vi skal straks ha kaffe. 9. klasse stå for det, 10 kroner for 
kaffe, 20 for kake, 25 for brus, inntektene går til tur i 10. klasse.  
 
Valgkomiteen har satt opp seks medlemmer i hver gruppe. Gruppene kan utvides, så det er 
åpent for benkeforslag. Tenk i kaffepausen om du eller andre vil være med og meld deg.  
 
PAUSE 
 
Ole Johan: Minner om at folk kan melde seg på nyhetsbrev fra Feiring - sender rundt ei liste, 
der folk skriver seg på med epostadresse.  
 
Musikk ved Kjell-Asbjørn og Torbjørn 
 
Tradisjon for at Anne Ekornholmen og Rannveig Finsen sitter som sekretærer, det blir lagt ut 
på nettsida en av de første dagene til uka.  
 
Handlingsplan:  
Hans presenterer handlingsplan for året som kommer. Moro å legge fram ting som jeg ikke 
skal være med og gjennomføre sjøl…  
* opprettholde god kontakt med kommunen 
* samarbeide tett med Feiring skole 
* vaktbikkje for opprettholdelse av skolen - dette står som sagt i flere pol. partiprogram 
* følge opp utbygging ved Feiring aldershjem 
* mer boligbygging  
* jobbe videre for spredt bebyggelse - se til at kommunen blir rausere med dette, mer 
differensiert politikk for ulike deler av kommunen 
* fullføre arbeidet med ny nettside 
* markedsføre aktiviteter og vise at Feiring er et godt sted å bo 
* frammøte ved visninger 
* videreføre fadderordningen 
* Feiringkalender for 2012 
* arrangere tilflytterfest 
* brev og kalender til utflyttede 25-åringer 
* finne strategier for å nå potensielle innflyttere 
* lage system for å registrere folk som kan tenke seg å flytte hit 
 - utflytta feringer 
 - personer som har vist interesse f eks på lister hos meglere 
 - personer som pendler til Feiring 
* arrangere juleverksted 
* teatertur 
* vinteraktivitetsdag 
* fuglekassesnekring 
* UngKunst 2012 



* Moro ved Mjøsa 
* tettere samarbeid med elevråd, barnehagen og ungdomslaget 
* arbeide for utbedring av fv 33 
* gang- og sykkelveg i sentrum 
* markere Feiring sentrum med fotgjengerovergang, beplantning etc 
* bedre busstilbud 
* rydding av kratt langs fylkesvegen 
* Fløygirs drift og økonomi - stor oppgave som må fortsette, er ikke sikker på at bygda klarer 
det uten reell støtte fra kommunen. Fint å se at ordfører Einar Madsen fortsatt er her og hører 
dette. 
* allmøte for lag og foreninger 
* videreføre vellykkede og innbringende arrangementer 
* fester 
* matfestival 
* teateroppsetting 
* gode temakvelder - forslag her er kjærkomment 
 
Ole Johan: Er det spørsmål til handlingsplanen? Viktig at folk tenker over: har jeg en god 
idé? Ikke brenn inne med det - løft det opp og få det overbrakt til et departement.  
 
Kjell Arne Melby: En etterlysning. Ungdomslaget var 100 år i fjor. Har skaffet meg 
protokoller 1910-1991 - finnes det noe materiale på bygda? Og den håndskrevne avisen 
"Feringen". Vil gjerne lage resymé.  
 
Anne Ekornholmen: jeg har på et tidspunkt fått noe av Kai Melby - det skal du få av meg.  
 
Ole Johan: Da er vi kommet til det mest spennende. Overlater ordet til Ragnar Flesvik som 
har ledet valgkomiteen.  
 
Ragnar Flesvik: De andre i valgkomiteen er Torill Melby og Irene Bjørndal. Mange frasier 
seg gjenvalg og vi fikk en panikkartet start, men brettet opp ermene. Hadde et forslag om å slå 
sammen Oppvekst og Kultur - men det stemte Feiringrådet ned. Vi legger derfor fram forslag 
etter gammel organisasjon, men henstiller til kommende regjeringer å være fleksible.  
 
Begynne med Feiringminister. Ringte mange kvinner og lokket med å kunne bli den første 
kvinnelige Feiringminister. Leif Melby sa først "helst ikke". Om to-tre år ser vi for oss at det 
er mange flere kandidater, så Leif sa til slutt ja - "for dette brenner jeg sånn for" (stående 
applaus).  
Med seg i staben er utpekt rådgiver Anders Nordahl og Irene Bjørndal er sekretær.  
 
Finansminister: Per Otto Flesvik 
har med seg Lill-Karin Evensen Flesvik 
Gjør det lett for banken, for det er den tredje finansministeren og den tredje som heter Flesvik 
 
Kulturminister: Anne-Lena Ekström 
Liv Sigrid Solberg 
Nina Stefferud 
Helene Mørk Sjuve 
Hans Ekornholmen 
Lise Anette Brodshaug 



Helmer André Sæteraas Krogh 
 
Næringsminister: Irene Engjom  
Ingve Brekke 
Bjørg Bravold 
Roger Gjersing 
Trond Melgård 
Tor Henning Flesvik 
 
PR: - ingen minister har sagt ja 
Anne Ekornholmen 
Anne Brunborg-Arnesen 
Lisa Brodshaug 
Rannveig Finsen 
Mia Sannerud Askedal 
Knut Grønvold 
 
Lisa har sagt ja til å innkalle til det aller første møtet, pr-minister har ingen sagt ja til å være. 
Disse må selv konstituere seg og bestemme hvordan de gjør det, om de gjør dette på omgang.  
 
Oppvekst: Raymond Skaalerud 
Solveig Røise Saxhaug 
Kurt Setsaas Skage 
Iren Hartz 
Eiring Skålerud Leontin 
Åse Marit Stuen 
 
Revisorer: Nils Einar Berger og Kåre Limbodal  
 
Valgkomité:  
Ragnar Flesvik 
Tanja Brodshaug Halvorsen 
Torbjørn Ellingsen 
 
Leif Melby: aller først takke for tilliten, det var nesten for mye for meg. Dette har jeg tvilt 
meg fram til, for dette er det motsatte av det jeg sa for to år siden: jeg sa at dette 
Feiringregjerings-prosjektet ikke må være personavhengig. Men når jeg ser den responsen 
her, så håper jeg at jeg kan tenke at det var greit.  
Vi hadde Bondevik 1 og 2 og Stoltenberg 1 og 2, så nå får vi Leif 2 og såpass bør det væra - 
(latter).  
Hvorfor kan en motivere seg for å lede et sånt prosjekt, for det er ikke småtteri av 
utfordringer. Hovedprosjektet er å skape et fellesskap der unge og gamle og de i midten skal 
kunne leve så godt liv som mulig her i Feiring. Jeg er en del av det fellesskapet, familien, 
venner og dere sambygdinger. Det er her vårt liv skal bli best mulig, og da er det en 
motivasjon å være med å utvikle det fellesskapet. Det bygger på trygghet, åpenhet, likhet, det 
å bry seg om hverandre og være inkluderende. Kjenner dere igjen de orda? Det var de Norge 
sto opp for for noen måneder siden. Det er de verdiene vi skal verne og jobbe for.  
Framover: De ressursene vi har det er oss, det er ikke kroner og øre, men de menneskene som 
bor i Feiring. Ambisjonsnivået må legges i forhold til ressursene. Vi må brenne for Feiring, 



men ikke forbrenne, hvis man ikke klarer å tilpasse ambisjoner og ressurser. Vi må løfte fram 
små saker, men de som er synlige.  
Beredskapen må være i orden. Jeg veit det finnes krefter i storkommunen - de kan 
sammenlignes med gjedda i sivet. Den kan slå til når det er. Vi må ha beredskapen på plass, 
for eksempel hvis elevtallet går ned et år, da begynner gjedda å lea på seg.  
Vi må bevare det vi har - for å kunne skape noe - så skape for å kunne bevare det vi har. En 
dobbeltrolle.  
Da regner jeg med dere er med: Feiring - landets beste lokalmiljø! 
 
Hjertelig takk for den innsatsen Hans har gjort (stående applaus)  
 
Nye ministrene kommer fram og fotograferes.  
Vel hjem! 
 

Referenter:  
Anne Ekornholmen og Rannveig Finsen  

 


