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Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Faste orienteringer v/kommunalsjef og kommuneoverlege, muntlig gjennomgang av: 

 Orientering om Covid 19, status nasjonalt og Ringerike kommune 

 Framdrift i planer for paviljonger på Austjord 

 Ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2020 

 

 Christine Myhre Bråthen 

 Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Orientering om stenging av serveringssteder 

 

Vedtak fattet av Helsedirektoratet 12. mars 2020 

 

Den 12. mars 2020 fattet Helsedirektoratet vedtak om stenging av alle virksomheter i 

serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat. Dette er 

presisert til å være kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde 

minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen 

omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 

 

Begrunnelsen for vedtaket er Covid-19, som er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig 

smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Vedtaket er 

fattet for å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2-virus og Covid-19.  

 

Vedtaket trådte i kraft 12. mars kl. 18.00, og gjelder frem til og med 26. mars 2020 med 

mulighet for forlengelse.  

 

Hele vedtaket kan leses her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-12-270 

 

Vedtak fattet av kommuneoverlegen i Ringerike kommune 17. mars 2020 

 

Kommuneoverlegen har med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer 

(«smittevernloven») § 4-1 andre og femte ledd truffet følgende vedtak: 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevernloven 

§ 4-1 første og femte ledd: 

1. Serveringssteder med skjenkebevilling i kommunen må stenge senest kl. 21.00 og 

avslutte alkoholservering kl. 20.30 

2. Serveringssteder med skjenkebevilling som ikke har eget kjøkken og bordservering 

skal holde helt stengt.  

3. Punkt 1 og 2 gjelder ikke for take-out-serveringsvirksomhet. 

Vedtaket gjelder frem til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse. 
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Vedtaket følger vedlagt. Begrunnelsen for vedtaket, og gjengivelse av det rettslig grunnlag, 

fremkommer av vedtaket.  

 

Vedtaket trer i kraft umiddelbart. 

 

Reaksjoner ved brudd 

 

Brudd på smittevernloven, herunder brudd på vedtak fattet i medhold av smittevernloven, er 

straffesanksjonert. Kommunen vil føre tilsyn for å sikre at ovennevnte vedtak overholdes. 

Avdekkes det brudd på vedtakene vil dette kunne medføre politianmeldelse.  

 

 

 

Dersom du har spørsmål, at kontakt med undertegnede på mail:  

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no eller på telefon 409 00 140. 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Véien Denné 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Sør-Øst politidistrikt, Postboks 2073, 3103 TØNSBERG 

Trygg24 

Kommuneoverlege Karin Møller 

Kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo 

Kommunikasjonsavdeling Ringerike kommune 

Fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther 

Konsulent Matilde Nordli Kristoffersen 

Advokat Thea Broch 

 

 

Vedlegg: 

Vedtak fattet av kommuneoverlegen i Ringerike kommune 17. mars 2020 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 
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Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 vedrørende serveringssteder 

 

Helsedirektoratet fattet 12. mars 2020 vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 

4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. Vedtakets tredje ledd lyder som 

følger: 

 

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak 

om forbud mot/stenging av: 

 

3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det 

foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at 

besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som 

buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 

  

Kommuneoverlegen i Ringerike kommune fatter følgende supplerende vedtak: 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevernloven 

§ 4-1 første og femte ledd: 

1. Serveringssteder med skjenkebevilling i kommunen må stenge senest kl. 21.00 og 

avslutte alkoholservering kl. 20.30 

2. Serveringssteder med skjenkebevilling som ikke har eget kjøkken og bordservering 

skal holde helt stengt.  

3. Punkt 1 og 2 gjelder ikke for take-out-serveringsvirksomhet. 

Vedtaket gjelder med umiddelbar virkning og frem til og med 26. mars 2020 med 

mulighet for forlengelse. 

 

Begrunnelsen for vedtaket 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få 

alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en 

pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens 

helseorganisasjon.  

Helsedirektoratet har for å stoppe spredningen av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde 

nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet vedtak om at kun serveringssteder hvor det kan 

legges til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand kan holdes åpne. Alle andre 

serveringssteder skal stenge. Lange åpningstider kombinert med alkoholservering fører etter 

kommuneoverlegens vurdering til uakseptabel smitterisiko. Kommuneoverlegen ser derfor 

behov for å innskrenke åpningstidene for steder som både serverer alkohol og mat.  
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Kommuneoverlegen ser også behov for nærmere å regulere hvilke serveringssteder som kan 

holde åpent. Det er behov for å opprettholde mattilbudet. Samtidig er det behov for å hindre 

spredning av Covid-19 og hindre omgåelser av vedtaket fra Helsedirektoratet. I Ringerike 

kommune skal serveringssteder uten eget kjøkken og bordservering holde helt stengt.  

Det er i vedtaket gjort unntak for take-out-serveringsvirksomheter. Dette innebærer at 

serveringssteder som driver take-out-virksomhet fremdeles kan servere mat til take-out eller 

levering, så lenge det ikke tilbys bordservering.  

Vedtaket er etter kommuneoverlegens vurdering forholdsmessig og tjenlig ut fra en 

helhetsvurdering. Kommuneoverlegen vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en 

medisinskfaglig begrunnelse, og er nødvendig av hensyn til smittevernet i kommunen.  

Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten av vedtaket overstige den 

belastningen og ulempe for de vedtaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen. 

 

Rettslig grunnlag 

Av smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b framgår følgende:  

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å 

motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta 

b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, 

svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller 

begrensninger i aktiviteter der, 

 

Av § 4-1 femte ledd fremgår det at kommunelegen i hastesaker kan utøve den myndighet 

kommunestyret har etter bestemmelsen. 

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5: 

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, 

være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 

iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller 

de tiltaket gjelder. 

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et 

uforholdsmessig inngrep. 

Det vises i tillegg til ovennevnte vedtak fattet av Helsedirektoratet datert 12. mars 2020 som 

omfatter alle serveringsvirksomheter i kommunen. 
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Med hilsen   
    
Karin Møller   
Kommuneoverlege   
  Unni Suther 

  Fagansvarlig miljørettet helsevern 

  unni.suther@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Orientering om stenging av serveringssteder 

 

Vedtak fattet av Helsedirektoratet 12. mars 2020 

 

Den 12. mars 2020 fattet Helsedirektoratet vedtak om stenging av alle virksomheter i 

serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat. Dette er 

presisert til å være kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde 

minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen 

omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 

 

Begrunnelsen for vedtaket er Covid-19, som er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig 

smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Vedtaket er 

fattet for å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2-virus og Covid-19.  

 

Vedtaket trådte i kraft 12. mars kl. 18.00, og gjelder frem til og med 26. mars 2020 med 

mulighet for forlengelse.  

 

Hele vedtaket kan leses her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-12-270 

 

Vedtak fattet av kommuneoverlegen i Ringerike kommune 17. mars 2020 

 

Kommuneoverlegen har med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer 

(«smittevernloven») § 4-1 andre og femte ledd truffet følgende vedtak: 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevernloven 

§ 4-1 første og femte ledd: 

1. Serveringssteder med skjenkebevilling i kommunen må stenge senest kl. 21.00 og 

avslutte alkoholservering kl. 20.30 

2. Serveringssteder med skjenkebevilling som ikke har eget kjøkken og bordservering 

skal holde helt stengt.  

3. Punkt 1 og 2 gjelder ikke for take-out-serveringsvirksomhet. 

Vedtaket gjelder frem til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse. 
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Vedtaket følger vedlagt. Begrunnelsen for vedtaket, og gjengivelse av det rettslig grunnlag, 

fremkommer av vedtaket.  

 

Vedtaket trer i kraft umiddelbart. 

 

Reaksjoner ved brudd 

 

Brudd på smittevernloven, herunder brudd på vedtak fattet i medhold av smittevernloven, er 

straffesanksjonert. Kommunen vil føre tilsyn for å sikre at ovennevnte vedtak overholdes. 

Avdekkes det brudd på vedtakene vil dette kunne medføre politianmeldelse.  

 

 

 

Dersom du har spørsmål, at kontakt med undertegnede på mail:  

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no eller på telefon 409 00 140. 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Véien Denné 

førstekonsulent 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Sør-Øst politidistrikt, Postboks 2073, 3103 TØNSBERG 

Trygg24 

Kommuneoverlege Karin Møller 

Kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo 

Kommunikasjonsavdeling Ringerike kommune 

Fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther 

Konsulent Matilde Nordli Kristoffersen 

Advokat Thea Broch 

 

 

Vedlegg: 

Vedtak fattet av kommuneoverlegen i Ringerike kommune 17. mars 2020 
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Vedtak etter lov om smittsomme sykdommer § 4-1 vedrørende serveringssteder 

 

Helsedirektoratet fattet 12. mars 2020 vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 

4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. Vedtakets tredje ledd lyder som 

følger: 

 

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak 

om forbud mot/stenging av: 

 

3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det 

foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at 

besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som 

buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 

  

Kommuneoverlegen i Ringerike kommune fatter følgende supplerende vedtak: 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevernloven 

§ 4-1 første og femte ledd: 

1. Serveringssteder med skjenkebevilling i kommunen må stenge senest kl. 21.00 og 

avslutte alkoholservering kl. 20.30 

2. Serveringssteder med skjenkebevilling som ikke har eget kjøkken og bordservering 

skal holde helt stengt.  

3. Punkt 1 og 2 gjelder ikke for take-out-serveringsvirksomhet. 

Vedtaket gjelder med umiddelbar virkning og frem til og med 26. mars 2020 med 

mulighet for forlengelse. 

 

Begrunnelsen for vedtaket 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få 

alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en 

pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens 

helseorganisasjon.  

Helsedirektoratet har for å stoppe spredningen av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde 

nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet vedtak om at kun serveringssteder hvor det kan 

legges til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand kan holdes åpne. Alle andre 

serveringssteder skal stenge. Lange åpningstider kombinert med alkoholservering fører etter 

kommuneoverlegens vurdering til uakseptabel smitterisiko. Kommuneoverlegen ser derfor 

behov for å innskrenke åpningstidene for steder som både serverer alkohol og mat.  
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Kommuneoverlegen ser også behov for nærmere å regulere hvilke serveringssteder som kan 

holde åpent. Det er behov for å opprettholde mattilbudet. Samtidig er det behov for å hindre 

spredning av Covid-19 og hindre omgåelser av vedtaket fra Helsedirektoratet. I Ringerike 

kommune skal serveringssteder uten eget kjøkken og bordservering holde helt stengt.  

Det er i vedtaket gjort unntak for take-out-serveringsvirksomheter. Dette innebærer at 

serveringssteder som driver take-out-virksomhet fremdeles kan servere mat til take-out eller 

levering, så lenge det ikke tilbys bordservering.  

Vedtaket er etter kommuneoverlegens vurdering forholdsmessig og tjenlig ut fra en 

helhetsvurdering. Kommuneoverlegen vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en 

medisinskfaglig begrunnelse, og er nødvendig av hensyn til smittevernet i kommunen.  

Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten av vedtaket overstige den 

belastningen og ulempe for de vedtaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen. 

 

Rettslig grunnlag 

Av smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b framgår følgende:  

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å 

motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta 

b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, 

svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller 

begrensninger i aktiviteter der, 

 

Av § 4-1 femte ledd fremgår det at kommunelegen i hastesaker kan utøve den myndighet 

kommunestyret har etter bestemmelsen. 

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5: 

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, 

være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 

iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller 

de tiltaket gjelder. 

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et 

uforholdsmessig inngrep. 

Det vises i tillegg til ovennevnte vedtak fattet av Helsedirektoratet datert 12. mars 2020 som 

omfatter alle serveringsvirksomheter i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Med hilsen   
    
Karin Møller   
Kommuneoverlege   
  Unni Suther 

  Fagansvarlig miljørettet helsevern 

  unni.suther@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

  

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1176-3   Arkiv: G00  

 

 

Faste orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Faste orienteringer v/kommunalsjef og kommuneoverlege, muntlig gjennomgang av: 

 Orientering om Covid 19, status nasjonalt og Ringerike kommune 

 Framdrift i planer for paviljonger på Austjord 

 Ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2020 

 

 Christine Myhre Bråthen 

 Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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