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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Fjernmøte     

Møtedato: 02.04.2020 Tid: 16:00 – 18:25 

Møtet vil bli holdt som fjernmøte etter kommuneloven § 11-7. I 

midlertidig forskrift fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet den 13. mars 2020 er det gitt midlertidige 

regler for gjennomføring av fjernmøter.  

Det er gjort unntak fra kravet om vedtak som vilkår for å kunne ha 

fjernmøte. Det betyr at det er kommunestyret selv som kan bestemme å 

holde møtet som fjernmøte selv om det ikke tidligere er gjort vedtak om 

adgangen til dette. Videre er det gjort unntak fra kravet om 

møteoffentlighet der hvor kommunen ikke har tekniske løsninger for å 

sikre at allmennheten får tilgang til møtet. Det er også gjort unntak fra 

kravet om at deltagerne må kunne se hverandre.  

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Parti               Forfall Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten Ap   

Varaordfører Dag Erik Henaug H   

Medlem Håkon Kvissel Ohren Ap   

Medlem Stein-Roar Eriksen Uavh.   

Medlem Ståle Skjønhaug Ap   

Medlem Thea Våreid-Sørensen Ap   

Medlem Hilde Vollmerhaus Ap   

Medlem Trine Sandum Ap   

Medlem Arnfinn Baksvær Ap   

Medlem Erna Skaugrud Ap   

Medlem Terje Berghagen Ap   

Medlem Eli Johanne Ruud Uavh.   

Medlem Saeid Hosseini Ap   

Medlem Hans-Petter Aasen Sp   

Medlem Stian Bakken Sp FO  

Medlem Nina Basberg Sp   

Medlem Anders Braaten Sp   

Medlem Bente Louise Aabel Sp   

Medlem Anne Mari W. Ottesen Sp   

Medlem Linn Merete Selte Løken Sp   

Medlem Harald Fagerås Sp   

Medlem Wenche Fredheim Saupstad Sp   

Medlem Magnus Bratli Holte Sp   

Medlem Per Christian Aurdal Sp   
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Medlem Benedicte Heieren Hundhammer H   

Medlem Runar Johansen H   

Medlem Unni E. Carlsen H   

Medlem Nora Drægalid H   

Medlem Lise Bye Jøntvedt H   

Medlem Beate Heieren Hundhammer H   

Medlem Dag Øivind Henriksen H   

Medlem Magnus Herstad Frp   

Medlem Ole Johan Andersen Frp   

Medlem Jon Rikard Nettum Sandum Frp   

Medlem Roger Larsen Frp   

Medlem Hilde Marie Steinhovden MDG   

Medlem Anne-Erita Gunhildrud Berta MDG   

Medlem Nanna Kristoffersen Rødt   

Medlem Brit Walbækken Bøhler Rødt   

Medlem Erlend Kristinsønn Ødegård 

Kåsereff 

SV   

Medlem Axel Sjøberg SV   

Medlem Knut Stubben Krf   

Medlem Helge Stiksrud V   

Varamedlem Knut Thomas Voreland Sp  Stian Bakken 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Ass. Rådmann Terje Dahlen 

 

Merknader Orientering- Status Beredskap korona-viruset V/ Rådmann Tore Isaksen 

Orientering  - Status kriseråd for næringslivets videre arbeid V/Ass. rådmann 

Terje Dahlen 

Behandlede saker Fra og med sak 43/20 

til og med sak  44/20 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 

møtet satt med følgende til og dagsorden: 

 

Ordfører fremmet følgende: 

Avstemming vil skje via navnopprop. 

Et enstemmig kommunestyre bifalt dette. 

 

Ordfører fremmet også følgende forslag: 

«Møtegodtgjørelse for skriftlig møte 25.03.20 og kommunestyremøte 02.04.20 utløser 1 

møtegodtgjørelse». 

Et enstemmig kommunestyre bifalt forslaget. 
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Ordfører fremmet følgende forslag: 

«De 12 punktene til Kriseråd for næringslivet følger saken for videre arbeid». 

Et enstemmig kommunestyre bifalt forslaget».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Nina Basberg Kirsten Orebråten Dag Henaug 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

43/20 18/3329   

 Delegert hastekompetanse  

 

 

44/20 20/1379   

 Utvidet fullmakt til ordfører  
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43/20   

Delegert hastekompetanse  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyrets møter i henhold til vedtatt møteplan avlyses inntil videre og vurderes i 

henhold til nasjonale føringene for sammenkomst av større grupper. 

 
2. Formannskapet gis etter koml. § 11-8 en generell hastefullmakt til å fatte vedtak i saker 

som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, så lenge de nasjonale myndighetenes 

tiltak/råd for å begrense koronasmitte hindrer kommunestyret i å gjennomføre møter.  

 

Kommunestyret gir i samme periode formannskapet fullmakt til å fatte vedtak i 

saker som etter gjeldende delegeringsreglement skulle ha vært avgjort av andre 

politiske utvalg.  

 

Fullmaktene gjelder alle saker der en utsettelse kan påføre så vel kommunen som 

private tap eller skade. 

 
3. En melding om vedtak som formannskapet har truffet etter disse fullmaktene, skal 

legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 

 

4. De partier/grupperinger som ikke er representert i formannskapet får møte, tale- og 

forslagsrett med en representant hver, så lenge dette vedtaket gjelder. 

 
5. Tidsbegrensning er satt til 08.05.20. 

 

  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag til to nye punkter: 

«Nytt pkt 4  

De partier/grupperinger som ikke er representert i formannskapet får møte, tale- og forslagsrett 

med en representant hver, så lenge dette vedtaket gjelder. 

Nytt pkt. 5  

Tidsbegrensning er satt til 08.05.20».  
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Anne-Erita Berta (MDG) fremmet følgende forslag: 

Punkt 1 omformuleres til:  

Kommunestyrets møter i henhold til møteplan blir avholdt digitalt i henhold til 

nasjonale føringer for sammenkomst av større grupper. 

Punkt 2 omformuleres til:  

Formannskapet gis etter kommuneloven paragraf 11-8 hastefullmakt til å fatte vedtak 

i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret eller et hovedutvalg i særskilte 

saker som angår liv og helse. Formannskapet skal benytte fullmakten med stor 

varsomhet og kun i nødstilfeller.  

Punkt 3 omformuleres til:  

Medlemmene i organet som skulle ha avgjort saken orienteres umiddelbart om 

vedtakene som blir gjort av formannskapet på deres vegne. 

          Punkt fra ordfører om at vedtaket kun gjelder til 8/5 2020 tilføyes. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Bertas MDG) forslag og rådmannens innstilling, samt ordførers 

forslag til nytt pkt. 4 og 5, ble rådmannens forslag, samt ordførerens forslag vedtatt mot 4 

stemmer (MDG og Rødt) 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Kommunestyrets møter i henhold til vedtatt møteplan avlyses inntil videre og vurderes i 

henhold til nasjonale føringene for sammenkomst av større grupper. 

 
2. Formannskapet gis etter koml. § 11-8 en generell hastefullmakt til å fatte vedtak i saker 

som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, så lenge de nasjonale myndighetenes 

tiltak/råd for å begrense koronasmitte hindrer kommunestyret i å gjennomføre møter.  

 

Kommunestyret gir i samme periode formannskapet fullmakt til å fatte vedtak i 

saker som etter gjeldende delegeringsreglement skulle ha vært avgjort av andre 

politiske utvalg.  

 

Fullmaktene gjelder alle saker der en utsettelse kan påføre så vel kommunen som 

private tap eller skade. 

 
3. En melding om vedtak som formannskapet har truffet etter disse fullmaktene, skal 

legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 
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44/20   

Utvidet fullmakt til ordfører  

 

Vedtak: 

 

 

Saken utsettes for ny behandling i neste formannskapsmøte. 

 

 

 

Behandling: 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for ny behandling i neste formannskapsmøte». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

Henaugs (H) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 8 stemmer (Frp, MDG og Rødt). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ordføreres myndighet i overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune utvides. Ordfører 

gis i overordnet beredskapsplan følgende fullmakter:  

 

I krisesituasjoner har ordfører fullmakt til å iverksette nødvendig hjelp til 

kriserammede tiltak for å begrense skade og sikre liv, verdier og miljø, samt innsats 

ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og 

funksjonsforstyrrelser. Fullmakten omfatter: 

 

Disponering inntil 15 millioner kroner på formannskapets vegne 

 

Omdisponere kommunalt personell, maskiner og redskaper 

 

Midlertidig stanse utførelsen av kommunale oppgaver for å omdirigere ressurser 

 

Pålegge overtids- og ekstraarbeid  

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1379-2  Arkiv: X20  

 

Sak: 44/20 

 

Saksprotokoll - Utvidet fullmakt til ordfører  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Saken utsettes for ny behandling i neste formannskapsmøte. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 02.04.2020: 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for ny behandling i neste formannskapsmøte». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

Henaugs (H) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 8 stemmer (Frp, MDG og Rødt). 
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