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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Fjernmøte 

Møtedato:  02.04.2020  

Tid:   16:00 

 

Ordfører innkaller med dette til kommunestyremøte den 2. april kl. 1600. 

 

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. 

 

Møtet vil bli gjennomført som Skype møte eller ved en lignende teknisk gjennomføring. 

Kommunen vil også sende møtet på nett.  

 

Kommunestyrerepresentantene vil få informasjon om den tekniske løsningen som skal benyttes og 

fremgangsmåten på hvordan man logger seg på i god tid før møtet. 

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 26.03.2020 

Kirsten Orebråten 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 18/3329-19   Arkiv: 047 &00  

 

Delegert hastekompetanse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/20 Kommunestyret 25.03.2020 

43/20 Kommunestyret 02.04.2020 

 

 

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. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Koronaviruset påvirker alles hverdag – og nasjonale myndigheters koronatiltak hindrer nå bl.a. 

gjennomføringen av kommunestyremøter på vanlig måte. For å begrense koronasmitte anses 

det videre som fornuftig ikke å samle grupper av personer i større utstrekning enn nødvendig, 

så lenge dette kan unngås. 
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Beskrivelse av saken 

 
For å sikre behandling av politiske saker, begrense koronasmitte og å sikre en så trygg 

arbeidsplass som mulig, vurderes det som nødvendig å gi formannskapet fullmakt til å 

avgjøre politiske saker så lenge de nasjonale myndighetenes tiltak mot koronasmitte 

gjelder. Når det gjelder saker som skulle vært avgjort av kommunestyret, kan en slik 

generell hastefullmakt gis med hjemmel i koml. § 11-8.  

 

Formannskapet vil på dette grunnlaget kunne behandle alle saker der en utsettelse kan 

påføre så vel kommunen som private tap eller skade.  

 

Når det gjelder saker som skulle vært avgjort av andre politiske utvalg kan 

kommunestyret når som helst trekke den delegerte myndigheten tilbake og legge den til 

formannskapet.  

 

Juridiske forhold  

 

Saken fremmes som hastesak, etter kommuneloven § 11-8. Dersom 1/3 av kommunestyret 

krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte (2. april 2020). 

 

En forutsetning for å treffe vedtak i denne saken er at samtlige kommunestyremedlemmer 

aksepterer skriftlig bahandling og samtlige medlemmer må stemme for vedtaket dersom 

formannskapet skal gis hastekompetansen, jfr. kommuneloven § 11-8, 4 ledd.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser det som viktig at «hjulene holdes i gang». Kommunens politiske organer treffer 

en rekke tiltak som har betydning for innbyggere, bedrifter eller kommunen selv. Rådmannen 

nevner eksempelvis reguleringsplaner, pålegg etter plan – og bygningsloven etc. 

 

Det er viktig at kommunen klarer å holde den daglige driften i gang slik at ikke private, 

bedrifter eller kommunen lider tap eller skade. 

 

Dersom kommunestyret gir hastekompetansen til formannskapet vil dette også bidra til å 

redusere smittefare. 
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 20/1379-1   Arkiv: X20  

 

Utvidet fullmakt til ordfører  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/20 Kommunestyret 02.04.2020 

 

 

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  

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok den 27. oktober 2016 overordnet beredskapsplan for Ringerike 

kommune. Ordfører er i planen gitt følgende fullmakter:  

 

I krisesituasjoner har ordfører fullmakt til å iverksette nødvnedig 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 kr 5 millioner kroner på formannskapets vegne 

 

Omdisponere kommunalt personell, maskiner og redskaper 
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Midlertidig stanse utførelsen av kommunale oppgaver for å omdirigere ressurser 

 

Pålegge overtids- og ekstraarbeid  

 

Rådmannen ser behov for at ordførers fullmakt utvides til å disponere inntil 15 millioner kroner 

på formannskapets vegne i arbeidet med å bekjempe og redusere spredningen av Covid-19 

viruset.   

 

Beskrivelse av saken 

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.  

 

Rådmannen vurderer fortløpende tiltak som vil kunne bidra til å stoppe spredning av Covid-19 

i Ringerike kommune og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. I 

dette arbeidet vil kommunen ha behov for å kjøpe tilleggstjenester, som f.eks. leie av eksterne 

møterom og hotellrom.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering vil det kunne være behov for kostnadeskrevende tiltak i arbeidet 

for å bekjempe og redusere spredningen av Covid-19 viruset.  Tiltak vil ofte måtte iverksettes 

raskt, og det vil være utfordrende å få innkalt til ekstraordinært møte i formannskapet. Etter 

rådmannens vurdering er det behov for å utvide ordførers fullmakter i kommunens 

beredskapsplan. Ordfører bør etter rådmannens vurdering gis fullmakt til å disponere inntil 15 

millioner kroner på formannskapets vegne.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 18/3329-20  Arkiv: 047 &00  

 

Sak: 42/20 

 

Saksprotokoll - Delegert hastekompetanse  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 
 
 

Behandling i Kommunestyret 25.03.2020: 

 

 

Ordfører ber om avstemming på følgende: 

 

1:            Aksepteres skriftlig saksbehandling i sak 42/20 

2:            Tiltredes rådmannens forslag til vedtak? 

 

Dersom kommunestyret skal overføre hastekompetanse til formannskapet kreves tilslutning fra 

samtlige 43 representanter på begge vedtakspunkt. 

 

Hans-Petter Aasen fremmet følgende protokolltilførsel p.v.a. Sp: 

Disse representantene legger til grunn at fullmakten blir benyttet med forsiktighet. Det 

forventes at ordfører foretar en selvstendig vurdering av hvilke saker som faller innunder 

fullmakten, - og hvilke saker som kan vente til kommunestyret kan tre sammen igjen. Ved 

eventuell tvil forventes det at ordfører konsulterer samtlige gruppeledere i kommunestyret. En 

legger videre til grunn at ordfører sørger for god involvering og informasjon til samtlige 

partier, - også de som ikke er representert i formannskapet. 

 

 

Avstemming: 

 

Skriftlig avstemming på E-mail (Følger protokoll) 

 

1: Aksepteres skriftlig saksbehandling i sak 42/20 

41 medlemmer svarte JA mot 1 NEI, Anne-Erita Berta (MDG)  

 

2: Tiltredes rådmannens forslag til vedtak? 

35 medlemmer svarte JA mot 7 NEI, Berta (MDG), Kristoffersen (Rødt), Bøhler (Rødt), 

Stubben (KrF), Stiksrud (V), Eriksen (Uavh.) og Ruud (Uavh.). 

 

Ordfører bifalt protokolltilførsel fra Aasen. 
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Arkivsaksnr.: 18/3329-19   Arkiv: 047 &00  

 

 

Delegert hastekompetanse – kommunestyret avgir fullmakt til formannskapet 

 

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. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Koronaviruset påvirker alles hverdag – og nasjonale myndigheters koronatiltak hindrer nå bl.a. 

gjennomføringen av kommunestyremøter på vanlig måte. For å begrense koronasmitte anses 

det videre som fornuftig ikke å samle grupper av personer i større utstrekning enn nødvendig, 

så lenge dette kan unngås. 

 

Beskrivelse av saken 

 
For å sikre behandling av politiske saker, begrense koronasmitte og å sikre en så trygg 

arbeidsplass som mulig, vurderes det som nødvendig å gi formannskapet fullmakt til å 

avgjøre politiske saker så lenge de nasjonale myndighetenes tiltak mot koronasmitte 



- 

gjelder. Når det gjelder saker som skulle vært avgjort av kommunestyret, kan en slik 

generell hastefullmakt gis med hjemmel i koml. § 11-8.  

 

Formannskapet vil på dette grunnlaget kunne behandle alle saker der en utsettelse kan 

påføre så vel kommunen som private tap eller skade.  

 

Når det gjelder saker som skulle vært avgjort av andre politiske utvalg kan 

kommunestyret når som helst trekke den delegerte myndigheten tilbake og legge den til 

formannskapet.  

 

Juridiske forhold  

 

Saken fremmes som hastesak, etter kommuneloven § 11-8. Dersom 1/3 av kommunestyret 

krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte (2. april 2020). 

 

En forutsetning for å treffe vedtak i denne saken er at samtlige kommunestyremedlemmer 

aksepterer skriftlig bahandling og samtlige medlemmer må stemme for vedtaket dersom 

formannskapet skal gis hastekompetansen, jfr. kommuneloven § 11-8, 4 ledd.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser det som viktig at «hjulene holdes i gang». Kommunens politiske organer treffer 

en rekke tiltak som har betydning for innbyggere, bedrifter eller kommunen selv. Rådmannen 

nevner eksempelvis reguleringsplaner, pålegg etter plan – og bygningsloven etc. 

 

Det er viktig at kommunen klarer å holde den daglige driften i gang slik at ikke private, 

bedrifter eller kommunen lider tap eller skade. 

 

Dersom kommunestyret gir hastekompetansen til formannskapet vil dette også bidra til å 

redusere smittefare. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 



- 
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Arkivsaksnr.: 20/1379-1   Arkiv: X20  

 

 

Utvidet fullmakt til ordfører  
 

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  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok den 27. oktober 2016 overordnet beredskapsplan for Ringerike 

kommune. Ordfører er i planen gitt følgende fullmakter:  

 

I krisesituasjoner har ordfører fullmakt til å iverksette nødvnedig 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 kr 5 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  

 

Rådmannen ser behov for at ordførers fullmakt utvides til å disponere inntil 15 millioner kroner 

på formannskapets vegne i arbeidet med å bekjempe og redusere spredningen av Covid-19 

viruset.   

 

Beskrivelse av saken 

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.  

 

Rådmannen vurderer fortløpende tiltak som vil kunne bidra til å stoppe spredning av Covid-19 

i Ringerike kommune og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. I 

dette arbeidet vil kommunen ha behov for å kjøpe tilleggstjenester, som f.eks. leie av eksterne 

møterom og hotellrom.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering vil det kunne være behov for kostnadeskrevende tiltak i arbeidet 

for å bekjempe og redusere spredningen av Covid-19 viruset.  Tiltak vil ofte måtte iverksettes 

raskt, og det vil være utfordrende å få innkalt til ekstraordinært møte i formannskapet. Etter 

rådmannens vurdering er det behov for å utvide ordførers fullmakter i kommunens 

beredskapsplan. Ordfører bør etter rådmannens vurdering gis fullmakt til å disponere inntil 15 

millioner kroner på formannskapets vegne.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 



- 
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