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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Fjernmøte 

Møtedato:  07.05.2020  

Tid:   16:00  

 

 

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. Kommunen vil også sende møtet ut på kommunens 

nettside. 

 

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. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

3/20 20/2036     

  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 
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45/20 20/126     

  Valg av meddommere til Ringerike tingrett for perioden 2021 - 2025    

 

46/20 20/1342     

  Valg av meddommere - Borgarting lagmannsrett    



 

47/20 20/1344     

  Valg av meddommere til Nedre Buskerud Jordskifterett    

 

48/20 20/1159     

  Forslag på skjønnsmedlemmmer for perioden 2021-2025    

 

49/20 18/3329     

  Delegert hastekompetanse    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 29.04.2020 

Kirsten Orebråten 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 20/2036-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

07.05.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Kommunestyret 07.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 20/126-20   Arkiv: X42 &15  

 

Valg av meddommere til Ringerike tingrett for perioden 2021 - 2025  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/20 Formannskapet 14.04.2020 

45/20 Kommunestyret 07.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Ringerike tingrett for perioden 1.1.2021 

til og med 31.12.2024 

 

 

   

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Ringerike tingrett for perioden 1. januar til og med 31. 

desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Ringerike tingrett. Ringerike tingrett har bestemt at det 

skal oppnevnes 35 kvinner og 35 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 

 



  Sak 45/20 

 

 Side 5 av 13   

 

Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som skal velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1. januar 

2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 20/1342-2   Arkiv: X42  

 

Valg av meddommere - Borgarting lagmannsrett  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/20 Formannskapet 14.04.2020 

46/20 Kommunestyret 07.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Borgarting lagmannsrett for perioden 

1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Borgarting lagmannsrett for perioden 1. januar til og 

med 31. desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Borgarting lagmannsrett. Borgarting lagmannsrett har 

bestemt at det skal oppnevnes 11 kvinner og 11 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 
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Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som skal velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer i Borgarting lagmannsrett for perioden 1. 

januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 20/1344-1   Arkiv: X42  

 

Valg av meddommere til Nedre Buskerud Jordskifterett  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/20 Formannskapet 14.04.2020 

47/20 Kommunestyret 07.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett for perioden 1. januar 

2021 til og med 31. desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett. Nedre Buskerud 

jordskifterett har bestemt at det skal oppnevnes 6 kvinner og 6 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 
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Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som velges må har tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. Personene 

som velges som meddommer i jordskifteretten skal ha spesiell kompetanse innen ett eller flere 

av feltene inne jordbruk, skogbruk, drift av fast eiendom, planprosesser.  

Alderskravet (21-70 år) gjelder ikke for meddommere til jordskifteretten. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommere i Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 20/1159-3   Arkiv: X43 &15  

 

Forslag på skjønnsmedlemmmer for perioden 2021-2025  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/20 Formannskapet 24.03.2020 

48/20 Kommunestyret 07.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2021 – 2025. 

 

 

 Sammendrag 

 

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter 

forslag fra tingrettene og kommunestyrene. 

Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til 

valg. Forslaget skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen skal det 

oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde til kommunen inne 

fastsatt frist. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at Ringerike kommune skal foreslå 25 

skjønnsmedlemmer.  

Viken fylkeskommune anmoder kommunen om å foreslå 5 flere medlemmer enn det fastsatte 

antallet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er fylkestinget, som etter forslag fra tingrettene og kommunene som innen 15. oktober 

velger skjønnsmedlemmer. 

Ved oppnevning skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som 

oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berører skjønn. Fra Ringerike 

er det anmodet om at det foreslås personer som er særlig kyndig i fast eiendom, 

skogbrukskyndige, bygningskyndige, plan- og regulering, økonomi og regnskap. 
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I medhold av domsstollovens § 67 har det vært annonsert/almenngjort på hjemmesiden til 

kommunen, Face book, NAV, Finn.no, Ringerikes Blad, NRK Oslo Viken, NRK P1 og P2 at 

kommunen har behov for meddommere og skjønnsmedlemmer. 

Det er også en del av skjønnsmedlemmene som ble foreslått i 2016 som har takket ja til å stille 

for en ny periode. 

 

Det er krevende å få personer til å stille som skjønnsmedlemmer. Etter 

annonsering/almenngjøring foreligger nå en liste på 29 personer. 

 
Behov for informasjon og høringer 

 

Når formannskapet har foreslått skjønnsmedlemmer må forslaget legges ut til alminnelig 

gjennomsyn. Fristen må være minst to uker. 

Eventuelle begjæringer om fritak eller innvendinger til forslaget skal behandles av 

formannskapet, før forslaget oversendes kommunestyret for endelig vedtak. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer for 

perioden 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

Vedlegg 

 

Liste over forslag til skjønnsmedlemmer 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Arkivsaksnr.: 18/3329-22   Arkiv: 047 &00  

 

Delegert hastekompetanse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/20 Kommunestyret 07.05.2020 

 

 

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. 

 

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 og med 04.06.2020. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det vises til vedtak i kommunestyrets sak 43/20 den 2. april 2020 hvor formannskapet i 

medhold av kommuneloven § 11-8 ble gitt 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.  
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Fullmaktene gjelder alle saker der en utsettelse kan påføre så vel kommunen som private tap 

eller skade. 

 

Fullmakten gjelder frem til 8. mai 2020. 

  

Beskrivelse av saken 

 

Det er per i dag ikke gjort endringer hva angår de nasjonale myndigheters føringer om å samle 

større forsamlinger, noe som fortsatt hindrer kommunestyret i å gjennomføre fysiske møter. 

Rådmannen foreslår derfor at kommunestyret forlenger vedtaket til og med 4. juni 2020. 

 

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.  

 

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 forlenger hastekompetansen til formannskapet vil dette også bidra til å 

redusere smittefare og ivareta de nasjonale myndigheters føringer. 

 

Vedlegg 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Administrasjon 
 

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

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»      

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1376-4 13187/20 044  18.03.2020 

 
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 
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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 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1376-3 13179/20 044  17.03.2020 

 

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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Grunneiere og andre adressater etter liste Saksbehandler, innvalgstelefon

Eldfrid Engen , 32266809

Vedtak om vern - verneplan for Tyrifjorden - økologisk kompensasjon for
Ringeriksbanen og E1 6

Kongen i statsråd har i dag vedtatt vern av et stort, nytt naturreservat i Tyrifjorden og
Storelva. Verneområdet er 11 191 dekar og ligger i Ringerike og Hole kommuner. Det meste av
det nye reservatet har vært foreslått gjennom verneplan for Tyrifjorden. V ernet omfatter
også 709 dekar som er kompensasjon for tap av naturmangfold ved utbygging av
Ringeriksbanen og ny E16.

Våtmarkene i og rundt Tyrifjorden har store naturverdier og et rikt biologisk mangfold.
Deltaområdet til elvene Storelva og Sogna, og d et meandrerende elvepartiet av Storelva med flere
kroksjøer og flomdammer , er internasjonalt verdifullt både som naturtype og som leveområde for
truede plante - og fuglearter.

I statsråd i dag ble det vedta tt vern et stort våtmarksområde i Ringerike og Hol e kommuner. Det er
vernet som naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 34, jf. § 37.

Denne kunngjøringen sendes til berørte grunneiere, samt til aktuelle etater og organisasjoner.
Grunneiere får tilsendt vernekart og forskrift. Fylkesmannen vil k unngjøre vedtaket i lokalavis. Klima -
og miljødepartementet sørger for kunngjøring i Norsk Lovtidende, og de sender også vedtaket til
tinglysning på de respektive gnr/bnr.

Du kan lese mer om vernevedtaket på Fylkesmannens hjemmeside www.fylkesmannen.no/oslo - og -
viken/ under Nyheter Miljø og klima. Her finner du alle dokumenter i saken inkludert vernekart og
verneforskr ift. Se også informasjon på Klima - og miljødepartementets hjemmeside www.kld.dep.no
under «Siste nytt». Verneforskriften vil bli lagt ut på www.lovdata.no . Grensene for naturreserv atet
vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no . Der er det mulig å zoome seg inn for å se grensene
i detalj. Ta kontakt med Fylkesmannen ved ønske om å få tilsendt vernekartet eller mer detaljerte
kart på papir eller på e - post.
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Kommunene bes merke seg verneforskrift og kart, slik at det kan tas hensyn til verneområdet i den
løpende arealplanleggingen.

Ulike verneplaner

Fylkesmannen i Buskerud fikk i 2007 i oppdrag å utarbeide en verneplan for våtmarksområder i
Tyrifjorden og nærliggende områder. Verneplan for Tyrifjorden ble sendt på høring til grunneiere og
andre høringsparter i 201 1, og Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat var ett av flere områder
som ble foreslått vernet. I juni 201 8 ble de andre for slagene i denne verneplanen vedtatt, men dette
naturreservatet ble satt på vent fordi det kom i konflikt med plan for Ringeriksbanen og ny E16.

Da traseen for Ringeriksbanen/E1 6 ble bestemt, ble det klart at grensa for Synneren naturreservat
må endres, og at vei og jernbane ville krysse Storelva gjennom det foreslåtte Nordre Tyrifjorden og
Storelva naturreservat. 709 dekar av det nye reservatet er vernet som økologisk kompensasjon for
tap av naturmangfold ved utbygging av vei og bane. Denne verneplanen var på høring i 2018.

Dagens vernevedtak omfatter et totalareal på 1 1 191 dekar, hvorav ca. 2 61 8 dekar er landareal. Det
nye reservat omfatter både tidligere vernet areal og nytt verneareal fra ulike verneprosesser.

• Ca. 709 dekar er foreslått som kompensas jon for tap av naturmangfold ved utbygging av
Ringeriksbanen/E1 6

• Ca. 7 271 dekar er foreslått gjennom verneplan for Tyrifjorden
• Ca. 3 21 1 dekar er tidligere vernet

De fem tidligere reservatene Lamyra, Juveren, Synneren, Averøya og Karlsrudtangen inngår i det nye
verneområdet. Samtidig med dette vernevedtaket oppheves vedtak av 21. mars 1 975 om fredning av
Lamyra naturreservat i Hole og Ringerike kommuner, og vedtak a v 28. juni 1 985 om fredning av
Juveren, Synneren og Karlsrudtangen naturreservater i Ringerike kommune, og Averøya
naturreservat i Hole og Ringerike kommuner.

Hva vernevedtaket betyr

Formålet med fredningen er å ta vare på et område med et rikt biologisk mangfold knyttet til
våtmark . I naturreserva tet er alt plante - og dyreliv fredet, og områdene er fredet mot alle inngrep
som kan endre naturmiljøet, slik som nybygg eller anleggsarbeid, utfylling, drenering, hogst og andre
tekniske inngrep.

Vi vil spesie lt gjøre oppmerksom på noen av bestemmelsene.

• Friluftsliv . Vanlig friluftsliv er tillatt, inkludert sanking av bær og matsopp og jakt på hjortedyr
og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. Unntaket er på Sandtangenøyene utenfor
Onsakervika der det er ferd selsforbud i hekketiden fra og med 15. april til og med 31 . juli.
Forbudet omfatter de ytre øyene og en sone på 50 meter rundt. Denne sonen er avmerket
på vernekartet, og det vil bli satt opp informasjonsskilt.

• Ferdsel med motorbåt . Det er tillatt å ferde s med motorbåt i naturreservatet med unntak av
ved Karlsrudtangen og i kroksjøene og evjene langs Storelva. Disse områdene er avmerket
som sone A på vernekartet. Her er bruk av motorbåt bare tillatt for grunneiere og andre med
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eksisterende brygge eller båt feste. Ved Karlsrudtangen er gjennomfart med båt på Sogna
tillatt. Korteste vei skal benyttes, og største tillatte hastighet er 5 knop. Bruk av modellbåter,
modellfly og droner er forbudt i sone A.

• Arrangementer . Bruk av naturreservatet til idrettsarrang ementer eller andre større
arrangementer er ikke tillatt uten tillatelse fra Fylkesmannen.

• Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier eller anlegg er generelt tillatt. Nybygg, utvidelse
eller ombygging er ikke tillatt. Motorferdsel er tillatt på eksisterende bilveier.

• Landbruk . Grensa for reservatene går noen steder langs kanten av dyrka mark. Her er den
satt 3 meter fra jordekant, slik at vernet ikke skal være til hinder for en rasjonell
jordbruksdrift. Beite er tillatt. Eventuell vegetasjonsryd ding og oppsett av gjerde for
etablering av beite må ha tillatelse fra Fylkesmannen.

Det er verneforskriften som gir regler for bruken, og det henvises til denne for nærmere informasjon
om restriksjonene. Om ikke annet er nevnt gjelder annet lovverk som for eksempel viltloven, lakse -
og innlandsfiskeloven og motorferdselloven.

Erstatning for vernevedtak

Det følger av naturmangfoldloven § 50 første ledd at eier eller rettighetshaver i eiendom som helt
eller delvis blir vernet, har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en
vanskeliggjøring av igangværende bruk.

Vilkår for erstatning er at en igangværende bruk på eiendommen forhindres eller vanskeliggjøres på
grunn av de restriksjoner som følger av vernevedtaket, og at dette f ører til et økonomisk tap. Som
igangværende bruk regnes den bruk som faktisk foregår på vernetidspunktet, i motsetning til bruk
som har opphørt eller som ikke har kommet i gang.

For bruk av eiendommen som krever offentlig tillatelse, anses bruken som iga ngværende dersom
offentlig godkjennelse forelå da oppstart av arbeidet med vern ble kunngjort.

Krav om erstatning må sendes Fylkesmannen innen fire måneder fra vernevedtaket, jf.
naturmangfoldloven § 51 . Fylkesmannen oversender eventuelle erstatningskrav til Miljødirektoratet
for videre behandling.

Det følger av naturmangfoldloven § 51 at staten s kal gi tilbud om erstatning senest ett år etter at
vernevedtaket ble truffet. Det er en målsetting at de fleste erstatningssakene skal løses gjennom
avtale. Dersom et eventuelt tilbud om erstatning ikke aksepteres kan det senest seks måneder etter
at tilbu d blir gitt, settes frem krav om at staten begjærer rettslig skjønn for fastsetting av erstatning. I
forbindelse med et eventuelt skjønn vil staten dekke nødvendige kostnader til juridisk bistand, jf.
skjønnsprosessloven § 42. Normalt vil det også bli akse ptert å dekke nødvendige kostnader til
juridisk bistand ved forhandlinger om erstatning. Dersom det er flere grunneiere innenfor samme
verneområde som har krevd erstatning, kan det stilles krav om at disse samler seg om en felles
advokat. Eventuell erstatn ing etter naturmangfoldloven utbetales som et engangsbeløp.



Side: 4 / 4

Oppsyn og forvaltning

Statens Naturoppsyn har ansvar for oppsyn og kontroll, skilting, praktisk skjøtsel og informasjon. De
vil sette ut verneområdeskilt ved naturlige innfallsporter til verneom rådene, som langs stier eller
veier. Vi vil be jordskifteretten om å merke grensa for reservatet i terrenget.

Det vil bli utarbeidet en forvaltningsplan med mer konkret beskrivelse av skjøtsel og forvaltning.
Dette arbeidet ble påbegynt i 201 2, men ble st ilt i bero i påvente av vernevedtak. Nå når hele
verneplanen er vedtatt kan dette arbeidet tas opp igjen . Forslag til forvaltningsplan vil bli sendt på
høring til alle grunneiere og aktuelle etater og organisasjoner.

Miljødirektoratet vil straks etter ver nevedtaket delegere forvaltningsmyndigheten til Fylkesmannen i
Oslo og Viken. Ta kontakt med Fylkesmannen dersom dere har spørsmål knyttet til vernevedtaket
eller forvaltningen. Forespørsler kan rettes til Eldfrid Engen, tlf. 32266809, e - post
fmbueen@fylkesmannen.no eller Lina Sannes Eskerud, tlf. 3226681 8, e - post
fmbulse@fylkesmannen.no .

Med hilsen

Ellen Lien
seksjonssjef

Eldfrid Engen
seniorrådgiver

Klima - og miljøvernavdelingen

D okumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg til grunneierne :
1 Adresseliste
2 Vernekart
3 Verneforskrift

Kopi til:
Miljødirektoratet PB 5672 Torgarden 7485 TRONDHEI M
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E1 6



Fra: Engen, Eldfrid [fmbueen@fylkesmannen.no] 

Til: Engen, Eldfrid [fmbueen@fylkesmannen.no] 

Kopi:  

Sendt: 27.03.2020 14:02:19 

Emne: Vernevedtak for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat 

Vedlegg: image001.png; Informasjonsbrev.pdf 

Vedlagt oversendes brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
 

Med vennlig hilsen 

Eldfrid Engen 

seniorrådgiver 

 

klima- og miljøvernavdelingen 

Telefon: 

E-post: 

Web: 

32 26 68 09 

fmbueen@fylkesmannen.no 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jHocx-0006Tc-3t&i=57e1b682&c=7UMVIAD2xTWNZtppaD6WeZ6yHedjNuiuE_2j-uIVoxi0dmsC-

RSAvTOcxGKVopixOjtX5gRT-

4gDOHfCIOd9uSmmDwHmlBfPb7K3UM13bEHTCLkYnD482QBiitKkNn8luSFBCW89QLHB1T7r3UlOYf6SN9dyCeeUNq0qNZvoUXjF8jemUccwG0H5_tHWIia-

6a0YjV_1VWMzfQhcCcrqjVjRU1SJQryVfOwEsd87YVU 

 



Fra: 360melding@banenor.no [360melding@banenor.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.04.2020 15:38:40 

Emne: Dokument 202003402-3 Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 sendt fra Bane NOR SF 

Vedlegg: 202003402-3Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen 

og E16.pdf 

******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** 

 

Dokumentet 202003402-3 Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 for saken 960297 Ringeriksbanen og E16 - Reguleringsplan - Vedtak 

av statlig reguleringsplan er utsendt av Bane NOR SF. 

Se vedlegg for innholdet i forsendelsen. 

 

Med hilsen 

Bane NOR SF  

 

E-post: postmottak@banenor.no | Telefon: 05280  

 

******* This is an automatically generated email ? please do not reply. ******* 

 

The document 202003402-3 Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 for case 960297 Ringeriksbanen og E16 - Reguleringsplan - Vedtak 

av statlig reguleringsplan have been sent to you from Bane NOR SF. 

Please see the attached document for more details. 

 

Regards 

Bane NOR SF 

 

E-mail: postmottak@banenor.no | Phone: 05280 / +47 22 45 50 00 (outside Norway)  
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Vår saksbehandler: Knut Sørgaard
Telefon:
Mobil: +47 95808616
E - post: Knut.Sorgaard@banenor.no

Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Kommunal - og moderniseringsdepartementet vedtok 27. mars 2020 den statlige reguleringsplanen
for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Vedtaksbrevet ligger på departementets hjemmeside.
Samtidig vedtok Regjeringen verneplan for det nye Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.

Reguleringsplanen er allerede bindende for bygge - og anleggstiltak innenfor planområdet, jf. pbl §
12 - 4.

Fellesprosjektet vil nå oppdatere plankarta, planbestemmelsene og planbeskrivels en på grunnlag
av vedtaket . Når dette er gjennomført vil vi deretter forberede en formell kunngjøring som skal
sendes til offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, frivillige lag og organisasjoner, og alle andre
som har gitt høringsuttalelse til planen. Når plandokumentene er oppdatert vil de bli tilgjengelige på
kommunenes servicekontor og bibliotek i papirutgave. Dokumentene vil også legges ut på
prosjektets og kommunenes nettsider. Alt dette vil ta noe tid, ikke minst fordi omfanget av materiale
og opp gaver er såpass stort. Vi antar at vi har dette på plass om ca. fire uker.

Dersom det er spørsmål om planen, kan de rettes til knut.sorgaard@banenor.no

Med vennlig hilsen

Morten Klokkersveen

Knut Sørgaard

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1138-2  Arkiv: 231  

 

Sak: 46/20 

 

Saksprotokoll - Mindre justering av betalingsreglement 2020 - for kapittel 10.6 

Planbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 3 Gebyrpliktige plansaker, arealgebyr for 

bebyggelse og anlegg, inntas følgende bestemmelse: «I hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø, inngår bare bruksarealer for ny bebyggelse (ikke eksisterende, som 

reguleres til bevaring)». 

 

2. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 6. Justering av gebyr, inntas nytt kulepunkt: 

«Der kommunen krever arealformål medtatt i reguleringsplanen beregnes ikke gebyr 

for slikt reguleringsformål». 

 

3. Gebyr for ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA som beregnes for hver m² 

BRA, skal endres fra kr. 8,00 til kr. 7,20. 

 

4. Foreslåtte justeringer og feilretting tas inn i betalingsreglement 2020 og får virkning fra 

07.05.2020. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-121  Arkiv: PLN 436  

 

Sak: 41/20 

 

Saksprotokoll - 3007_436 Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - 

Sluttbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. 3007_436 Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak vedtas.   

2. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Repr. Nina Basberg (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av 

saken.  

Basberg (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens 

§6.2. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG og SV) 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1093-3  Arkiv: X40  

 

Sak: 36/20 

 

Saksprotokoll - Høring - Kommunestyrets synspunkter  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Rådmannen bes utarbeide høringssvar til Domstolkommisjonens utredning og departementets 

alternative forslag med følgende synspunkter: 

 

Høringsuttalelsen avgis basert på følgende punkter:  

 

Til domstolkommisjonens delutredning (NOU 2019:17): 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en nedlegging av Ringerike tingrett, - ved at den 

slås sammen med Asker og Bærum tingrett. 

 

- Ringerike kommune kan ikke se at det foreligger faglige eller økonomiske grunner til å 

legge ned Ringerike tingrett. Ringerike kommune mener at styrket rettsikkerhet og høy 

tillit til domstolene ikke er ensbetydende med domstolens størrelse. Fra Ringerike 

kommunes side presiseres at det tingretten nyter stor tillit i lokalmiljøet, - og oppfattes 

som en svært tilgjengelig institusjon innenfor sine gjøremål.  

 

- Etter en gjennomgang av domstolkommisjonens utredning bemerkes det at den ensidig 

synes å bygge på et mål om sentralisering av den dømmende virksomhet, - uten at 

kommisjonen gjør tilstrekkelig avveininger mot innbyggernes nærhet til domstolen, 

effektiv gjennomføring av saker, nærhet til lokalt politi og ivaretagelse av et sterkt 

lokalt juridisk miljø. 

 

- Ringerike tingrett er en svært veldreven tingrett, - med kort saksbehandlingstid, høy 

faglig kvalitet og svært tidsmessige lokaler. 

 

- Ringeriksregionen er en region i vekst. Det vises i den sammenheng til 

kommunaldepartementets vedtak av 27.03.20, Statlig plan for Ringeriksbanen og ny 

E-16 (FRE16). Ringerike kommune ber regjeringen følge opp dette vedtaket også på 

dette området. Planen legger til rette for stor fremtidig vekst i regionen.  

 

- Ringerike kommune mener at domstolkommisjonens forslag vil medføre at 

innbyggernes tilgang på juridiske tjenester vil bli svekket. Ringerike kommune har i 

dag mange advokatkontorer av varierende størrelse. Disse bidrar til å dekke regionens 

behov for juridisk bistand, - innenfor et bredt spekter. En nedlegging av tingretten vil 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

føre til færre advokatkontorer, - og lokale advokatkontorers tilgang på oppdrag vil bli 

redusert. For kommunen i rollen som samfunnsutvikler vil en slik sentralisering og 

reduksjon være svært bekymringsfull.  

 

- Domstolens lokalisering danner også utgangspunkt for andre enheters lokalisering, - 

som for eksempel lokal påtalemyndighet. En nedlegging av Ringerike tingrett vil derfor 

også kunne ha negative konsekvenser for regionen på dette området.  

 

- Sammensetningen av lokalt næringsliv underbygger også behovet for at Ringerike 

tingrett består.  

 

- En sammenslåing med Asker og Bærum tingrett vil utelukkende styrke det juridiske 

miljøet/advokatmiljøet i Bærum.  

 

 

Bemerkninger til regjeringens forslag om endring av rettskretsene og domstolloven: 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en endring av Ringerike tingretts rettskrets, ved at 

den inngår i rettskretsen til Asker og Bærum tingrett. Ringerike kommune mener at 

Ringerike tingrett skal bestå som egen rettskrets, med egen sorenskriver og eget 

budsjett. Det vises til punkter over. 

 

- Forslaget fra regjeringen er en sniknedlegging av den lokale domstolen, - og ved 

medføre at den dømmende virksomhet gradvis sentraliseres.  

 

- Løsningen vil være svært negativ for det lokale juridiske miljøet. Lokale 

advokatkontorers tilgang på saker vil bli redusert.   

 

- Ringerike kommune mener at det med regjeringens forslag legges opp til at stillinger 

fra dagens Ringerike tingrett gradvis blir overført Asker og Bærum tingrett.  

 

- Forslaget vil medføre at saker som skal behandles med korte tidsfrister vil bli behandlet 

i Bærum. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp: 

 

«Høringsuttalelsen avgis basert på følgende punkter:  

 

Til domstolkommisjonens delutredning (NOU 2019:17): 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en nedlegging av Ringerike tingrett, - ved at den 

slås sammen med Asker og Bærum tingrett. 
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- Ringerike kommune kan ikke se at det foreligger faglige eller økonomiske grunner til å 

legge ned Ringerike tingrett. Ringerike kommune mener at styrket rettsikkerhet og høy 

tillit til domstolene ikke er ensbetydende med domstolens størrelse. Fra Ringerike 

kommunes side presiseres at det tingretten nyter stor tillit i lokalmiljøet, - og oppfattes 

som en svært tilgjengelig institusjon innenfor sine gjøremål.  

 

- Etter en gjennomgang av domstolkommisjonens utredning bemerkes det at den ensidig 

synes å bygge på et mål om sentralisering av den dømmende virksomhet, - uten at 

kommisjonen gjør tilstrekkelig avveininger mot innbyggernes nærhet til domstolen, 

effektiv gjennomføring av saker, nærhet til lokalt politi og ivaretagelse av et sterkt 

lokalt juridisk miljø. 

 

- Ringerike tingrett er en svært veldreven tingrett, - med kort saksbehandlingstid, høy 

faglig kvalitet og svært tidsmessige lokaler. 

 

- Ringeriksregionen er en region i vekst. Det vises i den sammenheng til 

kommunaldepartementets vedtak av 27.03.20, Statlig plan for Ringeriksbanen og ny 

E-16 (FRE16). Ringerike kommune ber regjeringen følge opp dette vedtaket også på 

dette området. Planen legger til rette for stor fremtidig vekst i regionen.  

 

- Ringerike kommune mener at domstolkommisjonens forslag vil medføre at 

innbyggernes tilgang på juridiske tjenester vil bli svekket. Ringerike kommune har i 

dag mange advokatkontorer av varierende størrelse. Disse bidrar til å dekke regionens 

behov for juridisk bistand, - innenfor et bredt spekter. En nedlegging av tingretten vil 

føre til færre advokatkontorer, - og lokale advokatkontorers tilgang på oppdrag vil bli 

redusert. For kommunen i rollen som samfunnsutvikler vil en slik sentralisering og 

reduksjon være svært bekymringsfull.  

 

- Domstolens lokalisering danner også utgangspunkt for andre enheters lokalisering, - 

som for eksempel lokal påtalemyndighet. En nedlegging av Ringerike tingrett vil derfor 

også kunne ha negative konsekvenser for regionen på dette området.  

 

- Sammensetningen av lokalt næringsliv underbygger også behovet for at Ringerike 

tingrett består.  

 

- En sammenslåing med Asker og Bærum tingrett vil utelukkende styrke det juridiske 

miljøet/advokatmiljøet i Bærum.  

 

 

Bemerkninger til regjeringens forslag om endring av rettskretsene og domstolloven: 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en endring av Ringerike tingretts rettskrets, ved at 

den inngår i rettskretsen til Asker og Bærum tingrett. Ringerike kommune mener at 

Ringerike tingrett skal bestå som egen rettskrets, med egen sorenskriver og eget 

budsjett. Det vises til punkter over. 
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- Forslaget fra regjeringen er en sniknedlegging av den lokale domstolen, - og ved 

medføre at den dømmende virksomhet gradvis sentraliseres.  

 

- Løsningen vil være svært negativ for det lokale juridiske miljøet. Lokale 

advokatkontorers tilgang på saker vil bli redusert.   

 

- Ringerike kommune mener at det med regjeringens forslag legges opp til at stillinger 

fra dagens Ringerike tingrett gradvis blir overført Asker og Bærum tingrett.  

 

- Forslaget vil medføre at saker som skal behandles med korte tidsfrister vil bli behandlet 

i Bærum.» 

 
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) forslag p.v.a. Sp ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1319-2  Arkiv: 151  

 

Sak: 47/20 

 

Saksprotokoll - Overføring av investeringsmidler fra 2019 til 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Netto mindreforbruk 2019 i tabell 1 overføres til 2020, til sammen 119 270 963 kroner, og 

fordeles på prosjekter som vist i tabellen. 

 

Netto mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter i tabell 2, til sammen 807 164 kroner, overføres 

ikke. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1689-2  Arkiv: 151  

 

Sak: 54/20 

 

Saksprotokoll - Direkte merkostnader knyttet til utbruddet av Covid-19  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens orientering om de økonomiske forhold rundt Covid-19 utbruddet pr. mars 2020, 

tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1477-88  Arkiv: PLN 367  

 

Sak: 55/20 

 

Saksprotokoll - 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 

sluttbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park vedtas.  

 

2. Planen oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 

avgjørelse av hensynssone for H430 (området vist uten rettsvirkning), jf. pbl. § 5-6. 

 

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan. 

 

4. Ringerike kommune skal igangsette og gjennomføre et prosjekt for erstatningsarealer 

for tapt friluftsliv, som forlengelse av prosjektet vedrørende kartlegging av viktige 

friluftsområder i kommunen.  

 

      Rådmann redegjør for KS. hvordan dette arbeidet går i des. 2020. 
 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Nanna Kristoffersen (rødt) fremmet følgende forslag til tillegg til pkt.4: 

«Rådmann redegjør for KS. hvordan dette arbeidet går i des. 2020» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets tidligere innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

 

Kristoffersens (Rødt) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2469-55  Arkiv: PLN 448  

 

Sak: 56/20 

 

Saksprotokoll - 448 Detaljregulering Haug nærsenter - sluttbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 03008_448 Detaljregulering Haug nærsenter vedtas.  

2. De deler av følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny plan oppheves:  

 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

 310 Fløytingen, 11.11.2004 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Repr. Nina Basberg (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av 

saken. 

Basberg (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens 

§6.2.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/321-9  Arkiv: 033  

 

Sak: 59/20 

 

Saksprotokoll - Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og 

omsorg  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene.  

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover.  

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvide samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt)  

 Anne Katrine Korneliussen (Ap)  

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Stein-Roar Eriksen (Uavh.) fremmet følgende forslag til tillegg under pkt. 1: 

«Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- og 

permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover.  

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere plasser med 

sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, verbalforslag)» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets tidligere innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Eriksens (Uavh.) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3371-14  Arkiv: 140 D11  

 

Sak: 61/20 

 

Saksprotokoll - Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Planprogram for kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune 2020-2023, datert 

29.07.2019, fastsettes. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes, for først å behandles i ungdomsrådet 28.04.20» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 6 stemmer og falt.  

(Følgende 7 stemte imot: H, Ap og Frp) 

 

Formannskapets tidligere innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/81-3  Arkiv: D11 &53  

 

Sak: 62/20 

 

Saksprotokoll - Gratis leie av Idrettshaller for barn og unge opp til 19 år  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Gratis hallleie for barn og unge opp til 19 år gjelder for ordinær tildelt treningstid, 

uavhengig av type aktivitet eller type idrettsflate. 

 

Der hvor kommunen drifter anlegget (uavhengig av eierskap til bygget) følges Ringerike 

kommunes betalingsregulativ og utleiereglement.  

 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en 

kostnadsberegning fra 2018, og ser ut som den er noe lav. En korrigering innarbeides i 

1.kvartal. 

 

Utleiereglement og betalingsreglement tilpasses den nye leieordningen. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets tidligere innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 07.05.2020 00:00:00-07.05.2020 00:00:00     Utvalg: KS  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

20/1449-5 18.03.2020 R/STØ/F05 G03 

13187/20 Parter 

Vedtak etter smittevernloven § 4-1 - Skjenke- og serveringssteder  

 

15/1534-256 30.03.2020 R/STRA/OLEGUL Q62 &13 

15016/20 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Vernevedtak for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat - kopi  

 

15/1534-257 02.04.2020 R/STRA/OLEGUL Q62 &13 

15807/20 Bane Nor SF 

Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  

 

20/1138-2 15.04.2020 R/TEK/A34 231 

17510/20 Saksnr 46/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Mindre justering av betalingsreglement 2020 - for kapittel 

10.6 Planbehandling  

 

17/2721-121 15.04.2020 R/STRA/HANWIL PLN 436 

17505/20 Saksnr 41/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - 3007_436 Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - 

Sluttbehandling  

 

20/1093-3 15.04.2020 R/KAD/RUNERS X40 

17500/20 Saksnr 36/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Høring - Kommunestyrets synspunkter  

 

20/1319-2 15.04.2020 R/ØKO/ANETSK 151 

17511/20 Saksnr 47/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Overføring av investeringsmidler fra 2019 til 2020  



 

 

20/1689-2 15.04.2020 R/ØKO/AKSA 151 

17518/20 Saksnr 54/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Direkte merkostnader knyttet til utbruddet av Covid-19  

 

14/1477-88 24.04.2020 R/STRA/ASHLIE PLN 367 

19187/20 Saksnr 55/20 fra møte 22.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & 

Technology Park - sluttbehandling  

 

18/2469-55 24.04.2020 R/STRA/ASHLIE PLN 448 

19188/20 Saksnr 56/20 fra møte 22.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - 448 Detaljregulering Haug nærsenter - sluttbehandling  

 

20/321-9 24.04.2020 R/HELSE/HEIDIB 033 

19191/20 Saksnr 59/20 fra møte 22.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning 

helse og omsorg  

 

19/3371-14 24.04.2020 R/OPPV/KARGU 140 D11 

19193/20 Saksnr 61/20 fra møte 22.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

20/81-3 24.04.2020 R/OPPKUL/MARHOG D11 &53 

19194/20 Saksnr 62/20 fra møte 22.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Gratis leie av Idrettshaller for barn og unge opp til 19 år  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Administrasjon 
 

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

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»      

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1376-4 13187/20 044  18.03.2020 

 
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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Grunneiere og andre adressater etter liste Saksbehandler, innvalgstelefon

Eldfrid Engen , 32266809

Vedtak om vern - verneplan for Tyrifjorden - økologisk kompensasjon for
Ringeriksbanen og E1 6

Kongen i statsråd har i dag vedtatt vern av et stort, nytt naturreservat i Tyrifjorden og
Storelva. Verneområdet er 11 191 dekar og ligger i Ringerike og Hole kommuner. Det meste av
det nye reservatet har vært foreslått gjennom verneplan for Tyrifjorden. V ernet omfatter
også 709 dekar som er kompensasjon for tap av naturmangfold ved utbygging av
Ringeriksbanen og ny E16.

Våtmarkene i og rundt Tyrifjorden har store naturverdier og et rikt biologisk mangfold.
Deltaområdet til elvene Storelva og Sogna, og d et meandrerende elvepartiet av Storelva med flere
kroksjøer og flomdammer , er internasjonalt verdifullt både som naturtype og som leveområde for
truede plante - og fuglearter.

I statsråd i dag ble det vedta tt vern et stort våtmarksområde i Ringerike og Hol e kommuner. Det er
vernet som naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 34, jf. § 37.

Denne kunngjøringen sendes til berørte grunneiere, samt til aktuelle etater og organisasjoner.
Grunneiere får tilsendt vernekart og forskrift. Fylkesmannen vil k unngjøre vedtaket i lokalavis. Klima -
og miljødepartementet sørger for kunngjøring i Norsk Lovtidende, og de sender også vedtaket til
tinglysning på de respektive gnr/bnr.

Du kan lese mer om vernevedtaket på Fylkesmannens hjemmeside www.fylkesmannen.no/oslo - og -
viken/ under Nyheter Miljø og klima. Her finner du alle dokumenter i saken inkludert vernekart og
verneforskr ift. Se også informasjon på Klima - og miljødepartementets hjemmeside www.kld.dep.no
under «Siste nytt». Verneforskriften vil bli lagt ut på www.lovdata.no . Grensene for naturreserv atet
vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no . Der er det mulig å zoome seg inn for å se grensene
i detalj. Ta kontakt med Fylkesmannen ved ønske om å få tilsendt vernekartet eller mer detaljerte
kart på papir eller på e - post.
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Kommunene bes merke seg verneforskrift og kart, slik at det kan tas hensyn til verneområdet i den
løpende arealplanleggingen.

Ulike verneplaner

Fylkesmannen i Buskerud fikk i 2007 i oppdrag å utarbeide en verneplan for våtmarksområder i
Tyrifjorden og nærliggende områder. Verneplan for Tyrifjorden ble sendt på høring til grunneiere og
andre høringsparter i 201 1, og Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat var ett av flere områder
som ble foreslått vernet. I juni 201 8 ble de andre for slagene i denne verneplanen vedtatt, men dette
naturreservatet ble satt på vent fordi det kom i konflikt med plan for Ringeriksbanen og ny E16.

Da traseen for Ringeriksbanen/E1 6 ble bestemt, ble det klart at grensa for Synneren naturreservat
må endres, og at vei og jernbane ville krysse Storelva gjennom det foreslåtte Nordre Tyrifjorden og
Storelva naturreservat. 709 dekar av det nye reservatet er vernet som økologisk kompensasjon for
tap av naturmangfold ved utbygging av vei og bane. Denne verneplanen var på høring i 2018.

Dagens vernevedtak omfatter et totalareal på 1 1 191 dekar, hvorav ca. 2 61 8 dekar er landareal. Det
nye reservat omfatter både tidligere vernet areal og nytt verneareal fra ulike verneprosesser.

• Ca. 709 dekar er foreslått som kompensas jon for tap av naturmangfold ved utbygging av
Ringeriksbanen/E1 6

• Ca. 7 271 dekar er foreslått gjennom verneplan for Tyrifjorden
• Ca. 3 21 1 dekar er tidligere vernet

De fem tidligere reservatene Lamyra, Juveren, Synneren, Averøya og Karlsrudtangen inngår i det nye
verneområdet. Samtidig med dette vernevedtaket oppheves vedtak av 21. mars 1 975 om fredning av
Lamyra naturreservat i Hole og Ringerike kommuner, og vedtak a v 28. juni 1 985 om fredning av
Juveren, Synneren og Karlsrudtangen naturreservater i Ringerike kommune, og Averøya
naturreservat i Hole og Ringerike kommuner.

Hva vernevedtaket betyr

Formålet med fredningen er å ta vare på et område med et rikt biologisk mangfold knyttet til
våtmark . I naturreserva tet er alt plante - og dyreliv fredet, og områdene er fredet mot alle inngrep
som kan endre naturmiljøet, slik som nybygg eller anleggsarbeid, utfylling, drenering, hogst og andre
tekniske inngrep.

Vi vil spesie lt gjøre oppmerksom på noen av bestemmelsene.

• Friluftsliv . Vanlig friluftsliv er tillatt, inkludert sanking av bær og matsopp og jakt på hjortedyr
og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. Unntaket er på Sandtangenøyene utenfor
Onsakervika der det er ferd selsforbud i hekketiden fra og med 15. april til og med 31 . juli.
Forbudet omfatter de ytre øyene og en sone på 50 meter rundt. Denne sonen er avmerket
på vernekartet, og det vil bli satt opp informasjonsskilt.

• Ferdsel med motorbåt . Det er tillatt å ferde s med motorbåt i naturreservatet med unntak av
ved Karlsrudtangen og i kroksjøene og evjene langs Storelva. Disse områdene er avmerket
som sone A på vernekartet. Her er bruk av motorbåt bare tillatt for grunneiere og andre med
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eksisterende brygge eller båt feste. Ved Karlsrudtangen er gjennomfart med båt på Sogna
tillatt. Korteste vei skal benyttes, og største tillatte hastighet er 5 knop. Bruk av modellbåter,
modellfly og droner er forbudt i sone A.

• Arrangementer . Bruk av naturreservatet til idrettsarrang ementer eller andre større
arrangementer er ikke tillatt uten tillatelse fra Fylkesmannen.

• Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier eller anlegg er generelt tillatt. Nybygg, utvidelse
eller ombygging er ikke tillatt. Motorferdsel er tillatt på eksisterende bilveier.

• Landbruk . Grensa for reservatene går noen steder langs kanten av dyrka mark. Her er den
satt 3 meter fra jordekant, slik at vernet ikke skal være til hinder for en rasjonell
jordbruksdrift. Beite er tillatt. Eventuell vegetasjonsryd ding og oppsett av gjerde for
etablering av beite må ha tillatelse fra Fylkesmannen.

Det er verneforskriften som gir regler for bruken, og det henvises til denne for nærmere informasjon
om restriksjonene. Om ikke annet er nevnt gjelder annet lovverk som for eksempel viltloven, lakse -
og innlandsfiskeloven og motorferdselloven.

Erstatning for vernevedtak

Det følger av naturmangfoldloven § 50 første ledd at eier eller rettighetshaver i eiendom som helt
eller delvis blir vernet, har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vernet medfører en
vanskeliggjøring av igangværende bruk.

Vilkår for erstatning er at en igangværende bruk på eiendommen forhindres eller vanskeliggjøres på
grunn av de restriksjoner som følger av vernevedtaket, og at dette f ører til et økonomisk tap. Som
igangværende bruk regnes den bruk som faktisk foregår på vernetidspunktet, i motsetning til bruk
som har opphørt eller som ikke har kommet i gang.

For bruk av eiendommen som krever offentlig tillatelse, anses bruken som iga ngværende dersom
offentlig godkjennelse forelå da oppstart av arbeidet med vern ble kunngjort.

Krav om erstatning må sendes Fylkesmannen innen fire måneder fra vernevedtaket, jf.
naturmangfoldloven § 51 . Fylkesmannen oversender eventuelle erstatningskrav til Miljødirektoratet
for videre behandling.

Det følger av naturmangfoldloven § 51 at staten s kal gi tilbud om erstatning senest ett år etter at
vernevedtaket ble truffet. Det er en målsetting at de fleste erstatningssakene skal løses gjennom
avtale. Dersom et eventuelt tilbud om erstatning ikke aksepteres kan det senest seks måneder etter
at tilbu d blir gitt, settes frem krav om at staten begjærer rettslig skjønn for fastsetting av erstatning. I
forbindelse med et eventuelt skjønn vil staten dekke nødvendige kostnader til juridisk bistand, jf.
skjønnsprosessloven § 42. Normalt vil det også bli akse ptert å dekke nødvendige kostnader til
juridisk bistand ved forhandlinger om erstatning. Dersom det er flere grunneiere innenfor samme
verneområde som har krevd erstatning, kan det stilles krav om at disse samler seg om en felles
advokat. Eventuell erstatn ing etter naturmangfoldloven utbetales som et engangsbeløp.
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Oppsyn og forvaltning

Statens Naturoppsyn har ansvar for oppsyn og kontroll, skilting, praktisk skjøtsel og informasjon. De
vil sette ut verneområdeskilt ved naturlige innfallsporter til verneom rådene, som langs stier eller
veier. Vi vil be jordskifteretten om å merke grensa for reservatet i terrenget.

Det vil bli utarbeidet en forvaltningsplan med mer konkret beskrivelse av skjøtsel og forvaltning.
Dette arbeidet ble påbegynt i 201 2, men ble st ilt i bero i påvente av vernevedtak. Nå når hele
verneplanen er vedtatt kan dette arbeidet tas opp igjen . Forslag til forvaltningsplan vil bli sendt på
høring til alle grunneiere og aktuelle etater og organisasjoner.

Miljødirektoratet vil straks etter ver nevedtaket delegere forvaltningsmyndigheten til Fylkesmannen i
Oslo og Viken. Ta kontakt med Fylkesmannen dersom dere har spørsmål knyttet til vernevedtaket
eller forvaltningen. Forespørsler kan rettes til Eldfrid Engen, tlf. 32266809, e - post
fmbueen@fylkesmannen.no eller Lina Sannes Eskerud, tlf. 3226681 8, e - post
fmbulse@fylkesmannen.no .

Med hilsen

Ellen Lien
seksjonssjef

Eldfrid Engen
seniorrådgiver

Klima - og miljøvernavdelingen

D okumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg til grunneierne :
1 Adresseliste
2 Vernekart
3 Verneforskrift

Kopi til:
Miljødirektoratet PB 5672 Torgarden 7485 TRONDHEI M
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E1 6



Fra: Engen, Eldfrid [fmbueen@fylkesmannen.no] 

Til: Engen, Eldfrid [fmbueen@fylkesmannen.no] 

Kopi:  

Sendt: 27.03.2020 14:02:19 

Emne: Vernevedtak for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat 

Vedlegg: image001.png; Informasjonsbrev.pdf 

Vedlagt oversendes brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
 

Med vennlig hilsen 

Eldfrid Engen 

seniorrådgiver 

 

klima- og miljøvernavdelingen 

Telefon: 

E-post: 

Web: 

32 26 68 09 

fmbueen@fylkesmannen.no 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jHocx-0006Tc-3t&i=57e1b682&c=7UMVIAD2xTWNZtppaD6WeZ6yHedjNuiuE_2j-uIVoxi0dmsC-

RSAvTOcxGKVopixOjtX5gRT-

4gDOHfCIOd9uSmmDwHmlBfPb7K3UM13bEHTCLkYnD482QBiitKkNn8luSFBCW89QLHB1T7r3UlOYf6SN9dyCeeUNq0qNZvoUXjF8jemUccwG0H5_tHWIia-

6a0YjV_1VWMzfQhcCcrqjVjRU1SJQryVfOwEsd87YVU 

 



Fra: 360melding@banenor.no [360melding@banenor.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.04.2020 15:38:40 

Emne: Dokument 202003402-3 Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 sendt fra Bane NOR SF 

Vedlegg: 202003402-3Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen 

og E16.pdf 

******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** 

 

Dokumentet 202003402-3 Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 for saken 960297 Ringeriksbanen og E16 - Reguleringsplan - Vedtak 

av statlig reguleringsplan er utsendt av Bane NOR SF. 

Se vedlegg for innholdet i forsendelsen. 

 

Med hilsen 

Bane NOR SF  

 

E-post: postmottak@banenor.no | Telefon: 05280  

 

******* This is an automatically generated email ? please do not reply. ******* 

 

The document 202003402-3 Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 for case 960297 Ringeriksbanen og E16 - Reguleringsplan - Vedtak 

av statlig reguleringsplan have been sent to you from Bane NOR SF. 

Please see the attached document for more details. 

 

Regards 

Bane NOR SF 

 

E-mail: postmottak@banenor.no | Phone: 05280 / +47 22 45 50 00 (outside Norway)  
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Vår saksbehandler: Knut Sørgaard
Telefon:
Mobil: +47 95808616
E - post: Knut.Sorgaard@banenor.no

Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Kommunal - og moderniseringsdepartementet vedtok 27. mars 2020 den statlige reguleringsplanen
for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Vedtaksbrevet ligger på departementets hjemmeside.
Samtidig vedtok Regjeringen verneplan for det nye Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.

Reguleringsplanen er allerede bindende for bygge - og anleggstiltak innenfor planområdet, jf. pbl §
12 - 4.

Fellesprosjektet vil nå oppdatere plankarta, planbestemmelsene og planbeskrivels en på grunnlag
av vedtaket . Når dette er gjennomført vil vi deretter forberede en formell kunngjøring som skal
sendes til offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, frivillige lag og organisasjoner, og alle andre
som har gitt høringsuttalelse til planen. Når plandokumentene er oppdatert vil de bli tilgjengelige på
kommunenes servicekontor og bibliotek i papirutgave. Dokumentene vil også legges ut på
prosjektets og kommunenes nettsider. Alt dette vil ta noe tid, ikke minst fordi omfanget av materiale
og opp gaver er såpass stort. Vi antar at vi har dette på plass om ca. fire uker.

Dersom det er spørsmål om planen, kan de rettes til knut.sorgaard@banenor.no

Med vennlig hilsen

Morten Klokkersveen

Knut Sørgaard

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1138-2  Arkiv: 231  

 

Sak: 46/20 

 

Saksprotokoll - Mindre justering av betalingsreglement 2020 - for kapittel 10.6 

Planbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 3 Gebyrpliktige plansaker, arealgebyr for 

bebyggelse og anlegg, inntas følgende bestemmelse: «I hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø, inngår bare bruksarealer for ny bebyggelse (ikke eksisterende, som 

reguleres til bevaring)». 

 

2. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 6. Justering av gebyr, inntas nytt kulepunkt: 

«Der kommunen krever arealformål medtatt i reguleringsplanen beregnes ikke gebyr 

for slikt reguleringsformål». 

 

3. Gebyr for ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA som beregnes for hver m² 

BRA, skal endres fra kr. 8,00 til kr. 7,20. 

 

4. Foreslåtte justeringer og feilretting tas inn i betalingsreglement 2020 og får virkning fra 

07.05.2020. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-121  Arkiv: PLN 436  

 

Sak: 41/20 

 

Saksprotokoll - 3007_436 Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - 

Sluttbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. 3007_436 Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak vedtas.   

2. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Repr. Nina Basberg (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av 

saken.  

Basberg (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens 

§6.2. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG og SV) 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1093-3  Arkiv: X40  

 

Sak: 36/20 

 

Saksprotokoll - Høring - Kommunestyrets synspunkter  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Rådmannen bes utarbeide høringssvar til Domstolkommisjonens utredning og departementets 

alternative forslag med følgende synspunkter: 

 

Høringsuttalelsen avgis basert på følgende punkter:  

 

Til domstolkommisjonens delutredning (NOU 2019:17): 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en nedlegging av Ringerike tingrett, - ved at den 

slås sammen med Asker og Bærum tingrett. 

 

- Ringerike kommune kan ikke se at det foreligger faglige eller økonomiske grunner til å 

legge ned Ringerike tingrett. Ringerike kommune mener at styrket rettsikkerhet og høy 

tillit til domstolene ikke er ensbetydende med domstolens størrelse. Fra Ringerike 

kommunes side presiseres at det tingretten nyter stor tillit i lokalmiljøet, - og oppfattes 

som en svært tilgjengelig institusjon innenfor sine gjøremål.  

 

- Etter en gjennomgang av domstolkommisjonens utredning bemerkes det at den ensidig 

synes å bygge på et mål om sentralisering av den dømmende virksomhet, - uten at 

kommisjonen gjør tilstrekkelig avveininger mot innbyggernes nærhet til domstolen, 

effektiv gjennomføring av saker, nærhet til lokalt politi og ivaretagelse av et sterkt 

lokalt juridisk miljø. 

 

- Ringerike tingrett er en svært veldreven tingrett, - med kort saksbehandlingstid, høy 

faglig kvalitet og svært tidsmessige lokaler. 

 

- Ringeriksregionen er en region i vekst. Det vises i den sammenheng til 

kommunaldepartementets vedtak av 27.03.20, Statlig plan for Ringeriksbanen og ny 

E-16 (FRE16). Ringerike kommune ber regjeringen følge opp dette vedtaket også på 

dette området. Planen legger til rette for stor fremtidig vekst i regionen.  

 

- Ringerike kommune mener at domstolkommisjonens forslag vil medføre at 

innbyggernes tilgang på juridiske tjenester vil bli svekket. Ringerike kommune har i 

dag mange advokatkontorer av varierende størrelse. Disse bidrar til å dekke regionens 

behov for juridisk bistand, - innenfor et bredt spekter. En nedlegging av tingretten vil 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

føre til færre advokatkontorer, - og lokale advokatkontorers tilgang på oppdrag vil bli 

redusert. For kommunen i rollen som samfunnsutvikler vil en slik sentralisering og 

reduksjon være svært bekymringsfull.  

 

- Domstolens lokalisering danner også utgangspunkt for andre enheters lokalisering, - 

som for eksempel lokal påtalemyndighet. En nedlegging av Ringerike tingrett vil derfor 

også kunne ha negative konsekvenser for regionen på dette området.  

 

- Sammensetningen av lokalt næringsliv underbygger også behovet for at Ringerike 

tingrett består.  

 

- En sammenslåing med Asker og Bærum tingrett vil utelukkende styrke det juridiske 

miljøet/advokatmiljøet i Bærum.  

 

 

Bemerkninger til regjeringens forslag om endring av rettskretsene og domstolloven: 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en endring av Ringerike tingretts rettskrets, ved at 

den inngår i rettskretsen til Asker og Bærum tingrett. Ringerike kommune mener at 

Ringerike tingrett skal bestå som egen rettskrets, med egen sorenskriver og eget 

budsjett. Det vises til punkter over. 

 

- Forslaget fra regjeringen er en sniknedlegging av den lokale domstolen, - og ved 

medføre at den dømmende virksomhet gradvis sentraliseres.  

 

- Løsningen vil være svært negativ for det lokale juridiske miljøet. Lokale 

advokatkontorers tilgang på saker vil bli redusert.   

 

- Ringerike kommune mener at det med regjeringens forslag legges opp til at stillinger 

fra dagens Ringerike tingrett gradvis blir overført Asker og Bærum tingrett.  

 

- Forslaget vil medføre at saker som skal behandles med korte tidsfrister vil bli behandlet 

i Bærum. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp: 

 

«Høringsuttalelsen avgis basert på følgende punkter:  

 

Til domstolkommisjonens delutredning (NOU 2019:17): 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en nedlegging av Ringerike tingrett, - ved at den 

slås sammen med Asker og Bærum tingrett. 
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- Ringerike kommune kan ikke se at det foreligger faglige eller økonomiske grunner til å 

legge ned Ringerike tingrett. Ringerike kommune mener at styrket rettsikkerhet og høy 

tillit til domstolene ikke er ensbetydende med domstolens størrelse. Fra Ringerike 

kommunes side presiseres at det tingretten nyter stor tillit i lokalmiljøet, - og oppfattes 

som en svært tilgjengelig institusjon innenfor sine gjøremål.  

 

- Etter en gjennomgang av domstolkommisjonens utredning bemerkes det at den ensidig 

synes å bygge på et mål om sentralisering av den dømmende virksomhet, - uten at 

kommisjonen gjør tilstrekkelig avveininger mot innbyggernes nærhet til domstolen, 

effektiv gjennomføring av saker, nærhet til lokalt politi og ivaretagelse av et sterkt 

lokalt juridisk miljø. 

 

- Ringerike tingrett er en svært veldreven tingrett, - med kort saksbehandlingstid, høy 

faglig kvalitet og svært tidsmessige lokaler. 

 

- Ringeriksregionen er en region i vekst. Det vises i den sammenheng til 

kommunaldepartementets vedtak av 27.03.20, Statlig plan for Ringeriksbanen og ny 

E-16 (FRE16). Ringerike kommune ber regjeringen følge opp dette vedtaket også på 

dette området. Planen legger til rette for stor fremtidig vekst i regionen.  

 

- Ringerike kommune mener at domstolkommisjonens forslag vil medføre at 

innbyggernes tilgang på juridiske tjenester vil bli svekket. Ringerike kommune har i 

dag mange advokatkontorer av varierende størrelse. Disse bidrar til å dekke regionens 

behov for juridisk bistand, - innenfor et bredt spekter. En nedlegging av tingretten vil 

føre til færre advokatkontorer, - og lokale advokatkontorers tilgang på oppdrag vil bli 

redusert. For kommunen i rollen som samfunnsutvikler vil en slik sentralisering og 

reduksjon være svært bekymringsfull.  

 

- Domstolens lokalisering danner også utgangspunkt for andre enheters lokalisering, - 

som for eksempel lokal påtalemyndighet. En nedlegging av Ringerike tingrett vil derfor 

også kunne ha negative konsekvenser for regionen på dette området.  

 

- Sammensetningen av lokalt næringsliv underbygger også behovet for at Ringerike 

tingrett består.  

 

- En sammenslåing med Asker og Bærum tingrett vil utelukkende styrke det juridiske 

miljøet/advokatmiljøet i Bærum.  

 

 

Bemerkninger til regjeringens forslag om endring av rettskretsene og domstolloven: 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en endring av Ringerike tingretts rettskrets, ved at 

den inngår i rettskretsen til Asker og Bærum tingrett. Ringerike kommune mener at 

Ringerike tingrett skal bestå som egen rettskrets, med egen sorenskriver og eget 

budsjett. Det vises til punkter over. 
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- Forslaget fra regjeringen er en sniknedlegging av den lokale domstolen, - og ved 

medføre at den dømmende virksomhet gradvis sentraliseres.  

 

- Løsningen vil være svært negativ for det lokale juridiske miljøet. Lokale 

advokatkontorers tilgang på saker vil bli redusert.   

 

- Ringerike kommune mener at det med regjeringens forslag legges opp til at stillinger 

fra dagens Ringerike tingrett gradvis blir overført Asker og Bærum tingrett.  

 

- Forslaget vil medføre at saker som skal behandles med korte tidsfrister vil bli behandlet 

i Bærum.» 

 
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) forslag p.v.a. Sp ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1319-2  Arkiv: 151  

 

Sak: 47/20 

 

Saksprotokoll - Overføring av investeringsmidler fra 2019 til 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Netto mindreforbruk 2019 i tabell 1 overføres til 2020, til sammen 119 270 963 kroner, og 

fordeles på prosjekter som vist i tabellen. 

 

Netto mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter i tabell 2, til sammen 807 164 kroner, overføres 

ikke. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1689-2  Arkiv: 151  

 

Sak: 54/20 

 

Saksprotokoll - Direkte merkostnader knyttet til utbruddet av Covid-19  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens orientering om de økonomiske forhold rundt Covid-19 utbruddet pr. mars 2020, 

tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1477-88  Arkiv: PLN 367  

 

Sak: 55/20 

 

Saksprotokoll - 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 

sluttbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park vedtas.  

 

2. Planen oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 

avgjørelse av hensynssone for H430 (området vist uten rettsvirkning), jf. pbl. § 5-6. 

 

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan. 

 

4. Ringerike kommune skal igangsette og gjennomføre et prosjekt for erstatningsarealer 

for tapt friluftsliv, som forlengelse av prosjektet vedrørende kartlegging av viktige 

friluftsområder i kommunen.  

 

      Rådmann redegjør for KS. hvordan dette arbeidet går i des. 2020. 
 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Nanna Kristoffersen (rødt) fremmet følgende forslag til tillegg til pkt.4: 

«Rådmann redegjør for KS. hvordan dette arbeidet går i des. 2020» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets tidligere innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

 

Kristoffersens (Rødt) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2469-55  Arkiv: PLN 448  

 

Sak: 56/20 

 

Saksprotokoll - 448 Detaljregulering Haug nærsenter - sluttbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 03008_448 Detaljregulering Haug nærsenter vedtas.  

2. De deler av følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny plan oppheves:  

 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

 310 Fløytingen, 11.11.2004 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Repr. Nina Basberg (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av 

saken. 

Basberg (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens 

§6.2.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/321-9  Arkiv: 033  

 

Sak: 59/20 

 

Saksprotokoll - Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og 

omsorg  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene.  

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover.  

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvide samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt)  

 Anne Katrine Korneliussen (Ap)  

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Stein-Roar Eriksen (Uavh.) fremmet følgende forslag til tillegg under pkt. 1: 

«Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- og 

permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover.  

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere plasser med 

sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, verbalforslag)» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets tidligere innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Eriksens (Uavh.) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3371-14  Arkiv: 140 D11  

 

Sak: 61/20 

 

Saksprotokoll - Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Planprogram for kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune 2020-2023, datert 

29.07.2019, fastsettes. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes, for først å behandles i ungdomsrådet 28.04.20» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 6 stemmer og falt.  

(Følgende 7 stemte imot: H, Ap og Frp) 

 

Formannskapets tidligere innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/81-3  Arkiv: D11 &53  

 

Sak: 62/20 

 

Saksprotokoll - Gratis leie av Idrettshaller for barn og unge opp til 19 år  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Gratis hallleie for barn og unge opp til 19 år gjelder for ordinær tildelt treningstid, 

uavhengig av type aktivitet eller type idrettsflate. 

 

Der hvor kommunen drifter anlegget (uavhengig av eierskap til bygget) følges Ringerike 

kommunes betalingsregulativ og utleiereglement.  

 

Det er bevilget 750.000 kroner til formålet. Bevilgningen baserer seg på en 

kostnadsberegning fra 2018, og ser ut som den er noe lav. En korrigering innarbeides i 

1.kvartal. 

 

Utleiereglement og betalingsreglement tilpasses den nye leieordningen. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets tidligere innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/126-22  Arkiv: X42 &15  

 

Sak: 53/20 

 

Saksprotokoll - Valg av meddommere til Ringerike tingrett for perioden 2021 - 2025  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Ringerike tingrett for perioden 1.1.2021 

til og med 31.12.2024 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/126-20   Arkiv: X42 &15  

 

 

Valg av meddommere til Ringerike tingrett for perioden 2021 - 2025  
 

Forslag til vedtak: 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Ringerike tingrett for perioden 1.1.2021 

til og med 31.12.2024 

 

   

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Ringerike tingrett for perioden 1. januar til og med 31. 

desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Ringerike tingrett. Ringerike tingrett har bestemt at det 

skal oppnevnes 35 kvinner og 35 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 

 



- 

Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som skal velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1. januar 

2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 



ETTERNAVN FORNAVN STILLING ETTERNAVN FORNAVN STILLING
Olsen Mona Hølen Lønn og personalmedarbeider Lafton Jan Thorleif Pensjonist
Weme Ingeborg Anette Skatterådgiver Pettersen Eivind Daglig leder
Bråten-Ellingsen Tone Randi Jobbkonsulent Eidahl Bernt Magne Miljørådgiver
Skare May Britt Restaurantsjef Heim Dag Pensjonist
Bentzen Sølvi Jæger Seksjonsleder Helganger Sverre Pensjonist
Kirkaune Kari Hjemmeværende Møller Johan Melger/rådgiver
Pjaaka Lene Susanne Fagleder lønn Gjerden Knut Ragnar Pensjonist
Moholdt Nina Allmennlærer Balstad Carl Ivar Adjunkt
Aarflot Inger Karine Saksbehandler Karlengen Bjørn Sjåfør
Sørland Lene Kristin Skotte Sosialkurator Lindberg Jens Petter Bedriftsutvikler
Lønnås Siw Anita Seniorkonsulent Strande Anders Tore Bonde
Gjerdrum Margrete Miljøveileder Jevne Knut Ove Seniorrådgiver
Lena Tatjana Østvang Autorisert regnskapsfører Brun Sven Bonde
Hagen Lena Miljøterapaut Henriksen Jesper Bernhard Eiendomsforvalter
Johnsrud Anne Helene Adjunkt Frantzen Jan Ingeniør
Paulsen Anne-Mette Kihle Saksbehandler Lohre Magne Konsulent
Stillerud Evelyn Lagermedarbeider Moen Johnny Avdelingsleder
Nyhus Lise Miljøveileder Fauske Øystein Sikkerhetsleder
Sandum Trine Barne og ungdomsarbeider Sørland Henning Service Manager
Skjersli Isabell Avdelingsleder Salimi Parviz Koordinator
Øye Charlotte Fyen Barnevernspedagog Nordstrøm Bård Ambulansearbeider
Skatland Anita Barnevernskonsulent Sætrang Njord Eirik Driftsleder
Winnæss-Karlsen Linn Konsulent Berntsen Trond Viggo Pølsemaker
Rundhaug Anita Hagen Regnskapsmedarbeider Sørland Audun Brannkonstabel
Bråstad Marianne Organisasjonskonsulent Yssing Jeppe Pedagogisk leder
Qorri Merita Hjelpepleier Kadem Wail Khaled Student
Edvardsen Ida Bråthen Ambulansearbeider Bording Tor Magnus Lærer
Bråthen Lisabeth Ambulansearbeider Nygård Ørjan Sykepleier
Gulliksen Cathrine Helsefagarbeider Rangnes Åsmuns Bilselger
Fivelsdal Madeleine Brørby Administrasjonsmedarbeider Amundsen Martin Spesialkonsulent IKT
Breili Vilde Saksbehandler Gomnes Steffen Truckfører
Ødegård Nina-Jeanette Medarbeider Kadri Chalak Student/saksbehandler
Bråthen Martine Rooth Barnehageassistent Engen Halvor Tømrer
Gudmundsen Ida Interiørmedarbeider Ruste Fredrik Butikkmedarbeider
Thengs Tiril Yrkessjåfør Brovold Ole Fredrik Konsulent



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1342-3  Arkiv: X42  

 

Sak: 51/20 

 

Saksprotokoll - Valg av meddommere - Borgarting lagmannsrett  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Borgarting lagmannsrett for perioden 

1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1342-2   Arkiv:   

 

 

Valg av meddommere - Borgarting lagmannsrett  
 

Forslag til vedtak: 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Borgarting lagmannsrett for perioden 

1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Borgarting lagmannsrett for perioden 1. januar til og 

med 31. desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Borgarting lagmannsrett. Borgarting lagmannsrett har 

bestemt at det skal oppnevnes 11 kvinner og 11 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 

 



- 

Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som skal velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

Vedkommende må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. 

Vandelskontroll er utført og samtlige personer som foreslås fyller vandelskravet. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommer i Borgarting lagmannsrett for perioden 1. 

januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 



Etternavn Fornavn Stilling
Andestad Beathe-Kristin Pensjonist
Austad Anette Salgssekretær
Berg Larsen Øivind Leder
Bråten Anders Bilmekaniker
Chen Nan-Chun Resepsjonist
Christoffersen Tom Ståle Senior ingeniør
Dylewska Agnieszka Arkivansvarlig
Eri Solveig Kontorsjef
Espegren Bjørn Harald Vedlikeholdsarbeider
Jenshagen Karina Resepsjonist
Langstrand Magnus Rådgiver
Lien Terje Avdelingsleder
Mehlum Odd Anton Byggeleder
Oterhals Gunn Ragnhild Overingeniør
Pjaaka Margrethe Student
Ramadan Dilan Jamal Prosjektleder
Skjærvold Berit Studiesjef
Skjønhaug Ståle Kontorleder og systemansvarlig
Sørstrøm Monica Saksbehandler
Thoen Bjørn Eivind Fagarbeider
Tollefsen Grethe Rådgiver
Uglum Tiril Beatrix Kommunikasjonsrådgiver



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1344-2  Arkiv: X42  

 

Sak: 52/20 

 

Saksprotokoll - Valg av meddommere til Nedre Buskerud Jordskifterett  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1344-1   Arkiv:   

 

 

Valg av meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett  
 

Forslag til vedtak: 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunen skal velge meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett for perioden 1. januar 

2021 til og med 31. desember 2024.  

Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. Samtlige personer fyller 

vandelskravet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunen skal velge meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett. Nedre Buskerud 

jordskifterett har bestemt at det skal oppnevnes 6 kvinner og 6 menn fra Ringerike kommune. 

Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 

 

Domstollovens § 67 sier at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til 

valget. 

Det har vært annonsert på kommunens hjemmeside, på Face book, i Ringerikes Blad og på 

Universitet i Sørøst Norge. 

Det har vært redaksjonell omtale på NRK P1, NRK P2 og NRK TV Oslo og Viken.  

Det har vært lagt vekt på at vi mangler yngre, og de med minoritetsbakgrunn.  

 

På tross av omfattende bekjentgjøring har det vært krevende å skaffe til veie nok personer. Det 

er dessverre fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn som har meldt sin interesse for 

valget. Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med 

minoritetsbakgrunn ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 

 



- 

Det er positivt at mange av de som er meddommere i inneværende periode har sagt seg villig til 

å stille for en nye periode. Dette er et sterkt ønske fra domstolene, da de ønsker meddommere 

med en viss erfaring. 

 

Juridiske forhold  

 

Personene som velges må har tilstrekkelige norskkunnskaper og har plettfri vandel. Personene 

som velges som meddommer i jordskifteretten skal ha spesiell kompetanse innen ett eller flere 

av feltene inne jordbruk, skogbruk, drift av fast eiendom, planprosesser.  

Alderskravet (21-70 år) gjelder ikke for meddommere til jordskifteretten. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Domstollovens § 68 slår fast at når formannskapet har fattet vedtak i saken, skal dette legges 

ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommes. 

 

Vedlegg 

 

Liste over personer som foreslås som meddommere i Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 



Etternavn Fornavn Gyndig i
Bjerke Eldor Jord- og skogbruk
Edvardsen Ida Jordbruk
Eidahl Bernt Magne Skogbruk/Miljø
Fjeldstad Lars-Didrik Bygg og anlegg/fast eiendom/verdifastsettelse
Hustad Gøril Jordbruk
Lie Åshild Planprosesser/Verdifastsettelse/bruk og drift av fast eiendom/Bygg-og anleggsvirksomhet
Nordstrøm Bård Jordbruk
Nyhus Kjersti Jordbruk
Strande Anders Tore Jord- og skogbruk
Thengs Siri Jord- og skogbruk
Tollefsen Grethe Planprosesser etter plan og bygningsloven, agronomi
Vassdal Trond Olav Jord- og skogbruk, Jordskifte



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1159-4  Arkiv: X43 &15  

 

Sak: 34/20 

 

Saksprotokoll - Forslag på skjønnsmedlemmmer for perioden 2021-2025  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2021 – 2025. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.03.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1159-3   Arkiv: X43 &15  

 

 

Forslag på skjønnsmedlemmmer for perioden 2021-2025  
 

Forslag til vedtak: 

Personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer fra Ringerike kommune for 

perioden 2021 – 2025. 

 

 Sammendrag 

 

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter 

forslag fra tingrettene og kommunestyrene. 

Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til 

valg. Forslaget skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen skal det 

oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde til kommunen inne 

fastsatt frist. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at Ringerike kommune skal foreslå 25 

skjønnsmedlemmer.  

Viken fylkeskommune anmoder kommunen om å foreslå 5 flere medlemmer enn det fastsatte 

antallet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det er fylkestinget, som etter forslag fra tingrettene og kommunene som innen 15. oktober 

velger skjønnsmedlemmer. 

Ved oppnevning skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som 

oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berører skjønn. Fra Ringerike 

er det anmodet om at det foreslås personer som er særlig kyndig i fast eiendom, 

skogbrukskyndige, bygningskyndige, plan- og regulering, økonomi og regnskap. 

 

I medhold av domsstollovens § 67 har det vært annonsert/almenngjort på hjemmesiden til 

kommunen, Face book, NAV, Finn.no, Ringerikes Blad, NRK Oslo Viken, NRK P1 og P2 at 

kommunen har behov for meddommere og skjønnsmedlemmer. 



- 

Det er også en del av skjønnsmedlemmene som ble foreslått i 2016 som har takket ja til å stille 

for en ny periode. 

 

Det er krevende å få personer til å stille som skjønnsmedlemmer. Etter 

annonsering/almenngjøring foreligger nå en liste på 29 personer. 

 
Behov for informasjon og høringer 

 

Når formannskapet har foreslått skjønnsmedlemmer må forslaget legges ut til alminnelig 

gjennomsyn. Fristen må være minst to uker. 

Eventuelle begjæringer om fritak eller innvendinger til forslaget skal behandles av 

formannskapet, før forslaget oversendes kommunestyret for endelig vedtak. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at personene på vedlagt liste foreslås som skjønnsmedlemmer for 

perioden 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024. 

 

Vedlegg 

 

Liste over forslag til skjønnsmedlemmer 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 



ETTERNAVN FORNAVN Stilling (Stillingstittel) SÆRLIG KYNDIG I
Bentzen Sølvi Jæger Seksjonsleder Fast eiendom. Tinglysning
Berg Larsen Øivind Avdelingsdirektør - leder internasjonal avd. riksrevisjoen Regnskap og revisjon
Brazauskaite Simona Rådgiver Plan- og prosesser VAR
Fjelstad Lars-Didrik Ingeniør/Takstmann Bygg og anlegg, fast eiendom, verdifastsettelse
Gjerden Knut Ragnar Byggmester Eiendomsrett. Bygg og anlegg. Kontraktsrett
Henriksen Jesper Bernhard Eiendomsforvalter Fast eiendom
Hustad Gøril Hjemmeværende Jord- og skogbruk
Hverven Anne Marte Seniorkonsulent Tinglysning
Langstrand Magnus Rådgiver Arbeidsrett
Lian Britt Helen Pensjonist Skatteinnkreving, Regnskap, Økonomi
Lie Åshild Arealplanlegger Regulerings- og arealplaner. Byggesak.
Lien Terje Sivilingeniør HMS/VAR
Mehlum Odd Anotn Byggeleder/prosjektleder/montasjeleder Bygg og anlegg.
Nielsen Frode Avdelingsleder Bygningsvesen
Nyheim Elisabeth Daglig leder/autorisert regnskapsfører Regnskap og revisjon
Pettersen Eivind Daglig leder Fast eiendom. Taksering
Ramadan Dilan Jamal Prosjektleder Eiendomsforvaltning/Fast eiendom
Sandum Åge-André Leder Areal og byggesak
Skaugrud Erna Pensjonist Økonomi, regnskap, saktt
Sommerstad Hanne Senior Risk Manager Økonomi og finans
Strande Anders Tore Bonde Jord- og skogbruk
Tandberg-Bråthen Aina Rådgiver Økonomi og finans
Thøgersen Steinar Arbeidssøker Fast eiendom
Tollefsen Grethe Arealplanlegger Plan- og bygningsprosesser etter bygningsloven. Agronomi
Vassdal Trond Olav Rådgiver Jord- og skogbruk, Jordskifte
Volden Runar Rådgiver Økonomi og skatt
Weme Ingeborg Anette Seniorkonsulent Skatterett
Østvang Lena Tatjana Autorisert regnskapsfører Regnskap og økonomi



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3329-22   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. 

 

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 og med 04.06.2020. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det vises til vedtak i kommunestyrets sak 43/20 den 2. april 2020 hvor formannskapet i 

medhold av kommuneloven § 11-8 ble gitt 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.  

 

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

eller skade. 

 

Fullmakten gjelder frem til 8. mai 2020. 

  

Beskrivelse av saken 

 

Det er per i dag ikke gjort endringer hva angår de nasjonale myndigheters føringer om å samle 

større forsamlinger, noe som fortsatt hindrer kommunestyret i å gjennomføre fysiske møter. 

Rådmannen foreslår derfor at kommunestyret forlenger vedtaket til og med 4. juni 2020. 

 

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.  

 

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 forlenger hastekompetansen til formannskapet vil dette også bidra til å 

redusere smittefare og ivareta de nasjonale myndigheters føringer. 

 

Vedlegg 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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