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Søker dommere

Mistenker taxijuks

DOMSTOL: Bystyret skal innen 1. juli

REDEGJØRELSE: Buskerud

oppnevne meddommere til tingretten
for perioden 2017 til 2020. Med
dommere er med og vurderer om til
talte er skyldig og hvilken straff som
skal gis. Man må forstå og kunne
uttrykke seg på norsk, ha uklanderlig
vandel og ryddig økonomi og være
mellom 21–70 år. Søk kommunen før
15. mars, på kommunepost@drmk.no.

fylkeskommune ber drosje
eiere redegjøre for driften
etter påstander om at flere
driver andre virksomheter på
si, melder NRK Buskerud. I
forskriften om yrkestransport
står det at den som har drosje
løyve som hovedregel ikke skal
ha annet hovederverv eller hel

13

d a g sst i l l i n g.D rosje eiere
knyttet til Drammen Taxi ber
nå om en opprydding. – Vi må
få alle fakta på bordet før vi
beslutter hva vi gjør. Vi for
holder oss til regelverket og
driveplikten, og når vi har fått
påstander, skal dette under
søkes skikkelig, sier samferd
selssjef Gro Solberg til NRK.

pestreker
• Dansk design: Kay Bojesen

HØYREMEDLEM: Britt Homstvedt.
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Fylkets Frpveteran til Høyre
BLÅ: Britt
Homstvedt (73) som
siden valget har sittet
som uavhengig i
Fylkestinget melder
seg inn i Høyre.
■ KATRINE STRØM
Det er Buskerud fylkeskom
mune som annonserer over
gangen i en pressemelding.
Den tidligere fylkestingsre
presentanten for Frem
skrittspartiet satt som fyl
kesvaraordfører i perioden
20112015, men meldte seg ut
av Frp rett etter valget i
høst.
– Hovedgrunnen til at jeg
nå melder meg inn i Høyre er
partiets handlingsprogram
og de politiske sakene de er
opptatt av, sier Homstvedt.
Hun ser fram til å bidra i

apen, hesten, elefanten, sebraen og alle de andre trefigurene han har skapt.
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GLASSVEGG:
Utstillingen på
Drammens
Museum står til
22. mai, og for
anledningen er
det spesiallaget
montere for å
huse Bojesens
kunst.

Bojesen Rosenqvist foran
tallet.

Høyre og bli en del av en
partigruppe, etter å ha vært
alene som uavhengig repre
sentant siden i høst.
– Vi i Høyre er veldig glade
for å få en så rutinert poli
tiker som Britt med i fylkes
tingsgruppa vår, sier Rune
Kjølstad, gruppeleder for
Høyre i Buskerud i presse
meldingen.
– Vi ønsker henne vel
kommen som partimedlem
og ser fram til å nyte godt av
hennes erfaring, sier Kjøl
stad.
Høyre har med Homstvedt
på laget 14 av 43 represen
tanter i fylkestinget i Bus
kerud. Samarbeidspartiene
Arbeiderpartiet, Senterpar
tiet,
Miljøpartiet
De
Grønne, Venstre og Sosialis
tisk Venstreparti har med
totalt 23 representanter
flertall i fylkestinget denne
perioden.

Vil ikke løslate
Politiet ber om fire nye
uker i varetekt for den
57årige saksbehandleren
som er siktet for grov
korrupsjon.
– Vi mener det er fare
for at hun kan påvirke
vitner og ødelegge bevis
dersom hun slipper ut,
sier politiadvokat Hans
Lyder Haare til NRK.
Kvinnen har sittet
fengslet siden hun ble

pågrepet 15. januar,
siktet for å ha mottatt
flere hundre tusen kroner
fra utbyggere. Hun fram
stilles for ny varetekts
fengsling i Drammen
tingrett fredag. Politiet
har ikke tatt stilling til
om de vil be om videre
varetekt for hennes kol
lega 44åringen. Hans
fengsling går ut neste
torsdag.
(NTB)

