
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 7 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 01.09.2015 Tid: 16:15 – 18.15 

 

Innkalte: 
Funksjon               Navn          Forfall       Møtt for 

Leder Ståle Skjønhaug   

Nestleder Dag Haakon Henriksen   

Medlem Anne Marie Brubråten   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Frode Østlund   

Medlem Per Askilsrud   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Brit Walbækken Bøhler   

 

Tilstede fra 

administrasjonen:     

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen og enhetsleder Anne Marie  

Brager 

  

Orientering v/kommunalsjef Christine Myhre Bråthen og Anne Marie Thomle Brager 

 Status ved Hønefoss sykehjem 

Orienteringer v/kommunalsjef Christine Myhre Bråthen: 

 Sommerferieavviklingen 2015 

 Ø-hjelps senger overflyttet fra kommunale senger til legevakt 

 Demensskole – pårørende skole – 4 samlinger Hvelven 

 Etablert demenskoordinator i 50 % st 

 Velferdsteknologiprosjekt – trygghetsskapende drift i hjemmet  

 Prosjektmidler – aktivitetstilbud hjemmeboende eldre. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 29/15 

til og med sak  32/15, samt referatsak 1/15 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Ståle Skjønhaug (sign) Dag Haakon Henriksen (sign) Ole Johan Andersen (sign) 

   

Møtesekretær:    

 

Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

29/15 15/243   

 Fylkeskommunalt eldreråd  

 

30/15 15/6667   

 Utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for brukerstyrt 

personlig assistanse for perioden 2016-2020  

 

31/15 15/6861   

 Opplevelseskortet – samarbeide mellom Ringerike kommune v/ NAV  og 

Kiwanis-club Ringerike  

 

32/15 15/6877   

 Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom 

Stjernegruppen Ringerike AS og Ringerike kommune 

 

1/15 15/7089   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for helse, 

omsorg og velferd den 01.09.2015.  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

29/15   

Fylkeskommunalt eldreråd  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar Årsmelding 2014 for fylkeseldrerådet 

i Buskerud til orientering 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar Årsmelding 2014 for fylkeseldrerådet 

i Buskerud til orientering 
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30/15   

Utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for brukerstyrt personlig assistanse 

for perioden 2016-2020  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Opplegget for arbeidet med utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for 

brukerstyrt personlig assistanse for perioden 2016-2020, tas til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Opplegget for arbeidet med utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for 

brukerstyrt personlig assistanse for perioden 2016-2020, tas til orientering. 
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31/15   

Opplevelseskortet – samarbeide mellom Ringerike kommune v/ NAV  og Kiwanis-club 

Ringerike  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ser svært positivt på initiativet, og tar dette til 

orientering.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ser svært positivt på initiativet, og tar dette til 

orientering.  
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32/15   

Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom Stjernegruppen 

Ringerike AS og Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Vedlagte forslag til avtale godkjennes. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Per Askilsrud (Krf) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til avtale godkjennes. 

 

 



  

Side 7 av 7 

 

 

 

1/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

den 01.09.2015.  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering: 

 
15/5071-7    

Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av flykninger  

 

15/6589-2  

Et NAV med muligheter - Høringsuttalelse 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/243-16  Arkiv: 033 &84  

 

Sak: 29/15 

 

Fylkeskommunalt eldreråd  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar Årsmelding 2014 for fylkeseldrerådet 

i Buskerud til orientering 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 01.09.2015: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6861-3  Arkiv:   

 

Sak: 31/15 

 

Opplevelseskortet – samarbeide mellom Ringerike kommune v/ NAV  og Kiwanis-club 

Ringerike  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ser svært positivt på initiativet, og tar dette til 

orientering.  

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 01.09.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6877-2  Arkiv:   

 

Sak: 32/15 

 

Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom Stjernegruppen 

Ringerike AS og Ringerike kommune 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
Vedlagte forslag til avtale godkjennes. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 01.09.2015: 

 

Per Askilsrud (Krf) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7089-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 1/15 

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

den 01.09.2015.  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering: 

 
15/5071-7    

Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av flykninger  

 

15/6589-2  

Et NAV med muligheter - Høringsuttalelse 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 01.09.2015: 
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