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administrasjonen 
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Merknader Orientering – Prioriterte kompetansetiltak for sektor Helse og 

omsorg. v/ Astrid Lundesgaard. 

Orientering - Organiseringen av «Villaen» v/ Christine Myhre 

Bråthen, kommunalsjef. 

Generell orientering rundt dagens status underlagt Helse, omsorg og 

velferd. v/ Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef. 

Behandlede saker Fra og med sak 1/17 

til og med sak  6/17. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Runar Johansen (sign) Lise Bye Jøntvedt (sett) Brit W. Bøhler (sign) 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/17 17/349   

 Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig  

 

 

2/17 17/351   

 Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  

 

 

3/17 17/364   

 Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  

 

 

4/17 17/118   

 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

 

5/17 16/5719   

 Høring- ny barnevernslov  

 

 

6/17 17/254   

 VÅR-konferansen 2017  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming over 18 år 

som bor i egen eid eller leid bolig  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1.Rapporten fra fylkesmannen vedr. «Landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenester 

til mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig». Tas til 

etterretning. 

 

2. Det gis en tilbakemelding om status for gjennomføring og resultatoppnåelse av 

endrings/opplæringstiltak som er satt i verk for å lukke de avvik som tilsynsrapporten 

beskriver i møtene 6.6.16 og 10.10.16. 

Tiltakene består i opplæring i sykdomsrisiko, diagnoser, førstehjelp, målbeskrivelse, 

utarbeidelse av individuelle planer samt grunnopplæring bestående av dokumentasjon, 

taushetsplikt, holdninger/etikk, tvang/makt, brukermedvirkning, pårørendesamarbeid, 

kommunikasjon og målrettet miljøarbeid. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Runar Johansen (H) fremmet forslag til nytt pkt. 2: 

«2. Det gis en tilbakemelding om status for gjennomføring og resultatoppnåelse av 

endrings/opplæringstiltak som er satt i verk for å lukke de avvik som tilsynsrapporten 

beskriver i møtene 6.6.16 og 10.10.16. 

Tiltakene består i opplæring i sykdomsrisiko, diagnoser, førstehjelp, målbeskrivelse, 

utarbeidelse av individuelle planer samt grunnopplæring bestående av dokumentasjon, 

taushetsplikt, holdninger/etikk, tvang/makt, brukermedvirkning, pårørendesamarbeid, 

kommunikasjon og målrettet miljøarbeid» 

 

Brit W. Bøhler (Sol) fremmet forslag til korrigering av rådmannens forslag til vedtak 

fra: «orientering til etterretning.» 
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Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak samt Runar Johansen (H) forslag og Bøhlers korrigering ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten fra fylkesmannen vedr. «Landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenester til 

mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig». Tas til 

orientering. 
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Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 

 

 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 som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 
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3/17   

Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 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 tatt til orientering som hovedutvalgets (HOV) 

innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 tas til orientering. 
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4/17   

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 
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5/17   

Høring- ny barnevernslov  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  

 

Kommunestyret ber om at fremtidige høringer blir behandlet i folkevalgte organ før tidsfrist. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  
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6/17   

VÅR-konferansen 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1.Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering. 

 

2. Det avholde tema møte i Hovedutvalget for Helse, omsorg og velferd 26. april kl. 09:00 til 

15:00. 

Sak: Vårkonferansen 2017 med tema aktivitet for alle tema med fokus på utvikling og 

kvalitetsforbedring. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Runar Johansen (H) fremmet forslag til nytt pkt. 2: 

«2. Det avholde tema møte i Hovedutvalget for Helse, omsorg og velferd 26. april kl. 09:00 til 

15:00 

Sak: Vårkonferansen 2017 med tema aktivitet for alle tema med fokus på utvikling og 

kvalitetsforbedring.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Runar Johansen (H) forslag til nytt pkt 2 ble enstemmig 

vedtatt, som hovedutvalgets (HOV) innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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