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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 06.03.2018 Tid: 16:00 – 18:05 

TEMAMØTE:  

16:00 – 16:05 – Opprop og møteinnkalling  

16:05 – 17:00 - Morgendagens omsorg og Helhetlig 

pasientforløp sammen med NyttBlikk- Audun Løvstad 

og Anne Marie Thomle Brager.  

17:00 – 17:10 – Pause.  

17:10 – 18:00 - Kunnskapsbasert praksis- Tjenester til 

funksjonshemmede- Toyni Kristiansen og Reni Odden 

– utgikk. 

18:00 - Saksliste. 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Runar Johansen   

Nestleder Per Askilsrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Anne-Marit Lillestø FO  

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Brit Walbækken Bøhler   

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Anne Marit Lillestø 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

  

 

Merknader Vedtaksføre med 8 medlemmer tilstede. 

Eli Johanne Ruud tar sete kl 16:45.  

Vedtaksføre med 9 medlemmer tilstede fra kl 16:45. 

Orientering - Kunnskapsbasert praksis- Tjenester til 

funksjonshemmede- Toyni Kristiansen og Reni Odden utsettes til 

neste møte i HOV 10.04.18. 

Sak 3/18 ble behandlet sist etter sak 8/18, et enstemmig hovedutvalg 

bifalt dette. 

Behandlede saker Fra og med sak 3/18 

til og med sak  8/18 

 



  

Side 2 av 10 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Lise Bye Jøntvedt (sign) Runar Johansen (sign) Brit Walbækken Bøhler (sign) 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/18 18/763   

 Diverse orienteringer  

 

 

4/18 18/810   

 Arbeid og aktivitet, - oppfølging "Holtenutvalget"  

 

 

5/18 18/606   

 Smittevernplan 2017  

 

 

6/18 18/645   

 Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  

 

 

7/18 18/705   

 Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 

 

 

8/18 18/689   

 Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  
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3/18   

Diverse orienteringer  

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

 

 

 



  

Side 5 av 10 

 

4/18   

Arbeid og aktivitet, - oppfølging "Holtenutvalget"  

 

Vedtak: 

 

Saken trekkes. 

 

 

Behandling: 

 

Leder for Hovedutvalg (HOV) har i samråd med Rådmannen valgt å trekke  

saken fordi den er satt opp i KS 08.03.18 og skal behandles der. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for Helse, omsorg og velferd sender denne saksframstilling over til rådmannen, 

som grunnlag for videre saksbehandling og realitetsbehandling i forbindelse med behandlingen 

av tertialrapport. 
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5/18   

Smittevernplan 2017  

 

Vedtak: 

 

Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

Brit Walbækken Bøhler (SOL) fremmet følgende forslag: 

«Smittevernplan for 2017 vedtas». 

 

Avstemming: 

Bøhlers (SOL) forslag som er i samsvar med Rådmannens forslag i saksfremlegg, ble 

enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) forslag. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 
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6/18   

Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 
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7/18   

Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig aktivitetsplan 2018 

 

Vedtak: 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 
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8/18   

Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  

 

Vedtak: 

 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 
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Behandling: 

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/763-2  Arkiv: G10  

 

Sak: 3/18 

 

Saksprotokoll - Diverse orienteringer  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Saken tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/810-2  Arkiv: F07  

 

Sak: 4/18 

 

Saksprotokoll - Arbeid og aktivitet, - oppfølging "Holtenutvalget"  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Saken trekkes. 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Leder for Hovedutvalg (HOV) har i samråd med Rådmannen valgt å trekke  

saken fordi den er satt opp i KS 08.03.18 og skal behandles der. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/606-3  Arkiv: G16  

 

Sak: 5/18 

 

Saksprotokoll - Smittevernplan 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Brit Walbækken Bøhler (SOL) fremmet følgende forslag: 

«Smittevernplan for 2017 vedtas». 

 

Avstemming: 

Bøhlers (SOL) forslag som er i samsvar med Rådmannens forslag i saksfremlegg, ble 

enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) forslag. 

 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/645-2  Arkiv: 252  

 

Sak: 6/18 

 

Saksprotokoll - Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/705-2  Arkiv: U71 &38  

 

Sak: 7/18 

 

Saksprotokoll - Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/689-2  Arkiv: H10 &13  

 

Sak: 8/18 

 

Saksprotokoll - Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger 

for helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle 

om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt 

håndtert under de framtidige handlingsplaner. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Avstemming:  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

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

Formannskapet. 
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