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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 10.04.2018 Tid: 16:00 -17:40 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Runar Johansen   

Nestleder Per Askilsrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Brit Walbækken Bøhler FU  

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen 

 

Merknader  Vedtaksføre med 8 representanter tilstede. 

 Leder, Runar Johansen informerte om nyåpnet 

hjelpemiddellager på Austjord. 

 Kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen orienterte om 

Heradsbygda omsorgssenter og møte med Husbanken.  

 

Behandlede saker Fra og med sak 9/18 

til og med sak  13/18 

 

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

følgende til dagsorden: 

 

Anne-Marit Lillestø (V) fremmet følgende forslag: 

Ønsker befaring på nye hjelpemiddellager på Austjord.  

Hovedutvalget (HOV) bifalt dette. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Lise Bye Jøntvedt Runar Johansen Brit Walbækken Bøhler (sett) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

9/18 18/1118   

 Diverse orienteringer  

 

 

10/18 18/834   

 Årsmelding for eldrerådet 2017  

 

 

11/18 18/1094   

 VÅR-konferansen 2018  

 

 

12/18 18/1032   

 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene,- oppfølging  

 

 

13/18 18/1110   

 Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport  
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9/18   

Diverse orienteringer  

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 
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10/18   

Årsmelding for eldrerådet 2017  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 
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11/18   

VÅR-konferansen 2018  

 

Vedtak: 

 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 
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12/18   

Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene - oppfølging  

 

Vedtak: 

 

1. Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) tas til orientering. 

2. Hovedutvalget legger til grunn konklusjonen i rapporten om at det ikke er grunnlag for 

anbefalinger om endrede eller nye tiltak. 

3. Hovedutvalget for Helse, omsorgs og velferd følger opp gjennomføringen, evaluering 

og korrigering av kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte pleie- og 

omsorgstjenestene ved orienteringer fra kvalitetsutvalg, prosjekt helhetlig pasient 

forløp, turnusprosjekt, utbygging av nytt omsorgssenter og andre løpende prosjekter. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

4. «Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) tas til orientering. 

5. Hovedutvalget legger til grunn konklusjonen i rapporten om at det ikke er grunnlag for 

anbefalinger om endrede eller nye tiltak. 

6. Hovedutvalget for Helse, omsorgs og velferd følger opp gjennomføringen, evaluering 

og korrigering av kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte pleie- og 

omsorgstjenestene ved orienteringer fra kvalitetsutvalg, prosjekt helhetlig pasient 

forløp, turnusprosjekt, utbygging av nytt omsorgssenter og andre løpende prosjekter.» 

 

Avstemming: 

Runar Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 
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13/18   

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport  

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar redegjørelsen for kvalitetsutvalgets arbeid 

for 2. halvår til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar redegjørelsen for kvalitetsutvalgets arbeid 

for 2. halvår til orientering.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1118-2  Arkiv: G10  

 

Sak: 9/18 

 

Saksprotokoll - Diverse orienteringer  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Saken tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1094-4  Arkiv: A10  

 

Sak: 11/18 

 

Saksprotokoll - VÅR-konferansen 2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1032-2  Arkiv: F20  

 

Sak: 12/18 

 

Saksprotokoll - Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene,- oppfølging  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) tas til orientering. 

2. Hovedutvalget legger til grunn konklusjonen i rapporten om at det ikke er grunnlag for 

anbefalinger om endrede eller nye tiltak. 

3. Hovedutvalget for Helse, omsorgs og velferd følger opp gjennomføringen, evaluering 

og korrigering av kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte pleie- og 

omsorgstjenestene ved orienteringer fra kvalitetsutvalg, prosjekt helhetlig pasient 

forløp, turnusprosjekt, utbygging av nytt omsorgssenter og andre løpende prosjekter. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

4. «Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) tas til orientering. 

5. Hovedutvalget legger til grunn konklusjonen i rapporten om at det ikke er grunnlag for 

anbefalinger om endrede eller nye tiltak. 

6. Hovedutvalget for Helse, omsorgs og velferd følger opp gjennomføringen, evaluering 

og korrigering av kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte pleie- og 

omsorgstjenestene ved orienteringer fra kvalitetsutvalg, prosjekt helhetlig pasient 

forløp, turnusprosjekt, utbygging av nytt omsorgssenter og andre løpende prosjekter.» 

 

Avstemming: 

Runar Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1110-2  Arkiv: G00 &14  

 

Sak: 13/18 

 

Saksprotokoll - Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar redegjørelsen for kvalitetsutvalgets arbeid 

for 2. halvår til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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