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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 11.09.2018 Tid: 16:00 – 18:00 

Orienteringer:  

Presentasjon – Ny nettside V/Taran Juvet.  

Orientering – Nye omsorgsboliger ì Heradsbygda V/ Arild 
Magnus Rønnestad, rådgiver utbygging. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall     Møtt for 

Leder Runar Johansen FO  

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   

Varamedlem Eli Johanne Ruud FO Runar Johansen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen.  

 

Merknader  Nestleder, Per Askilsrud (KrF) ledet møtet i Runar Johansens 

(H) fravær. 

 Vedtaksføre med 8 representanter tilstede. 

 Presentasjoner og svar fra kommunalsjef og leder Runar 

Johansen (H) ble sendt ut til representanten pr. mail og legges 

i saken. 

 Hovedutvalget (HOV) ønsker temamøte om rus og psykiatri i 

et senere møte. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 28/18 

til og med sak  32/18 

 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble godkjent og møtet satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Brit Walbækken Bøhler Runar Johansen (sett) Lise Bye Jøntvedt 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

28/18 18/3365   

 Orienteringer  

 

 

29/18 18/3155   

 RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse, 

omdisponering  

 

 

30/18 18/2980   

 Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med brannvarsling  

 

 

31/18 18/3170   

 Kartlegging av spisetider i institusjon i Ringerike kommune  

 

 

32/18 18/3198   

 Resultat av tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune  

 

 

 

 



  

Side 4 av 8 

 

 

28/18   

Orienteringer  

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

Behandling: 

Spørsmål fremmet av representanten Brit W. Bøhler (SOL) og Runar Johansen (H) i HOV 

møte 14.08.18. ble svart ut av Kommunalsjef, Christine M. Bråthen i møtet.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 
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29/18   

RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse, omdisponering  

 

Vedtak: 

 

 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 
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30/18   

Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med brannvarsling  

 

Vedtak: 

 

 

Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.  

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.  

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 
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31/18   

Kartlegging av spisetider i institusjon i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering. 
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32/18   

Resultat av tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune  

 

Vedtak: 

 

1.  

Rapporten fra fylkesmannen vedrørende. «Resultat av tilsyn med kommunale tjenester 

til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune» 

tas til orientering. 

 

2. Rådmannen kommer tilbake til Hovedutvalget i møte 6. november med sak som 

informerer om hvordan man har planlagt å lukke lovbruddene. (Samsvarer med svarfrist 

til Fylkesmannen) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Brit W. Bøhler (SOL) fremmet følgende forslag til vedtak til nytt pkt. 2: 

«Rådmannen kommer tilbake til Hovedutvalget i møte 6. november med sak som informerer 

om hvordan man har planlagt å lukke lovbruddene. (Samsvarer med svarfrist til 

Fylkesmannen)» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Brit W. Bøhlers (SOL) forslag til nytt pkt. 2, ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rapporten fra fylkesmannen vedrørende. «Resultat av tilsyn med kommunale tjenester til 

personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune» tas til 

orientering. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3365-2  Arkiv: G00  

 

Sak: 28/18 

 

Saksprotokoll - Orienteringer  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Saken tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018: 

 

Spørsmål fremmet av representanten Brit W. Bøhler (SOL) og Runar Johansen (H) i HOV 

møte 14.08.18. ble svart ut av Kommunalsjef, Christine M. Bråthen i møtet.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3155-2  Arkiv: 644 &21  

 

Sak: 29/18 

 

Saksprotokoll - RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse, 

omdisponering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2980-2  Arkiv: 231 F25  

 

Sak: 30/18 

 

Saksprotokoll - Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med 

brannvarsling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.  

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3170-4  Arkiv: F20  

 

Sak: 31/18 

 

Saksprotokoll - Kartlegging av spisetider i institusjon i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Saken tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3198-2  Arkiv: F00 &58  

 

Sak: 32/18 

 

Saksprotokoll - Resultat av tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ring  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1.  

Rapporten fra fylkesmannen vedrørende. «Resultat av tilsyn med kommunale tjenester 

til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune» 

tas til orientering. 

 

2. Rådmannen kommer tilbake til Hovedutvalget i møte 6. november med sak som 

informerer om hvordan man har planlagt å lukke lovbruddene. (Samsvarer med 

svarfrist til Fylkesmannen) 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018: 

 

Brit W. Bøhler (SOL) fremmet følgende forslag til vedtak til nytt pkt. 2: 

«Rådmannen kommer tilbake til Hovedutvalget i møte 6. november med sak som informerer 

om hvordan man har planlagt å lukke lovbruddene. (Samsvarer med svarfrist til 

Fylkesmannen)» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Brit W. Bøhlers (SOL) forslag til nytt pkt. 2, ble enstemmig vedtatt. 
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