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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Ekstraordinært møte 
 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 08.01.2019 Tid: 16:00 – 16:50 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Runar Johansen   

Nestleder Per Askilsrud FO  

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 Viera Rozmara-Frydenlund  Per Askilsrud 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

Merknader  Orientering - Hov øst v/ Trond Skogdahl, prosjektleder for 

Hov øst og vest. 

Behandlede saker Fra og med sak 45/18 

til og med sak 47/18  

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

følgende til dagsorden: 

 

Brit Walbækken Bøhler (SOL) fremmet følgende spørsmål: 

Hvorfor var det nødvendig med ekstraordinært møte i HOV 08.1.19? 

Leder svarte ut i møtet og Bøhler bifalt svaret. 

 

Leder Runar Johansen fremmet følgende: 

Nestleder, Per Askilsrud (KrF) har varslet forfall til flere møter i Hovedutvalget (HOV) utover 

våren, grunnet helsemessige årsaker. Leder foreslår Anne-Marit Lillestø (V) som fungerende 

nestleder i Askilsruds (KrF) fravær. Et samlet Hovedutvalg (HOV) bifalt forslaget. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Brit Walbækken Bøhler Runar Johansen  Lise Bye Jøntvedt 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

45/18 18/5117   

 Orienteringer  

 

 

46/18 18/5181   

 Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst"  

 

 

47/18 18/5256   

 Temamøter i HOV, - 2019  
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45/18   

Orienteringer  

 

Vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering 
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46/18   

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst"  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av 21 nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer og føringer som ligger 

i denne sak. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av 21 nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer og føringer som ligger 

i denne sak. 
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47/18   

Temamøter i HOV, - 2019  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunalsjef tar med seg alle innspill og lager en plan for gjennomføring. 

 

Hovedutvalget vil på nåværende tidspunkt foreslå følgende tema for 2019: 

 Behovsanalyse og struktur  

 Leve hele livet 

 Habilitering og rehabilitering 

 Psykiatri og nye tjenester – Status 

 Nav oppgaver og ansvar  

 Fysioterapitilbud  

 Pilot – Menova Mach box 

 Nytt blikk 

 Klima og miljøsjef – Klimamåling – Hvordan det med luftkvalitet i Hønefoss. 

 Frivillighet organisert og systematisert i Ringerike 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder, Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

Kommunalsjef tar med seg alle innspill og lager en plan for gjennomføring. 

 

Hovedutvalgets (HOV) foreslåtte tema: 

 Behovsanalyse og struktur  

 Leve hele livet 

 Habilitering og rehabilitering 

 Psykiatri og nye tjenester – Status 

 Nav oppgaver og ansvar  

 Fysioterapitilbud  

 Pilot – Menova Mach box 

 Nytt blikk 

 Klima og miljøsjef – Klimamåling – Hvordan det med luftkvalitet i Hønefoss. 

 Frivillighet organisert og systematisert i Ringerike 
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Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

 

Forslag fra Hovedutvalget (HOV), samt Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget vil på nåværende tidspunkt foreslå følgende tema for 2019: 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

4. …………………………….. 

5. …………………………….. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/5117-2  Arkiv: G00  

 

Sak: 45/18 

 

Saksprotokoll - Orienteringer  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Saken tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.01.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/5256-2  Arkiv:   

 

Sak: 47/18 

 

Saksprotokoll - Temamøter i HOV, - 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Kommunalsjef tar med seg alle innspill og lager en plan for gjennomføring. 

 

Hovedutvalget vil på nåværende tidspunkt foreslå følgende tema for 2019: 

 Behovsanalyse og struktur  

 Leve hele livet 

 Habilitering og rehabilitering 

 Psykiatri og nye tjenester – Status 

 Nav oppgaver og ansvar  

 Fysioterapitilbud  

 Pilot – Menova Mach box 

 Nytt blikk 

 Klima og miljøsjef – Klimamåling – Hvordan det med luftkvalitet i Hønefoss. 

 Frivillighet organisert og systematisert i Ringerike 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.01.2019: 

 

 

Leder, Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

Kommunalsjef tar med seg alle innspill og lager en plan for gjennomføring. 

 

Hovedutvalgets (HOV) foreslåtte tema: 

 Behovsanalyse og struktur  

 Leve hele livet 

 Habilitering og rehabilitering 

 Psykiatri og nye tjenester – Status 

 Nav oppgaver og ansvar  

 Fysioterapitilbud  

 Pilot – Menova Mach box 

 Nytt blikk 

 Klima og miljøsjef – Klimamåling – Hvordan det med luftkvalitet i Hønefoss. 

 Frivillighet organisert og systematisert i Ringerike 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

 

Forslag fra Hovedutvalget (HOV), samt Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt. 
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