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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

15/19 19/1385   

 Orienteringssaker  

 

 

16/19 18/3510   

 Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune  

 

 

17/19 19/1122   

 Samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune  

 

 

18/19 19/362   

 Rusplan for Ringerike kommune  

 

 

19/19 19/1430   

 Brukerutvalg i Ringerike kommune  
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15/19   

Orienteringssaker  

 

Vedtak: 

 

Sakene tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sakene tas til orientering 
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16/19   

Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering. 

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler, vedtas. 

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) mellom 

KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig 

næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i de krav som her stilles 

til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle vedtatte driftsavtaler som har en 

størrelsesorden under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike kommune for turnuskandidat i fysioterapi, 

i tråd med saksframstillingen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering. 

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler, vedtas. 
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3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) mellom 

KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig 

næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i de krav som her stilles 

til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle vedtatte driftsavtaler som har en 

størrelsesorden under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike kommune for turnuskandidat i fysioterapi, 

i tråd med saksframstillingen. 

 

 

 

 



  

Side 6 av 9 

17/19   

Samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune  

 

 

Vedtak: 

 

1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny samarbeidspartner for Ringerike 

kommune. Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til utsatte grupper i kommunen 

generelt, og i Hønefoss by spesielt. 

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med vedlagte 

intensjoneavtale. Det utarbeides egne driftsavtaler for drift av Villa`n og Regnbuen, 

samt oversikt over behov og antall brukere i dag og et halvt år tilbake. 

 

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 600 000,- for 2019, belastes helse- 

og omsorgsbudsjettet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

«Det utarbeides egne driftsavtaler for drift av Villa`n og Regnbuen, samt oversikt over behov 

og antall brukere i dag og et halvt år tilbake». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Punktvis avstemming: 

 

Pkt.1: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

Pkt. 2: Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag til tillegg i pkt. 2 ble vedtatt mot 1 

stemme (Brit W. Bøhler, SOL) som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til Formannskapet. 

Pkt. 3: Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Brit W. Bøhler, SOL) som 

Hovedutvalgets innstilling til Formannskapet. 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny samarbeidspartner for Ringerike 

kommune. Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til utsatte grupper i kommunen 

generelt, og i Hønefoss by spesielt. 

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med vedlagte 

intensjoneavtale. 

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 600 000,- for 2019, belastes helse- 

og omsorgsbudsjettet. 
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18/19   

Rusplan for Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

Informasjon om arbeid med rusplan tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjon om arbeid med rusplan tas til orientering. 
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19/19   

Brukerutvalg i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor helse og omsorg. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring i kulepunkt: Brukerutvalgets 

rolle: 

«Brukerutvalgets rolle endres fra «administrasjon» til Administrasjon og hovedutvalg». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag til endring i kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor helse og omsorg. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1385-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 15/19 

 

Saksprotokoll - Orienteringssaker  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Sakene tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3510-2  Arkiv: G27  

 

Sak: 16/19 

 

Saksprotokoll - Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering. 

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler, vedtas. 

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) 

mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening 

(NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig 

næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i de krav som her stilles 

til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle vedtatte driftsavtaler som har 

en størrelsesorden under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike kommune for turnuskandidat i 

fysioterapi, i tråd med saksframstillingen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1122-2  Arkiv: 027  

 

Sak: 17/19 

 

Saksprotokoll - Samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny samarbeidspartner for Ringerike 

kommune. Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til utsatte grupper i kommunen 

generelt, og i Hønefoss by spesielt. 

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med vedlagte 

intensjoneavtale. Det utarbeides egne driftsavtaler for drift av Villa`n og Regnbuen, 

samt oversikt over behov og antall brukere i dag og et halvt år tilbake. 

 

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 600 000,- for 2019, belastes helse- 

og omsorgsbudsjettet. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

«Det utarbeides egne driftsavtaler for drift av Villa`n og Regnbuen, samt oversikt over behov 

og antall brukere i dag og et halvt år tilbake». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Punktvis avstemming: 

 

Pkt.1: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

Pkt. 2: Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag til tillegg i pkt. 2 ble vedtatt mot 1 

stemme (Brit W. Bøhler, SOL) som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til Formannskapet. 

Pkt. 3: Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Brit W. Bøhler, SOL) som 

Hovedutvalgets innstilling til Formannskapet. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/362-2  Arkiv: F60  

 

Sak: 18/19 

 

Saksprotokoll - Rusplan for Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Informasjon om arbeid med rusplan tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1430-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 19/19 

 

Saksprotokoll - Brukerutvalg i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor helse og omsorg. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring i kulepunkt: Brukerutvalgets 

rolle: 

«Brukerutvalgets rolle endres fra «administrasjon» til Administrasjon og hovedutvalg». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag til endring i kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 
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