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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 12.11.2019 Tid: 16:00 – 18:50 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Runar Johansen   

Nestleder Ole Johan Andersen   

Medlem Per Askilsrud   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Anne Katrine Korneliussen   

Medlem Wenche Fredheim Saupstad   

Medlem Per Christian Aurdal   

Medlem Brit Walbækken Bøhler   

Medlem Erlend Kristinsønn Ødegård 

Kåsereff 

  

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef.  

 

Merknader  Vedtaksføre med 9 representanter tilstede 

 Kort presentasjon av representantene i Hovedutvalget helse, omsorg og 

velferd.  (HOV) 

 Orientering v/kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen  

- Fast gjennomgang av ventelister/kapasitet ved kommunens 

omsorgsplasser Leder fremmet forslag om at kommunalsjef i 

tillegg til dette gir en økonomisk status. Enstemmig 

tilslutning til dette. 

- organisasjon og driftsform innen Helse og omsorg 

v/kommunalsjef 

- Kort orientering om budsjett. 

 Orientering v/Astrid Lundesgaard 

- Kompetanse utvikling innen helse og omsorg 

 Det vil bli befaring i neste utvalgsmøte 04.02.20. Et enstemmig utvalg 

bifalt dette 

 Svar på spørsmål fra Runar Johansen (H) om en orientering om risiko 

knyttet til legemiddeltilgang fra norsk medisinaldepot og Brexit avtalen. 

Dette ble besvart skriftlig og ligger i sakspapirene.  

 

Gratulasjon til Per Askilsrud 70 år, med overrekkelse av blomster. 

  

Behandlede saker Fra og med sak 30/19 



  

Side 2 av 5 

til og med sak  31/19 

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

satt med følgende til dagsorden: 

 

Leder tok opp følgende sak: 

Det må velges 2 representanter til å signere protokollene, i tillegg til leder Runar Johansen. 

Noen som har forslag til dette? 

Følgende medlemmer ble valgt til å signere protokoll: leder Runar Johansen, (H) Brit W. 

Bøhler (Rødt) og Trine Sandum (Ap). 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Ole Johan Andersen fremmet følgende spørsmål: 

«I henhold til innlevert Interpellasjon i KS 27.06.19, med spørsmål om god mat til beboerne  

på sykehjemmene og institusjonene, ble det lagt frem ønske om egen sak om dette, når vil 

denne saken komme opp?» 

Kommunalsjefen svarte ut muntlig at den kan komme opp i neste møte i hovedutvalget (HOV) 

04.02.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Brit W. Bøhler Runar Johansen  Trine Sandum 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

30/19 19/4843   

 Orienteringer  

 

 

31/19 19/4839   

 Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til 

deltagelse  
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30/19   

Orienteringer  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte redegjørelser tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte redegjørelser tas til orientering 
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31/19   

Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til deltagelse  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ole Johan Andersen (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune søker deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med inntil 

20 nye kommuner».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Andersens (Frp) forslag ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp og Rødt).  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4843-2  Arkiv: G05  

 

Sak: 30/19 

 

Saksprotokoll - Orienteringer  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Vedlagte redegjørelser tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4839-2  Arkiv: H41  

 

Sak: 31/19 

 

Saksprotokoll - Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til 

deltagelse  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.11.2019: 

 

Ole Johan Andersen (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune søker deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med inntil 

20 nye kommuner».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Andersens (Frp) forslag ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp og Rødt).  
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