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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 04.02.2020 Tid: 09:00 – 18:05 

DAGSORDEN/TEMAMØTE:  

Befaring:  

09:00              Felles avreise Rådhuset.  

09:30 - 10:30 Tyribo - Omvisning og kaffe.  

11:00 - 11:45 Hvelven omsorgssenter – Omvisning i institusjon og  

                       omsorgsbolig.  

12:00 - 13:25 Ringerikskjøkken – Lunsj og omvisning.  

13:30 – 15:00 Menova - Omvisning.  

15:00              Retur til Rådhuset  

15:30 - 16:00 Pause.  

16:00              Saksliste. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Parti      Forfall   Møtt for 

Leder Runar Johansen H   

Nestleder Ole Johan Andersen Frp   

Medlem Per Askilsrud Krf   

Medlem Trine Sandum Ap   

Medlem Anne Katrine Korneliussen Ap   

Medlem Wenche Fredheim Saupstad Sp FO  

Medlem Per Christian Aurdal Sp   

Medlem Brit Walbækken Bøhler Rødt   

Medlem Erlend Kristinsønn Ødegård 

Kåsereff 

SV   

Varamedlem Helge Grundstad V  Wenche Fredheim Saupstad 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef, saksbehandler Stab helse og 

omsorg Tom Morten Bomstad, Enhetsleder Heidi Lafton, Ingeniør 

Helse og omsorg Unni Suther. 

 

Merknader  Per Askilsrud (Krf) deltok ikke på befaringen, men deltok i 

møtet. 

 Vedtaksføre med 9 medlemmer til stede 

 Kort orientering v/ Heidi Lafton i forbindelse med behandling av 

sak 6/20. 

Følgende notat ble lagt ut i møtet: 

  Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune – Svar på 

spørsmål fra Reidun Oppen vedrørende sommerstengning av 

dagaktivitet (Arkivsaksnr. 20/149-1) 
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Behandlede saker Fra og med sak 1/20 

til og med sak  12/20 

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

satt. 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Brit W. Bøhler  Runar Johansen Trine Sandum 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/20 20/163   

 Tema/- orienteringer  

 

 

2/20 20/417   

 Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  

 

 

3/20 19/5255   

 Oppfølging av ordførers svar på interpellasjon i kommunestyret 27. juni 

2019.  

 

 

4/20 20/153   

 Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020  

 

 

5/20 20/108   

 Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer  

 

 

6/20 20/321   

 Medlemmer til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og 

omsorg  

 

 

7/20 17/693   

 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

 

8/20 20/195   

 Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 

2023  

 

 

9/20 20/304   

 Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020  

 

 

10/20 20/174   

 Årsmelding for Eldrerådet 2019  
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11/20 19/5161   

 Utstyrssentralen  

 

 

12/20 20/461   

 Vårkonferansen 2020  
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1/20   

Tema/- orienteringer  

 

Vedtak: 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering 
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2/20   

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder 

sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet overføres 

Menova as. 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og foreslå 

nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i tråd med 

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

 

 

Behandling: 

 

Per Christian Aurdal (Sp) fremmet følgende forslag til endring i siste del av pkt. 1: 

Kommunestyret vil sikre dagens ansatte ved Aurora beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike 

kommune. Dette gjelder også fremtidige nyansettelser».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Aurdals (Sp) forslag og Rådmannens innstilling, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (Krf, Rødt, SV og Sp) som hovedutvalgets 

(HOV) innstilling til formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder 

sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet overføres 

Menova as. 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og foreslå 

nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i tråd med 

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 
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3/20   

Oppfølging av ordførers svar på interpellasjon i kommunestyret 27. juni 2019.  

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil ikke støtte initiativet til å reetablere 

produksjonskjøkken ved kommunens sykehjem, eller nyetableringer ved allerede 

etablerte omsorgsplasser i større omsorgsboligetablissementer. 

2. Hovedutvalget for helse, omsorgs og velferd ber rådmannen sørge for at den 

standardheving av maten som skisseres mulig ved større fokus på matfaglig kompetanse 

i de ledd som direkte tilretter måltidene for sluttbruker, gjenspeiles i 

virksomhetsområdets handlingsplaner og legges fram til politisk behandling. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil ikke støtte initiativet til å reetablere 

produksjonskjøkken ved kommunens sykehjem, eller nyetableringer ved allerede 

etablerte omsorgsplasser i større omsorgsboligetablissementer. 

2. Hovedutvalget for helse, omsorgs og velferd ber rådmannen sørge for at den 

standardheving av maten som skisseres mulig ved større fokus på matfaglig kompetanse 

i de ledd som direkte tilretter måltidene for sluttbruker, gjenspeiles i 

virksomhetsområdets handlingsplaner og legges fram til politisk behandling. 
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Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede.  

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020  

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 

brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret organiseringen 

av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av tjenestetilbudet på 

stadig nye områder.  

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfagelig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 

 

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet. 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 NAV- orientering om sin virksomhet 

 BPA- Omsorgslønn 

 Heltidskultur -  Hva er gjort 

 Leve Hele livet 

 Byggeprosjekter – Status 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede.  

 Oppfølging av behandlede saker i 2019 og rapportering 

 

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfaglig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023.  

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020  
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Behandling: 

 

Hovedutvalget (HOV) ønsket følgende temaer belyst i 2020: 

 NAV- orientering om sin virksomhet 

 BPA- Omsorgslønn 

 Heltidskultur -  Hva er gjort 

 Leve Hele livet 

 Byggeprosjekter – Status 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede.  

 Oppfølging av behandlede saker i 2019 og rapportering 

 

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfaglig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023.  

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020  

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd ønsker følgende temaer belyst i 2020: 
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5/20   

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer  

 

Vedtak: 

 

Evalueringen av inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Evalueringen av inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 
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Medlemmer til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og omsorg  

 

Vedtak: 

 

 

Saken utsettes til man har et mandat til denne samarbeidsgruppa. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Brit W. Bøhler (Rødt) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til man har et mandat til denne samarbeidsgruppa». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Brit W. Bøhlers (Rødt) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer som sammen med 

administrasjonen skal utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og 

strukturutredning for pleie- og omsorgtjenestene. 

 

1.______________________________ 

 

2.______________________________ 

 

3.______________________________ 
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Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 
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Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 2023  

 

Vedtak: 

 

Rådet for funksjonshemmede anbefaler Kommunestyret å vedta reglement for rådet for 

funksjonshemmede i Ringerike kommune for perioden 2019 til 2023.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  
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Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020  

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget tar saken til orientering. 
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Årsmelding for Eldrerådet 2019  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  
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Utstyrssentralen  

 

Vedtak: 

 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjonen om utstyrssentralen tas til orientering 
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Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak: 

 

Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/417-2  Arkiv: U03 &10  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet 

overføres Menova as. 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og foreslå 

nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i tråd med 

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Per Christian Aurdal (Sp) fremmet følgende forslag til endring i siste del av pkt. 1: 

Kommunestyret vil sikre dagens ansatte ved Aurora beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike 

kommune. Dette gjelder også fremtidige nyansettelser».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Aurdals (Sp) forslag og Rådmannens innstilling, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (Krf, Rødt, SV og Sp) som hovedutvalgets 

(HOV) innstilling til formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5255-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Oppfølging av ordførers svar på interpellasjon i kommunestyret 27. juni 

2019.  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil ikke støtte initiativet til å reetablere 

produksjonskjøkken ved kommunens sykehjem, eller nyetableringer ved allerede 

etablerte omsorgsplasser i større omsorgsboligetablissementer. 

2. Hovedutvalget for helse, omsorgs og velferd ber rådmannen sørge for at den 

standardheving av maten som skisseres mulig ved større fokus på matfaglig 

kompetanse i de ledd som direkte tilretter måltidene for sluttbruker, gjenspeiles i 

virksomhetsområdets handlingsplaner og legges fram til politisk behandling. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/321-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 6/20 

 

Saksprotokoll - Medlemmer til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og 

omsorg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Saken utsettes til man har et mandat til denne samarbeidsgruppa. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Brit W. Bøhler (Rødt) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til man har et mandat til denne samarbeidsgruppa». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Brit W. Bøhlers (Rødt) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/304-2  Arkiv: F00  

 

Sak: 9/20 

 

Saksprotokoll - Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Hovedutvalget tar saken til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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