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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 02.06.2020 Tid: 16:00 – 18:55  

TEMAMØTE/DAGSPLAN:  

16:00 – 16:05       Opprop/møteinnkalling  

16:05 – 17:05       Orientering - Byggeprosjekt – status  

 Heradsbygda: Inger Grønvold og Jan Thomas Haugan  

 Hov øst og Hov vest: Toyni Kristiansen og Trond Westheim 

Skogdal  

 Legevakta: Christine Myhre Bråthen og Trond Westheim Skogdal  

17:05 17:15          Pause  

17:15 - 17:35       Velferdsteknologi – status V/Astrid Lundesgaard -    

                             UTGÅR 

17:35 – 18:05      Akson – Intensjonserklæring V/ Tor Eid  

18:05 – 18:15      Pause  

18:15 -                 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   

Medlem Per Christian Aurdal Sp   

Medlem Brit Walbækken Bøhler Rødt   

Medlem Erlend Kristinsønn Ødegård 

Kåsereff 

SV   
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Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef Christine M. Bråthen og saksbehandler stab helse og 

omsorg, Tom Morten Bomstad  Nilsen. 

 

Merknader  Velferdsteknologi – status V/ Astrid Lundesgaard -  UTGIKK 

 Kommunalsjef Christine M. Bråthen informerte/orienterte om 

ny informasjon i sak 27/20  

 Presentasjoner fra møtet finner du her: 

  https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/ 

 

Behandlede saker Fra og med sak 20/20 

til og med sak  27/20 

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  

20/20 20/1176   

 Tema/- faste orienteringer  

 

 

21/20 20/2284   

 Akson - intensjonserklæring for deltakelse  

 

 

22/20 20/1873   

 Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering og 

endringer i tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede  

 

 

23/20 20/2288   

 Velferdsteknologi - status våren 2020  

 

 

24/20 20/1175   

 Pasient- og brukerombudene - Årsmelding 2019  

 

 

25/20 20/1829   

 Årsrapport for Fontenehuset i Hønefoss  2019  

 

 

26/20 15/5081   

 Årsmelding fra Ringerike interkommunale legevakt 2019  

 

 

27/20 20/2255   

 Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til 

pågående pandemi  
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20/20   

Tema/- faste 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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21/20   

Akson - intensjonserklæring for deltakelse  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er 

uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 

Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen på det nåværende tidspunkt. 

 

Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen av 

utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er uttrykk for 
kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. 
Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for 
kommunen på det nåværende tidspunkt. 
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22/20   

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering og endringer i 

tjenestetilbudet til psykisk utviklingshemmede  

 

Vedtak: 

 

 Rådmannens statusrapport og vurdering tas til etterretning. 

 Ringerike kommune erkjenner at Menova as må gjennomføre en om- og utbygging for 

å kunne etablere og lokalisere den samhandling og utvikling av tjenestetilbudet som 

kommunestyret har vedtatt. Under forutsetning av at husbankens virkemidler kan 

nyttiggjøres, vil Ringerike kommune kjøpe denne bygningsmassen, og Menova as bes 

om å dimensjonere nødvendige arealer innenfor en kostnadsramme/pris for kommunen i 

størrelsesorden inntil 28 mill. kroner eks. mva. 

Dersom Ringerike kommune på et senere tidspunkt vurderer å selge egen 

bygningsmasse, skal Menova as ha forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende gjelder for 

Ringerike kommune dersom Menova as ønsker å selge sin del av bygningsmassen. 

 Andre arealer ved Menova as som er nødvendig for drift av Aurora, disponeres ved en 

egen leieavtale. 

 Menova tar ansvaret for å etablere en felles veiledergruppe knyttet til Menova Arbeid. 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, 

og serve alle deltagere knyttet til Menove Arbeid samt Aurora. 

 De beskrevne organisatoriske endringer og ny innretning av tjenestetilbudet til psykisk 

utviklingshemmede vedtas. Det forutsettes at tilbudet er på plass fra januar 2022, og at 

dagens leieavtale på Hensmoen avvikles. Rådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige 

samarbeidsavtaler i tråd med vedlagte intensjonsavtale. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Rådmannens statusrapport og vurdering tas til etterretning. 

 Ringerike kommune erkjenner at Menova as må gjennomføre en om- og utbygging for 

å kunne etablere og lokalisere den samhandling og utvikling av tjenestetilbudet som 

kommunestyret har vedtatt. Under forutsetning av at husbankens virkemidler kan 

nyttiggjøres, vil Ringerike kommune kjøpe denne bygningsmassen, og Menova as bes 

om å dimensjonere nødvendige arealer innenfor en kostnadsramme/pris for kommunen i 

størrelsesorden inntil 28 mill. kroner eks. mva. 
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Dersom Ringerike kommune på et senere tidspunkt vurderer å selge egen 

bygningsmasse, skal Menova as ha forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende gjelder for 

Ringerike kommune dersom Menova as ønsker å selge sin del av bygningsmassen. 

 Andre arealer ved Menova as som er nødvendig for drift av Aurora, disponeres ved en 

egen leieavtale. 

 Menova tar ansvaret for å etablere en felles veiledergruppe knyttet til Menova Arbeid. 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, 

og serve alle deltagere knyttet til Menove Arbeid samt Aurora. 

 De beskrevne organisatoriske endringer og ny innretning av tjenestetilbudet til psykisk 

utviklingshemmede vedtas. Det forutsettes at tilbudet er på plass fra januar 2022, og at 

dagens leieavtale på Hensmoen avvikles. Rådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige 

samarbeidsavtaler i tråd med vedlagte intensjonsavtale. 
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23/20   

Velferdsteknologi - status våren 2020  

 

Vedtak: 

 

Framlagt status for videre arbeid med velferdsteknologi i helse og omsorg tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Framlagt status for videre arbeid med velferdsteknologi i helse og omsorg tas til orientering 
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24/20   

Pasient- og brukerombudene - Årsmelding 2019  

 

Vedtak: 

 

Felles, nasjonal årsmelding for 2019 fra pasient- og brukerombudene tas til orientering. 

Eldrerådet ber kommunestyret ved budsjettbehandlingen for 2021 vurdere om kommunen igjen 

kan få et eget pasientombud 

 

Viser til oversikt over de anbefalinger og tema som belyses i meldingen. Rådsmannen bes 

kommentere status i Ringerike for de aktuelle spørsmålsstillinger i egen sak for hovedutvalget 

 

 Ombudene etterlyser igjen bedre informasjon og medvirkning i utforming av tjenester. 

Helsekompetanse er en forutsetning for brukermedvirkning. Det forutsetter informasjon 

– for noen tilrettelagt med tolk.  

 Fastlegeordningen må moderniseres.  

 Økt kompetanse på saksbehandling og klagesaksbehandling etterlyses  

 Rehabilitering – av mange beskrevet som de hemmelige tjenestene. Informasjonen om 

tjenestene må bedres.  

 Mangelfull samhandling er en trussel mot pasientsikkerheten og med kostbare 

konsekvenser.  

 Transport blir en stadig viktigere del av helsetjenestene. Den må planlegges bedre, og 

med utgangspunkt i pasientens behov.  

 Rapporteringskrav utfordrer pasientsikkerheten. Fører rapporteringskravet om null 

korridorpasienter til bedret situasjon for pasientene? Enkeltsaker og nå tilsynsrapporter 

viser at det utfordrer pasientsikkerheten å ligge på "feil" avdeling .  

 Er trinnene for høye i den kommunale omsorgstrappen?  

 Brukerstyrt personlig assistanse – en ordning med uønskede variasjoner.  

 Tilbudet til psykisk syke og til rusavhengige – gjøres det nok og gjøres de riktige 

tingene?  

 Retten til gratis tannhelsetjeneste er for mange en skjult hemmelighet. Informasjonen 

må styrkes. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt.2: 

«Viser til oversikt over de anbefalinger og tema som belyses i meldingen. Rådsmannen bes 

kommentere status i Ringerike for de aktuelle spørsmålsstillinger i egen sak for hovedutvalget 

 Ombudene etterlyser igjen bedre informasjon og medvirkning i utforming av tjenester. 

Helsekompetanse er en forutsetning for brukermedvirkning. Det forutsetter informasjon 

– for noen tilrettelagt med tolk.  

 Fastlegeordningen må moderniseres.  

 Økt kompetanse på saksbehandling og klagesaksbehandling etterlyses  

 Rehabilitering – av mange beskrevet som de hemmelige tjenestene. Informasjonen om 

tjenestene må bedres.  
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 Mangelfull samhandling er en trussel mot pasientsikkerheten og med kostbare 

konsekvenser.  

 Transport blir en stadig viktigere del av helsetjenestene. Den må planlegges bedre, og 

med utgangspunkt i pasientens behov.  

 Rapporteringskrav utfordrer pasientsikkerheten. Fører rapporteringskravet om null 

korridorpasienter til bedret situasjon for pasientene? Enkeltsaker og nå tilsynsrapporter 

viser at det utfordrer pasientsikkerheten å ligge på "feil" avdeling .  

 Er trinnene for høye i den kommunale omsorgstrappen?  

 Brukerstyrt personlig assistanse – en ordning med uønskede variasjoner.  

 Tilbudet til psykisk syke og til rusavhengige – gjøres det nok og gjøres de riktige 

tingene?  

 Retten til gratis tannhelsetjeneste er for mange en skjult hemmelighet. Informasjonen 

må styrkes». 

  

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Felles, nasjonal årsmelding for 2019 fra pasient- og brukerombudene tas til orientering. 
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25/20   

Årsrapport for Fontenehuset i Hønefoss 2019  

 

Vedtak: 

 

Årsrapport for fontenehuset 2019 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Årsrapport for fontenehuset 2019 tas til orientering. 
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26/20   

Årsmelding fra Ringerike interkommunale legevakt 2019  

 

Vedtak: 

 

Årsmelding for Ringerike interkommunale legevakt 2019 tas til orientring. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding for Ringerike interkommunale legevakt 2019 tas til orientring. 
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27/20   

Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til pågående pandemi  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 4.6.20 om å etablere ekstra 

kapasitet i størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

Det skal gå frem fram av saksfremlegget: 

 størrelse, utforming og kvalitet på anlegg. 

 behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet 

 bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse 

 kostnadsberegning». 

 
 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble tatt til orientering. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannens redgjørelse tas til etterretning. 

2. Det vurderes fordelsaktig om kommunen kan etablere ekstra kapasitet i størrelsesorden 

ca 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter fra samme tidspunkt som 

avtalen med Sundvollen hotell avvikles. 

3. Rådmannen får fullmakt til å realisere slik etablering dersom dette dokumenteres 

regningssvarende, både praktisk og økonomisk. 

4. Dersom støtteordninger kan utløses fra husbankens side, forutsettes at disse nyttes fullt 

ut. Om dette skulle betinge kjøp framfor en leieordning, forventes dette spørsmål 

framlagt for politisk behandling. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1176-2  Arkiv: G00  

 

Sak: 20/20 

 

Saksprotokoll - Tema/- faste orienteringer  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Den framlagte informasjon tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1873-2  Arkiv: U03 &10  

 

Sak: 22/20 

 

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

endringer i tjenestetilbudet til psykisk utvikl  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Rådmannens statusrapport og vurdering tas til etterretning. 

 Ringerike kommune erkjenner at Menova as må gjennomføre en om- og utbygging for 

å kunne etablere og lokalisere den samhandling og utvikling av tjenestetilbudet som 

kommunestyret har vedtatt. Under forutsetning av at husbankens virkemidler kan 

nyttiggjøres, vil Ringerike kommune kjøpe denne bygningsmassen, og Menova as bes 

om å dimensjonere nødvendige arealer innenfor en kostnadsramme/pris for kommunen 

i størrelsesorden inntil 28 mill. kroner eks. mva. 

Dersom Ringerike kommune på et senere tidspunkt vurderer å selge egen 

bygningsmasse, skal Menova as ha forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende gjelder for 

Ringerike kommune dersom Menova as ønsker å selge sin del av bygningsmassen. 

 Andre arealer ved Menova as som er nødvendig for drift av Aurora, disponeres ved en 

egen leieavtale. 

 Menova tar ansvaret for å etablere en felles veiledergruppe knyttet til Menova Arbeid. 

Veiledergruppen skal økonomisk være et «spleiselag» mellom Menova as og Aurora, 

og serve alle deltagere knyttet til Menove Arbeid samt Aurora. 

 De beskrevne organisatoriske endringer og ny innretning av tjenestetilbudet til psykisk 

utviklingshemmede vedtas. Det forutsettes at tilbudet er på plass fra januar 2022, og at 

dagens leieavtale på Hensmoen avvikles. Rådmannen får fullmakt til å inngå 

nødvendige samarbeidsavtaler i tråd med vedlagte intensjonsavtale. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2288-2  Arkiv:   

 

Sak: 23/20 

 

Saksprotokoll - Velferdsteknologi - status våren 2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Framlagt status for videre arbeid med velferdsteknologi i helse og omsorg tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 02.06.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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