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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 08.09.2020 Tid: 16:00 – 19:45  

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

16:00 – 16:05 Opprop/møteinnkalling  

16:05 – 16:35 Orientering - Fontenehuset V/ Tone R. Thoresen  

16:35              Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Parti      Forfall   Møtt for 

Leder Runar Johansen H   

Nestleder Ole Johan Andersen Frp   

Medlem Per Askilsrud Krf FO  

Medlem Trine Sandum Ap   

Medlem Anne Katrine Korneliussen Ap FO  

Medlem Wenche Fredheim Saupstad Sp   

Medlem Per Christian Aurdal Sp   

Medlem Brit Walbækken Bøhler Rødt   

Medlem Erlend Kristinsønn Ødegård 

Kåsereff 

SV   

Varamedlem Unni E. Carlsen H  Anne Katrine Korneliussen 

Varamedlem Trond Nyhus Frp  Per Akilsrud 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen, Saksbehandler Stab helse og 

omsorg Tom Morten Bomstad Nilsen, Leder Interkommunalt 

samarbeid Heidi Lafton.  
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Merknader  Orientering – Pandemi V/kommuneoverlege Karin Møller 

 Orientering - Strukturutredning v/ Heidi Lafton 

 Dokumenter utdelt i møtet: 

 Tilleggsopplysninger til sak 32/20 Regnbuen- status og 

videre drift. 

 Presentasjoner fra møtet finner du her: 

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

 

Behandlede saker Fra og med sak 29/20 

til og med sak  37/20 

 

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  

29/20 20/3878   

 Faste orienteringer  

 

 

30/20 20/1829   

 Arbeid, studier og trivselsundersøkelse Fontenehuset  

 

 

31/20 20/3826   

 Fontenehuset, - årsrapport 2019  

 

 

32/20 20/3893   

 Regnbuen, - status og videre drift  

 

 

33/20 20/3229   

 Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

 

34/20 20/3737   

 Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  

 

 

35/20 18/2561   

 Dagberedskap - legevakttjenesten  

 

 

36/20 20/3744   

 Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold 

i nære relasjoner, - Krisesenteret  

 

 

37/20 20/3821   

 Høring av forslag til ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune  
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29/20   

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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30/20   

Arbeid, studier og trivselsundersøkelse Fontenehuset  

 

Vedtak: 

 

 

Rapport arbeid og studier undersøkelse samt trivselsundersøkelse 2019 tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rapport arbeid og studier undersøkelse samt trivselsundersøkelse 2019 tas til orientering 
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31/20   

Fontenehuset, - årsrapport 2019  

 

Vedtak: 

 

Fontenehusets årsrapport 2019 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fontenehusets årsrapport 2019 tas til orientering. 
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32/20   

Regnbuen, - status og videre drift  

 

Vedtak: 

 

1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, 

Kirkens bymisjon og Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern. 

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Trine Sandum (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

1. «Saken utsettes 

 

Trine Sandum fremmet følgende forslag: 
«HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

 I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, Kirkens 

bymisjon og Villaen kommer og informerer». 

 

 

Per Christian Aurdal (Sp) fremmet p.v.a. Sp, Rødt og SV følgende forslag: 

 «Tilbudet ved Regnbuen videreføres. 

 Rådmannen legger frem en sak på HOV`s møte i oktober som vider hensiktsmessige 

løsninger på de bygningsmessige utfordringene, samt ivaretakelse av 

smittevernhensyn. 

 Rådmannen innarbeider tilbudet i budsjettet for 2021». 

 

Ole Johan Andersen (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. «Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover. 

2. Huset er stengt for brukerne p.g.a. inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern. Rådmannen bes komme tilbake med en 

sak som omhandler en eventuelt rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021». 
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Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

1. «Hovedutvalget anbefaler FS at nåværende dagtilbud ved Regnbuen avvikles. 

2. Brukerne ved Regnbuen får annet tilbud etter individuell oppfølging av hver enkelt. De 

ansatte ivaretas i henhold til lovverket». 

 

Fellesforslag fremmet p.v.a. Ap, H, SV, Rødt, Sp og Frp: 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, manglende 

universell utforming og smittevern. 

1. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell rehabiliteringsplan 

innen 1. halvår 2021. 

3. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Sandums (Ap) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (Ap) og falt. 

 

Sandums (Ap) forslag til nytt punkt, samt fellesforslag fra Ap, H, SV, Rødt, Sp og Frp ble 

enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til formannskapet. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget tar til etterretning at dagtilbudet ved Regnbuen avvikles. 

2. Hovedutvalget forutsetter at kompenserende tiltak iverksettes ovenfor brukere som 

blir negativt berørt av en avvikling, og at ansatte som har vært dedikert tiltaket 

ivaretaes i henhold til lovverket. 

 

 



  

Side 9 av 14 

 

 

33/20   

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 
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34/20   

Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  

 

Vedtak: 

 

Rådet ser at frivillighetssentralen er en stor ressurs og et godt tilskudd til kommunens 

økonomiske situasjon. Den fremlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 
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35/20   

Dagberedskap - legevakttjenesten  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tilslutter seg rådmannens anbefaling om fastholdelse og utvikling av etablert 

dagberedskapsordning som en velfungerende modell for kommunens akutte 

allmennmedisinske legetjenester. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tilslutter seg rådmannens anbefaling om fastholdelse og utvikling av etablert 

dagberedskapsordning som en velfungerende modell for kommunens akutte 

allmennmedisinske legetjenester. 
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36/20   

Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære 

relasjoner, - Krisesenteret  

 

Vedtak: 

 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 
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37/20   

Høring av forslag til ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune  

 

Vedtak: 

 

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike ønsker fokus på likhetsprinsippet, men 

saksbehandling lokalt.  

 

Følgende punkter ble tatt opp i rådet: 

 

 Skal saksbehandling og tildeling legges til fylkeskommunen, som i dag i Akershus, eller 

ligge i de ulike kommunene, som i dag i Buskerud og Østfold? 

 

Rådet ønsker å beholde saksbehandlingen i kommunene, så nær brukerne som mulig.  

 

 Skal TT-ordningen ha en grense for antall brukere i fylkeskommunen, slik Buskerud og 

Østfold har i dag, eller ikke ha slik grense, som i dag i Akershus? Hvor ofte skal 

brukere måtte søke om TT-kort, og skal det differensieres mellom varig- og 

midlertidig funksjonsnedsettelse? 

 

Rådet ønsker ikke grense for antall brukere, slik gamle Buskerud har i dag.  

 

Ok med differensiering. 4 år for varig funksjonsnedsettelse, 2 år for midlertidig 

funksjonsnedsettelse. 

 

 Hvordan skal ordningen tilpasses økte muligheter for bestillingstransport og servicelinjer 

i kollektivtrafikken? 

 

Rådet har ingen forslag på dette punktet. 

 

 Skal brukere med bil eller annen stønad til transport omfattes av ordningen? 

 

Nei. 

 

 Skal beboere på institusjon med heldøgns omsorg og pleie omfattes av ordningen? 

 

Ja. 

 

 Skal tilskuddet deles likt til brukere, eller skal det differensieres etter behov og/eller type 

funksjonsnedsettelse? 

 

Differensieres etter behov og type funksjonsnedsettelse.  

 

 Hvordan skal ordningen håndtere forskjellen i reiseavstander? 
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Ordningen bør deles i to. De som bor i en radius innenfor 15 km for bykjernen bør få en 

kvote, og de som bor utenfor en større kvote. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag fra Viken fylkeskommune til ny felles forskrift for TT-ordningen anbefales. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3878-2  Arkiv: G20  

 

Sak: 29/20 

 

Saksprotokoll - Faste orienteringer  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Den framlagte informasjon tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3826-3  Arkiv: 233  

 

Sak: 31/20 

 

Saksprotokoll - Fontenehuset, - årsrapport 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Fontenehusets årsrapport 2019 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3893-2  Arkiv: 027  

 

Sak: 32/20 

 

Saksprotokoll - Regnbuen, - status og videre drift  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, 

Kirkens bymisjon og Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern. 

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Trine Sandum (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

1. «Saken utsettes 

 

Trine Sandum fremmet følgende forslag: 
«HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. 

 I forkant av dette møtet ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, Kirkens 

bymisjon og Villaen kommer og informerer». 

 

 

Per Christian Aurdal (Sp) fremmet p.v.a. Sp, Rødt og SV følgende forslag: 

 «Tilbudet ved Regnbuen videreføres. 

 Rådmannen legger frem en sak på HOV`s møte i oktober som vider hensiktsmessige 

løsninger på de bygningsmessige utfordringene, samt ivaretakelse av smittevernhensyn. 

 Rådmannen innarbeider tilbudet i budsjettet for 2021». 

 

Ole Johan Andersen (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. «Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover. 

2. Huset er stengt for brukerne p.g.a. inneklima, brann- og redningsproblemer, manglende 

universell utforming og smittevern. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som 

omhandler en eventuelt rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021». 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

1. «Hovedutvalget anbefaler FS at nåværende dagtilbud ved Regnbuen avvikles. 

2. Brukerne ved Regnbuen får annet tilbud etter individuell oppfølging av hver enkelt. De 

ansatte ivaretas i henhold til lovverket». 

 

Fellesforslag fremmet p.v.a. Ap, H, SV, Rødt, Sp og Frp: 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, manglende 

universell utforming og smittevern. 

1. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.   

2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell rehabiliteringsplan 

innen 1. halvår 2021. 

3. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er. 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Sandums (Ap) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (Ap) og falt. 

 

Sandums (Ap) forslag til nytt punkt, samt fellesforslag fra Ap, H, SV, Rødt, Sp og Frp ble 

enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til formannskapet. 

 
 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3744-2  Arkiv: H43 &01  

 

Sak: 36/20 

 

Saksprotokoll - Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for 

vold i nære relasjoner, - Krisesenteret  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 
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