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   Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - ekstraordinært møte, befaring



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 

Møtested:  Rådhuset/befaring 

Møtedato:  06.10.2020  

Tid:   13:30  

 

TEMAMØTE 

 

Oppmøte på Rådhuset kl. 13:30. Se saksframlegg for tidsplan.  

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

38/20 20/4349     

  Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - ekstraordinært møte, 

befaring  

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 28.09.2020 

Runar Johansen 

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  38/20 

Side 2 av 3   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/4349-1   Arkiv: 033 &43  

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - ekstraordinært møte, 

befaring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon gitt under befaring på tjenestestedene tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vedtok i sak 32/20 at de ønsker et temamøte med 

informasjon om Regnbuen, Fontenehuset, Kirkens bymisjon og Villa’n. Det settes derfor opp 

et ekstraordinært møte 06.10.2020 med befaring på de kommunale tjenestestedene Regnbuen, 

Villa’n og dagsenteret Gleden. Regnbuens lokaler ble våren 2020 stengt grunnet 

bygningsmessige forhold, brannvernhensyn og smittevernhensyn. Brukerne av tilbudet på 

Regnbuen vil få alternative tilbud etter individuell vurdering, tilbud ved Dagsenteret Gleden er 

et av flere aktuelle alternativer. 

Ny leder ved Fontenehuset orienterte Hovedutvalget om sitt tilbud i møte 08.09.2020, og 

Kirkens bymisjon vil orientere hovedutvalget i ordinært møte 13.10.2020. 

 

 

Plan for befaring 

Rådhuset 13:30 

Vi går til Regnbuen 13:30-13:40 

Omvisning på Regnbuen 13:40-14:10 

Vi går til Villa’n 14:10-14:20 

Omvisning på Villa’n 14:20-15:00 

Transportenheten henter oss 15:00-15:10 

Orientering om Slettåkerveien 15:10-15:20 

Omvisning på Gleden 15:20-16:00 

Tilbake til Rådhuset 16:00-16:10 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  38/20 

 Side 3 av 3   

 

Mål 3, god helse. Befaring på tjenestestedene vil bidra til et godt beslutningsgrunnlag i 

helsepolitikken. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4349-1   Arkiv:   

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - ekstraordinært møte, befaring  
 

Forslag til vedtak: 

Informasjon gitt under befaring på tjenestestedene tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vedtok i sak 32/20 at de ønsker et temamøte med 

informasjon om Regnbuen, Fontenehuset, Kirkens bymisjon og Villa’n. Det settes derfor opp 

et ekstraordinært møte 06.10.2020 med befaring på de kommunale tjenestestedene Regnbuen, 

Villa’n og dagsenteret Gleden. Regnbuens lokaler ble våren 2020 stengt grunnet 

bygningsmessige forhold, brannvernhensyn og smittevernhensyn. Brukerne av tilbudet på 

Regnbuen vil få alternative tilbud etter individuell vurdering, tilbud ved Dagsenteret Gleden er 

et av flere aktuelle alternativer. 

Ny leder ved Fontenehuset orienterte Hovedutvalget om sitt tilbud i møte 08.09.2020, og 

Kirkens bymisjon vil orientere hovedutvalget i ordinært møte 13.10.2020. 

 

 

Plan for befaring 

Rådhuset 13:30 

Vi går til Regnbuen 13:30-13:40 

Omvisning på Regnbuen 13:40-14:10 

Vi går til Villa’n 14:10-14:20 

Omvisning på Villa’n 14:20-15:00 

Transportenheten henter oss 15:00-15:10 

Orientering om Slettåkerveien 15:10-15:20 

Omvisning på Gleden 15:20-16:00 

Tilbake til Rådhuset 16:00-16:10 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Mål 3, god helse. Befaring på tjenestestedene vil bidra til et godt beslutningsgrunnlag i 

helsepolitikken. 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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