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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 13.10.2020 Tid: 16:00 – 19:40 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

16:00 - 16:05 Opprop/møteinnkalling 

16:05 - 16:35 Kirkens bymisjon - orientering om tilbudet i   

                       Ringerike v/Jon Gulbrandsen og Jon Egil   

                       Hovland 

16:35 - 17:05 NAV Ringerike - orientering v/Bente Jansen,  

                       leder NAV Ringerike 

17:05 - 17:15 Pause 

17:15 - 17:35 Aurora og Menova AS – utbygging og samarbeid  

                       v/Reni Odden, enhetsleder Aurora og Magne  

                       Enger, leder Menova AS 

17:35 - 18:05 Kommuneplanens samfunnsdel – orientering       

                       v/Ellen Margrethe Stabursvik og Heidi Elisabeth  

                       Lafton  

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 FO  

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   

Varamedlem Unni E. Carlsen H  Per Askilsrud 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen, rådgiver Tom Morten 

Bomstad Nilsen (FD) 

 

Merknader  Orientering statusrapport Regnbuen og Villan v/ Audun 

Løvstad og Annlaug Helgerud  

 Presentasjoner fra møtet finner du her: 

          https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/ 
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Behandlede saker Fra og med sak 39/20 

til og med sak  44/20 

 

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

satt. 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Brit W. Bøhler Runar Johansen Trine Sandum   

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Matilde Nordli Kristoffersen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

39/20 20/4347   

 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - faste orienteringer  

 

 

40/20 20/720   

 Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  

 

 

41/20 20/3893   

 Regnbuen - status og videre drift  

 

 

42/20 20/4432   

 Matchbox - evaluering og videre plan  

 

 

43/20 20/4433   

 Forslag om endringer i helse - og omsorgstjenesteloven 

(godkjenningsmodell for fritt brukervalg)  

 

 

44/20 20/4448   

 Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020  
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39/20   

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - faste orienteringer  

 

Vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 
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40/20   

Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel 2021-2033  

 

Vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

Hovedutvalget vil jobbe mer med sine innspill til saken, og ønsker å ha en workshop i 

forkant av neste møte. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

«Hovedutvalget (HOV) vil jobbe mer med sine innspill til saken, og ønsker å ha en workshop 

i forkant av neste hovedutvalgsmøte.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling samt Johansens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  
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41/20   

Regnbuen - status og videre drift  

 

Vedtak: 

 

 

1. Dagens bruker av Regnbuen skal sikres et fortsatt tilrettelagt aktivitetstilbud med 

individuell oppfølgning på egnet sted. 

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

rehabiliteringsplan eller avhending av eiendommen innen 1. halvår 2021. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

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

 

«1. Tilbudet ved Regnbuen videreføres. 

2. Rådmannen bes fremme en sak om alternativ lokalisering sentralt i Hønefoss. 

3. Rådmannen bes innarbeide tilbudet i budsjett for 2021. 

4. Dagens brukere, og eventuelt fremtidige brukere, skal sikres et fortsatt tilrettelagt 

aktivitetstilbud med individuell oppfølging.» 

 

Trine Sandum (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H og FrP: 

 

«1. Dagens bruker av Regnbuen skal sikres et fortsatt tilrettelagt aktivitetstilbud med 

individuell oppfølgning på egnet sted. 

2. Som rådmannens punkt 3.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag oppnådde ingen stemmer og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Aurdal (SP) og Sandums (Ap) forslag, ble Sandums forslag 

vedtatt mot 4 stemmer (Sp, R og Sv), som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet.  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med bakgrunn i dagens lokaliteters beskaffenhet avvikles aktivitetstilbudet 

«Regnbuen». 

2. Dagens brukere av Regnbuen skal sikres et fortsatt tilrettelagt aktivitetstilbud med 

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

rehabiliteringsplan eller avhending av eiendommen innen 1. halvår 2021. 
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42/20   

Matchbox - evaluering og videre plan  

 

Vedtak: 

 

1. Tiltaket Matchbox overføres fra utprøving til å bli et fast tilbud i ordinær drift. 

2. Ansvaret legges til NAV, med Menova AS som tiltakshaver. Kostnader knyttet til 

videre drift av tiltaket dekkes innenfor NAVs økonomiske ramme. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å sikre videre drift. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Tiltaket Matchbox overføres fra utprøving til å bli et fast tilbud i ordinær drift. 

2. Ansvaret legges til NAV, med Menova AS som tiltakshaver. Kostnader knyttet til 

videre drift av tiltaket dekkes innenfor NAVs økonomiske ramme. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å sikre videre drift. 
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43/20   

Forslag om endringer i helse - og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt 

brukervalg)  

 

Vedtak: 

 

Høringssvar fra Ringerike kommune. 

 

Ringerike kommune deler Helse og omsorgsdepartementets syn på de utfordringer de 

kommunale helse og omsorgstjenester står ovenfor i årene som kommer.  

 

Ringerike kommune støtter intensjonen i lovforslaget om å skape gode kommunale helse - og 

omsorgstjenester som bedre kan tilpasses den enkeltes liv og hverdag.  

Fritt brukervalg med flere leverandører gir økt variasjon i tjenesteutformingen og dermed økt 

tilpasningsmulighet for den enkelte. Dette gir den enkelte økt innflytelse over eget 

tjenestetilbud og kan i større grad tilpasse dette ut fra egne ønsker og behov.   

 

Ved å åpne for større bruk av flere leverandører, vil det være en fordel at slike løsninger er 

lovregulerte og at konkurransegrunnlag er fundamentert på kvalitet og ikke på pris. 

 

Ringerike kommune mener det er vesentlig at den enkelte kommune selv får mulighet til å 

velge løsninger for sin kommune. 

 

Lovendringen åpner for at det ikke skal være mer kostnadskrevende for kommunen.  

Kommunen vil fortsatt være ansvarlig for tjenestene, klagebehandling, nye felles IT - 

systemer med mange flere tilganger, revisjon og tilsyn. Ringerike kommune er usikker på om 

det er mulig å etterleve intensjonene i loven uten økte administrasjonskostnader. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

 

«Høringssvar fra Ringerike kommune. 

 

Ringerike kommune deler Helse og omsorgsdepartementets syn på de utfordringer de 

kommunale helse og omsorgstjenester står ovenfor i årene som kommer.  

 

Ringerike kommune støtter intensjonen i lovforslaget om å skape gode kommunale helse - og 

omsorgstjenester som bedre kan tilpasses den enkeltes liv og hverdag.  

Fritt brukervalg med flere leverandører gir økt variasjon i tjenesteutformingen og dermed økt 

tilpasningsmulighet for den enkelte. Dette gir den enkelte økt innflytelse over eget 

tjenestetilbud og kan i større grad tilpasse dette ut fra egne ønsker og behov.   
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Ved å åpne for større bruk av flere leverandører, vil det være en fordel at slike løsninger er 

lovregulerte og at konkurransegrunnlag er fundamentert på kvalitet og ikke på pris. 

 

Ringerike kommune mener det er vesentlig at den enkelte kommune selv får mulighet til å 

velge løsninger for sin kommune. 

 

Lovendringen åpner for at det ikke skal være mer kostnadskrevende for kommunen.  

Kommunen vil fortsatt være ansvarlig for tjenestene, klagebehandling, nye felles IT - 

systemer med mange flere tilganger, revisjon og tilsyn. Ringerike kommune er usikker på om 

det er mulig å etterleve intensjonene i loven uten økte administrasjonskostnader.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag, ble 

Johansens forslag vedtatt mot 4 stemmer (Ap, Sv og R). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas som Ringerike kommune uttalelse i saken. 
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44/20   

Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020  

 

Vedtak: 

 

Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020 tas til orientering. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4347-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 39/20 

 

Saksprotokoll - Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - faste orienteringer  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/720-13  Arkiv: K11 &13  

 

Sak: 40/20 

 

Saksprotokoll - Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

Hovedutvalget vil jobbe mer med sine innspill til saken, og ønsker å ha en workshop i forkant 

av neste møte. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

«Hovedutvalget (HOV) vil jobbe mer med sine innspill til saken, og ønsker å ha en workshop i 

forkant av neste hovedutvalgsmøte.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling samt Johansens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4432-2  Arkiv: F99 &34  

 

Sak: 42/20 

 

Saksprotokoll - Matchbox - evaluering og videre plan  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Tiltaket Matchbox overføres fra utprøving til å bli et fast tilbud i ordinær drift. 

2. Ansvaret legges til NAV, med Menova AS som tiltakshaver. Kostnader knyttet til 

videre drift av tiltaket dekkes innenfor NAVs økonomiske ramme. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å sikre videre drift. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4433-2  Arkiv: 144 F00  

 

Sak: 43/20 

 

Saksprotokoll - Forslag om endringer i helse - og omsorgstjenesteloven 

(godkjenningsmodell for fritt brukervalg)  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Høringssvar fra Ringerike kommune. 

 

Ringerike kommune deler Helse og omsorgsdepartementets syn på de utfordringer de 

kommunale helse og omsorgstjenester står ovenfor i årene som kommer.  

 

Ringerike kommune støtter intensjonen i lovforslaget om å skape gode kommunale helse - og 

omsorgstjenester som bedre kan tilpasses den enkeltes liv og hverdag.  

Fritt brukervalg med flere leverandører gir økt variasjon i tjenesteutformingen og dermed økt 

tilpasningsmulighet for den enkelte. Dette gir den enkelte økt innflytelse over eget 

tjenestetilbud og kan i større grad tilpasse dette ut fra egne ønsker og behov.   

 

Ved å åpne for større bruk av flere leverandører, vil det være en fordel at slike løsninger er 

lovregulerte og at konkurransegrunnlag er fundamentert på kvalitet og ikke på pris. 

 

Ringerike kommune mener det er vesentlig at den enkelte kommune selv får mulighet til å 

velge løsninger for sin kommune. 

 

Lovendringen åpner for at det ikke skal være mer kostnadskrevende for kommunen.  

Kommunen vil fortsatt være ansvarlig for tjenestene, klagebehandling, nye felles IT - systemer 

med mange flere tilganger, revisjon og tilsyn. Ringerike kommune er usikker på om det er 

mulig å etterleve intensjonene i loven uten økte administrasjonskostnader. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020: 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

 

«Høringssvar fra Ringerike kommune. 

 

Ringerike kommune deler Helse og omsorgsdepartementets syn på de utfordringer de 

kommunale helse og omsorgstjenester står ovenfor i årene som kommer.  

 

Ringerike kommune støtter intensjonen i lovforslaget om å skape gode kommunale helse - og 

omsorgstjenester som bedre kan tilpasses den enkeltes liv og hverdag.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Fritt brukervalg med flere leverandører gir økt variasjon i tjenesteutformingen og dermed økt 

tilpasningsmulighet for den enkelte. Dette gir den enkelte økt innflytelse over eget 

tjenestetilbud og kan i større grad tilpasse dette ut fra egne ønsker og behov.   

 

Ved å åpne for større bruk av flere leverandører, vil det være en fordel at slike løsninger er 

lovregulerte og at konkurransegrunnlag er fundamentert på kvalitet og ikke på pris. 

 

Ringerike kommune mener det er vesentlig at den enkelte kommune selv får mulighet til å 

velge løsninger for sin kommune. 

 

Lovendringen åpner for at det ikke skal være mer kostnadskrevende for kommunen.  

Kommunen vil fortsatt være ansvarlig for tjenestene, klagebehandling, nye felles IT - systemer 

med mange flere tilganger, revisjon og tilsyn. Ringerike kommune er usikker på om det er 

mulig å etterleve intensjonene i loven uten økte administrasjonskostnader.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag, ble Johansens 

forslag vedtatt mot 4 stemmer (Ap, Sv og R). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4448-2  Arkiv: F00  

 

Sak: 44/20 

 

Saksprotokoll - Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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