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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 10.11.2020 Tid: 15:30 – 18:30 

 

DAGSORDEN: 

Kl. 15:30 – 15:35 Opprop/møteinnkalling 

Kl. 15:35 – 16:05 Workshop – HOV arbeider med  

                              sine innspill til kommuneplanens  

                              samfunnsdel 

Kl. 16:05 – 17:05 Orientering Tverrfaglig miljøteam  

                             (TMT) «Tilbake til skolen»    

                              v/Reni Karoline Odden og Åge  

                              Svarstad 

Kl. 17:05               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 Runhild Vestby Ap   

Medlem Wenche Fredheim Saupstad Sp   

Medlem Per Christian Aurdal Sp FO  

Medlem Brit Walbækken Bøhler Rødt   

Medlem Erlend Kristinsønn Ødegård 

Kåsereff 

SV FU  

Varamedlem Unni E. Carlsen H  Per Askilsrud 

Varamedlem Helge Grundstad V  Per Christian Aurdal 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

Rådgiver Tom Morten Bomstad Nilsen 

 

Merknader  Hovedutvalget (HOV) avholdt workshop vedrørende innspill 

til kommuneplanens samfunnsdel (helse). Innspill er vedlagt 

protokollen (se nederst). 

 Presentasjoner fra møtet finner du her: 

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

 Dokumenter utlevert i møte: Spørsmål fra Unni Carlsen (H), 

med svar fra kommunalsjef Christine Myhre Bråthen, 
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arkivsak 20/4858. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 45/20 

til og med sak  47/20 

 

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Brit Bøhler (R) fremmet følgende spørsmål: 

Hvor stor andel som har fått kartlagt ernæringsmessig risiko? Hvor mange har hatt 

legemiddelgjennomgang i løpet av 2020? 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen svarte delvis ut i møtet, og kommer tilbake med mer 

utfyllende svar i neste møte.  

 

Ole Johan Andersen (FrP) etterspør følgende:  

Ønsker mer info om ernæring og legemiddelhåndtering. 

 

Administrasjonen vil komme tilbake til dette ved senere anledning. 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Brit W. Bøhler Runar Johansen Trine Sandum  

 

 

 

Møtesekretær 

Matilde Nordli Kristoffersen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

45/20 20/4841   

 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - faste orienteringer 10.11.2020  

 

 

46/20 17/3357   

 Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport våren 2020  

 

 

47/20 19/2389   

 Forvaltningsrevisjon - legemiddelhåndtering og ernæring  
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45/20   

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - faste orienteringer 10.11.2020  

 

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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46/20   

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport våren 2020  

 

Vedtak: 

 

 
Status rapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Status rapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 
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47/20   

Forvaltningsrevisjon - legemiddelhåndtering og ernæring  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring 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: 

 

 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 
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Oppsummering fra workshop: 
 

Politiske innspill fra hovedutvalg for helse, omsorg og velferd til kommuneplanens 

samfunnsdel 2021-2033. 

   

Helse og omsorg  

Tjenestene innenfor bistand og omsorg retter seg mot personer i alle aldre som har pleie- og 

omsorgsbehov, utviklingshemming eller psykiske lidelser. 

I tillegg ivaretar sektor bistand og omsorg innbyggernes behov for fysiske og psykiske 

helsetjenester. Sosialtjeneste og bolig har et primært ansvar for å bedre levekårene for 

vanskeligstilte, fremme overgang til arbeid, bidra til sosial og økonomisk trygghet og sikre at 

den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.  

Bistand og omsorg skal fremme innbyggernes helse og mestringsevne slik at de kan klare seg 

selv og være uavhengige av det offentlige hjelpeapparat lengst mulig, men samtidig sikre at 

de som har behov for og rett på tjenester kan motta nødvendige tjenester. 
 

Delmål – Mestring og økt selvhjulpenhet, vi vil:  
• ha helsefremmende arbeid som gjør folk i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst 

flere år fram i tid 

• gi alle brukere mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på økt 

selvhjulpenhet og opplevelse av mestring  

• ha tjenester som bygger på reell medvirkning og som tar utgangspunkt i den enkelte 

brukers behov og ressurser  

• stimulere til økt fysisk og sosial aktivitet hos grupper som risikerer redusert funksjonsevne 
 

Delmål – Forebygging og tidlig innsats, vi vil:  
• hindre eller redusere utvikling av helseplager  

• dreie ressursene mot utsatte grupper som står i fare for å utvikle langvarige og alvorlige 

helseplager  

• drive målrettet forebyggende arbeid basert på forskningsbasert kunnskap om tilstand, 

årsaker og om dokumenterte effekter av tiltak 

 

Delmål – Effektive tjenester, vi vil:  
• sikre en effektiv struktur og profil på tjenestene  

• ta i bruk velferdsteknologiske løsninger  

• ha koordinerte helse- og omsorgstjenester  

• digitalisere administrative prosesser 
 

Delmål – Arbeidsdeling og samarbeid, vi vil:  
• bruke forskning og innovasjon som grunnlag for tjenesteutvikling og samarbeide med 

brukere, ansatte, næringslivet og andre eksterne aktører for å finne nye løsninger  

• ha en bærekraftig arbeidsdeling mellom offentlige helsetjenester og det sivile samfunn  

• styrke familieomsorgen  

• formidle informasjon som avklarer forventninger om tjenestetilbudets kvalitet og omfang 
 

Delmål – Folkehelse og levekår, vi vil:  
• ha fokus på folkehelse og kunnskap om hvordan de ulike sektorer påvirker folkehelsen og 

kan fremme sunne levevaner i befolkningen 
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• prioritere innsats som reduserer sosiale helseforskjeller og sørge for at folkehelseinnsatsen 

når de med høyest helserisiko  

• forebygge ulykker og skader, redusere helseskadelig støy 

• ha gode boforhold med en bolig sosial profil 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4841-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 45/20 

 

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

10.11.2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.11.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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