
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 
Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtedato: 09.10.2012 Tid:  Se program  

 
Gruppemøte kl. 14.30 i formannskapssalen 
Ap, H, V og Krf. 
 

 
Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller 
e-post sek@ringerike.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

SAKSLISTE  NR  8 
 
 
Innkalte: 
Funksjon  Navn  
Leder Ståle Skjønhaug   
Nestleder Dag Haakon Henriksen   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Elin Fleischer Johnsrud    
Medlem Per Askilsrud   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Brit Walbækken Bøhler   
 
PROGRAM:  
 
Kl. 15.00 OMVISNING OG ORIENTERING PÅ HØNEFOSS SYKEHJEM  
  (for felles kjøring,  fremmøte utenfor rådhuset kl. 14.50) 
 
Kl. 16.00 ORDINÆRT MØTE STARTER  M/FØLGENDE ORIENTERINGER: 
 

• Status og utfordringer i helse og omsorg 
• Psykisk helse/rus-psykiatriplan 
• NAV-boligsosial handlingsplan 
• Situasjonen ved legevakten 



Saksnr. Arkivsaksnr.  Side 
 Tittel  
 
61/12 12/34   
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL  -  MØTE  11.09.2012   
 
62/12 12/42   
 REFERATSAKER     
 
63/12 12/477   
 SAKER PLANLAGT TIL POLITISK BEHANDLING HELSE OG OMSORG 2012  
 
64/12 12/4085   
 NY FASTLEGEHJEMMEL - RINGERIKE KOMMUNE   
 
65/12 12/2986   
 RINGERIKSBADET  -  SØKNAD OM BIDRAG TIL FORPROSJEKT   
 
EVENTUELT 
 
 

Ringerike kommune, 03.10.2012 
 

STÅLE SKJØNHAUG 
LEDER 
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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL  -  MØTE  11.09.2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/34  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 09.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER    
 
Arkivsaksnr.: 12/42  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 09.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker er tatt til orienentering: 
 
A Utdelt på HOV’s møte 11.09.2012. Møteprotokoll fra ELD’s møte 10.09.2012 
 
 



   
 

 Side 5 av 9   
 

SAKER PLANLAGT TIL POLITISK BEHANDLING HELSE OG 
OMSORG 2012 
 
Arkivsaksnr.: 12/477  Arkiv: 040 F   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/12 Eldrerådet 08.10.2012 
63/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 09.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Oversikten over behandlede saker samt oversikt over planlagte saker m/tentativt 
behandlingstidspunkt tas til orientering. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Rådmannen legger med dette fram oversikt over behandlede saker, samt de saker 
administrasjonen kjenner på nåværende tidspunkt. Likeledes er tentativt 
behandlingstidspunkt angitt. 
 
Rådmannen oppfordrer det politiske miljø til å ta kontakt dersom enkelte saker savnes, eller 
man ønsker andre saker tatt opp i perioden. 
 
Oversikten er ikke uttømmende, og nye saker vil komme opp fortløpende og innplasseres på 
oversikten. 
 
 
Saksdokumenter 
 

• Oversikt over behandlede og planlagte saker 2012 og 2013 
 
 
 Ringerike kommune, 20.09.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Kommunalsjef. Elisabeth Vennevold 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf 909 99 923 
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NY FASTLEGEHJEMMEL - RINGERIKE KOMMUNE  
 
Arkivsaksnr.: 12/4085  Arkiv: G21   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 09.10.2012 
48/12 Eldrerådet 08.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd anbefaler at det etableres en ny 100 % 
fastlegehjemmel i Ringerike kommune. 
Beskrivelse av saken 
  
Lovgrunnlag: 
 
Lov om Helse og omsorgstjenester i kommunene, § 3-2, 4.ledd, presisert i  Forskrift for 
fastlegeordningen: 
 

 § 4. Det kommunale ansvaret for organisering av fastlegeordningen 
Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker 
det, får tilbud om plass på fastleges liste, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c 
og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen § 2. 
Kommunen skal sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen 

 
Dette er ytterligere utdypet i Lov om pasient og bruker rettigheter: 
 

§ 2-1c. Pasientrettigheter i fastlegeordningen 
Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos lege med 
fastlegeavtale. Det samme gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av 
folketrygden. 
 
Personer som står på fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året, 
og rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med 
fastlegeavtale. 

 
Faktiske forhold: 
 
Ringerike Kommune har i dag 25 fastlegehjemler fordelt på 12 legesenter : 
 

• 1 hjemmel på Nes 
• 1 hjemmel på Sokna ,  
• 1 hjemmel i Heradsbygda ,  
• 1 hjemmel på Hallingby 



  Sak 64/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

• 2 hjelmer i Haug,  
• 2 hjemler på Tyristrand 
• 17 hjemler i Hønefoss  

 
I dag er alle fastlegehjemler er besatt. Listelengden varierer fra 700 pasienter til 1800 
pasienter/liste.  
 
Legene har, utover fastlege praksis, oppgaver som tilsynsleger i kommunehelsetjenesten, 
praksiskonsulent på sykehuset og rådgivere i eksterne instanser (Nav, trygdesaker, forsikring 
etc.). 
 
Samhandlingsreformens krav om økt kompetanse og kapasitet i kommunehelsetjenesten for 
pasienter med komplekse sykehistorier øker behovet for og kravene til allmennmedisinske 
tjenester, herunder fastlegens kapasitet.   
 
Flere fastleger har søkt om listereduksjoner, for å i vareta sin listepopulasjon. Dette ønsket 
kan i dag ikke imøtegås i Hønefoss sentrum uten utvidelse av kommunens kapasitet. 
Det er i liten grad ledig listekapasitet i Hønefoss, og høg etterspørsel. Det er derfor i 
realiteten ikke mulig å bytte fastlege i Hønefoss by. Det er noen ledige plasser i distrikt.  
 
Rådmannens vurdering 
  
Saken har vært drøftet i LSU (kommunen og fastlegenes samarbeidsutvalg) den31.mai 2012, 
og i allmennlegeutvalget samme dag. Begge instanser anbefaler at det opprettes en ny 
fastlegehjemmel i Ringerike kommune, med virkested i Hønefoss. Saken har vært ute på 
høring blant fastlegene, som ikke har innvendinger. 
 
En økning av antall fastlegehjemler i Ringerike kommune vil ikke øke kommunens 
driftskostnader. Det er fra Helsedirektoratet, avdeling for allmennlegetjenester, gitt 
anledning til å søke tilskudd til rekruttering til og etablering av nye fastlegehjemler i 
kommunene. Beløpet er et engangsbeløp på kr. 300 000,-.   
 
En søknad om ny fastlegehjemmel avgjøres av fylkesmann v/fylkeslegen, etter anbefaling fra 
faglig ansvarlig politisk organ i kommunen. Saken legges med dette fram for hovedkomiteen 
for helse, omsorg og velferd for anbefaling. 
 
Saksdokumenter 
 

• Ingen 
 
 Ringerike kommune, 20.09.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Kommunalsjef Elisabeth Vennevold 
Saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege 
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RINGERIKSBADET  -  SØKNAD OM BIDRAG TIL FORPROSJEKT  
 
Arkivsaksnr.: 12/2986  Arkiv: 223 D23   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Formannskapet  
65/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 09.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune er positive til at det på sikt utredes en utvidelse av 
terapibassengfasilitetene ved Ringeriksbadet AS, men vil ikke stille midler til disposisjon for 
et forprosjekt på nåværende tidspunkt. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Fra Ringeriksbadet AS foreligger søknad om bidrag til gjennomføring av forprosjekt for å 
utrede tilbygg med et ekstra terapibasseng ved Ringeriksbadet..  
 
Søknaden er vedlagt og beløpets størrelse er kr. 100.000,- fra hver av kommunene Hole og 
Ringerike.  
 
Søknaden baserer seg på Kommunestyrets vedtak i møte 05.03.2012:  
 
Kommunestyret forventer at Ringeriksbadet as kommer tilbake med mer detaljerte  
beregninger og kostnadskalkyler når det gjelder tilbygg 2 (ekstra terapibasseng), og  
ønsker ikke å forplikte seg på nåværende tidspunkt med det bakgrunnsmateriale som i  
dag foreligger. 
 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen registrerer at flere pasientorganisasjoner uttrykker bekymring over manglende  
kapasitet og muligheter for skjerming av terapibassenget (varmtvannsbassenget) ved  
Ringeriksbadet as.  
 
Dette til tross for at kommunen mottok klare  forsikringer, både gjennom leder for 
bassenget Sverre Haugli, fra styreformann Roar Hammerstad og daglig leder Bjørn Hartz, om 
at kapasiteten ved Ringeriksbadet as ville være god nok til at Ringerike kommune kunne 
avvikle bassengtilbudet ved Austjord. 
  
I bekymringsmeldingene fra pasientorganisasjonene fremkommer det ikke tydelig om det er 
kapasitet eller skjerming, evt. begge deler, som er den egentlig utfordringen med dagens 
basseng. Dette er et vesentlig spørsmål i forhold til hvilket tiltak som iverksettes, og i 



  Sak 65/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

forhold til hvilken utredning som er nødvendig. Dette er derfor et spørsmål som må avklares 
tidlig i en eventuell videre prosess. 
 
Ringerike kommunes muligheter for å gå inn i nye prosjekt i nær framtid som krever 
investeringer i en viss størrelsesorden, er som kjent begrenset. Rådmannen er derfor usikker 
på hvor hensiktsmessig det vil være å gå videre med slik utredning som foreslått i søknaden 
på nåværende tidspunkt. 
 
Formannskapet i Hole kommune har behandlet søknaden i møte 19.9.1012, sak 130/12 og 
fattet enstemmig vedtak om at det vil være mest hensiktsmessig å vurdere saken i forbindelse 
med kommende budsjettprosess. 
 
Dersom forprosjektet ønsket gjennomført fra Ringerike kommunes side, må slikt initiativ 
tas/fremmes i budsjettprosessen 2013.  
 
 
Saksdokumenter 

 
• Søknad om bidrag til forprosjekt fra Ringeriksbadet AS, 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf 909 99 923 
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SAKER TIL POLITISK BEHANDLING, - HELSE OG OMSORG 2012 


PROSJEKT / TILTAK SAK BEHANDLET 


Oversikt over planlagte saker til politisk behandling, - Helse og omsorg 2012 
 


12/477 Februar 2012 


Utarbeidelse av «Strategisk handlingsplan for implementering av 
Samhandlingsreformen». 
 


11/3860 
 


Februar 2012 


Folkehelseprofil 2012 
 


12/227 Februar 2012 


Borger Bad, - supplement til kommunal eldreomsorg? 
 


12/149 Februar 2012 


Søknad om finansiering, - Ringerike Røde Kors, vannredningsgruppa 
 


11/3741 Februar 2012 


RingeriksKjøkken, - driftsanalyse og konsekvensutredning 
 


11/4549 Februar 2012 


Avtale mellom Ringerike kommune og Vestre Viken HF for den 


akuttmedisinske kjeden og om beredskap 


 


12/131 Februar 2012 


Hønefoss krisesenter, - samarbeidsavtale (Kommuneloven § 28 e) med 
kommunene i Valdres 
 


12/115 Februar 2012 


Brukerundersøkelse, - helsestasjon 2011 
 


12/406 Februar 2012 


Ringeriksbadet as, - tilbyggsplaner 
 


12/458 Februar 2012 


Statusrapport avvik og klager  
4. kvartal 2011 
 


12/381 Februar 2012 


Ringerike kommunes ferietilbud til barn 
 


12/283 Februar 2012 


Hønefoss krisesenter, - samarbeidsavtale (Kommuneloven § 28 e) med 
kommunene i Ringeriksregionen, Midt-Fylke og Hadeland 
 


11/3398 Februar 2012 


Valg av representant til å delta i utarbeidelse av Demensplan for Ringerike 
kommune 
 


12/929 Mars 2012 


Ny fastelegeforskrift, - høring 
 


12/288 Mars 2012 


Søknad om tilskudd til nye dagplasser for demente 
 


11/4621 Mars 2012 


Vestre Viken HF / Ringerike kommune, - Områdeplan svangerskaps-, fødsels- 
og barselomsorg for Vestre Viken helseområde 2012 – 2016. 
 


12/489 Mars 2012 


Kommunale øyeblikkelighjelpsplasser, utkast til avtale 
 


12/923 Mars 2012 


Organisasjonsplan, - Helse og omsorg 
 


12/1346 April 2012 


Alkoholpolitisk handlingsplan 
 


11/4150 April 2012 


Årsmelding Pasient og brukerombudet i  
Buskerud. 
 


12/1510 April 2012 







 Beredskap i forbindelse med rettsak etter terrorangrepene 22.juli 
 


12/1589 April 2012 


Gjennomgang av bygningsmasse-, institusjon 
 


12/2085 Mai 2012 


Etablering av «Familiens hus» 
 


12/1719 Mai 2012 


Alternativ plassering av krisesenteret 
 


12/2084 Mai 2012 


Oppdatert oversikt over saker til Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 
 


12/2086 Mai 2012 


 Svar på spørsmål fra Ole Johan Andersen (FrP) i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av omsorgsombudets rapport om virksomheten 
i 2011 
 


12/2087 Mai 2012 


Avviksrapport 1. kvartal Helse og omsorg 
 


12/2233 Mai 2012 


NOU 2012:6 Brofossutvalget. Utredning av arbeidsrettede tiltak, - 
høringsuttalelse 
 


12/2076 Mai 2012 


Oppdatert organisasjonsplan Helse og omsorg 
 


12/1346 Mai 2012 


Tomt til nytt sykehjem 
 


12/2256 Juni 2012 


Samarbeidsavtale mellom Vestre viken HF og Ringerikekommune om 
gjensidig kompetanseutvikling 
 


12/2219 Juni 2012 


Samarbeidsavtale mellom Vestre viken HF og Ringerikekommune om 
forskning 
 


12/2220 Juni 2012 


Øyeblikkelig hjelp, - døgntilbud i kommunal regi 
 


12/2323 Juni 2012 


Samarbeidsavtale mellom Vestre viken HF og Ringerikekommune om 
forebygging 
 


12/2221 Juni 2012 


Samarbeidsavtale mellom Vestre viken HF og Ringerikekommune om 
svangerskap, fødsels og barselomsorgen 
 


12/117 
 


Juni 2012 


Samarbeidsavtale mellom Vestre viken HF og Ringerikekommune om IKT-
samarbeid. 
 


12/2257  Juni 2012 


Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune om 
etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnoppholdstilbud. 
 


12/2706 Juni 2012 


Status samhandlingsreformen 
 


12/1116 August 2012 


Større handlingsrom for rådmannen til å vise skjønn når det gjelder det 
gjelder pkt. 6 i retningslinjene for å startlån. 
 


12/3696 September 2012 
 


Revidert samarbeidsavtale BRIS 12/3695 September 2012 
 


Framdriftsplan for «Døgnplasser – øyeblikkelig hjelp i kommunal regi», - 
orientering 
 


12/2323 September 2012 
 


Regional planstrategi Buskerud 2013 – 2016, - høringsuttalelse 
 


11/3944 September 2012 
 







 


SAKER PLANLAGT TIL POLITISK BEHANDLING, - HELSE OG OMSORG 2013 


PROSJEKT / TILTAK SAK TENTATIVT 


BEHANDLINGS-


TISDPUNKT 


Søknad om midler til øyeblikkelig-hjelp plasser i kommunen 
 


 Mars 2013 


Plan mot vold i nære relasjoner 
 


 Ikke fastsatt 


Rullering av «Psykiatriplan 2015» 


 


12/121 
 


Ikke fastsatt 


Rullering av «Boligsosial handlingsplan 2008 – 2015» 
Avventer en utredning/analyse i forhold til forventet behov. Ny plan 
presenteres fram til 2020. 
 


11/3429 
 


Ikke fastsatt 


Plan for kompetanseutvikling og opplæring  September 2012 
 


PROSJEKT / TILTAK SAK TENTATIVT 


BEHANDLINGS-


TIDSPUNKT 


Søknad om ny fastlegehjemmel i Ringerike kommune 
 


12/4085 Oktober 2012 


Søknad om prosjektmidler, - Ringeriksbadet 
 


12/2986 Oktober 2012 


Saker som er behandlet og planlagt behandlet i hovedkomiteen for helse, 
omsorg og velferd. 
 


12/2086 Oktober 2012 


Rullering av «Rusmiddelplan 2015» 
 


12/123 
 


November 2012 


Vestre Viken HF / Ringerike kommune, - Områdeplan rehabilitering 
2012 – 2022. 
 


12/127 
 


November 2012 


Rullering av «Plan for omsorg av alvorlig syke og døende» 
 


12/122 
 


November 2012 


Framdriftsplan, - småhusprosjektene 
 


12/118 
 


November 2012 


Barnevernsmelding for Ringerike kommune 
 


12/126 
 


Desember 2012 


Tomt til nytt sykehjem. Saken utredes i vid sammenheng der eksisterende 
bygningsmasse vurderes som del av saken Nærhet til sykehuset er et annet 
moment som skal vurderes. Norderhovhjemmet utredes på lik linje med de to 
andre alternativene, j.fr. vedtak i FS sak 131/12. 


12/2256 
 
 
 
 


Desember 2012 


Utarbeidelse av «Demensplan 2015»  
 


12/119 Desember 2012 


Forebyggende/oppsøkende team for eldre i Ringerike kommune 
 


12/1117 Ikke fastsatt 


Behov for brukerutvalg, j.fr. K-sak 77/12 
  


12/2087 Ikke fastsatt 


Eiermelding for Ringerike kommune 
 


11/275 Ikke fastsatt 


Rullering av «Omsorgsplan 2015» 
 


11/3429 
 


Ikke fastsatt 







 «Samlet plan for barn og unge» 


Ny plan som også omhandler Oppvekst og Kultur sine ansvarsområder. 
Erstatter tidligere plandokument. 
 


 Ikke fastsatt 


Rullering av «Rehabiliteringsplan 2015» 


 


12/124 
 


Ikke fastsatt 


   
   
   
 





