
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 2 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 05.02.2013 Tid: 16.00 – 17.00 

Innkalte: 
Funksjon                    Navn         Forfall Møtt for 

Leder Ståle Skjønhaug   

Nestleder Dag Haakon Henriksen   

Medlem Anne Marie Brubråten FO  

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Elin Fleischer Johnsrud  FO  

Medlem Per Askilsrud FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Brit Walbækken Bøhler   

Varamedlem Frode Østlund  Elin Fleischer Johnsrud  

Varamedlem Olav Kvam Relling  Anne Marie Brubråten 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kommunalsjef Elisabeth Vennevold. 

Dessuten møtte: Kirsten Orebråten og Elisabeth Djønne 

 

EVENTUELT: 

 Erna Skaugrud  (Ap):  ”Rådmannens bes snarest ta initiativ til en 

brukerundersøkelse for å belyse hvilke kvalitet pasientene opplever på de kommunale 

tjenestene etter utskrivning fra  sykehuset”. (kfr. Eldrerådets vedtak sak 6/13, møte 

04.02.2013) HOV-sak 10/13..  

 Dag Haakon Henriksen (H): ”Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd (HOV)  

ber om at kommunestyret orienteres om status for kommuneplanarbeidets fremdrift,  

når kommuneplanen forventes ferdig for behandling og beslutning i kommunestyret”. 

HOV-sak 11/13.  

 Ole Johan Andersen (Frp): Ernæringsutvalget. Prosjektleder bes komme på 

HOV’s møte 04.03.2013 for å informasjon om prosjektet.  

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 2/13 til og med sak 11/13 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

Ståle Skjønhaug (sign.) Dag Haakon Henriksen (sign.) Ole Johan Andersen (sign.) 

 

Møtesekretær: 

Ingebjørg Flatin 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

2/13 13/43  

 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTENE 05.12.2012 

OG 22.01.2013  

 

3/13 12/4733  

 FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030  

 

4/13 12/5439  

 REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV 

OMSORGSTJENESTER  

 

5/13 13/57  

 OMRÅDEPLAN HABILITERING - HØRINGSUTTALELSE  

 

6/13 13/137  

 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER 

TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER 

 

7/13 13/353  

 STATUSRAPPORT TILBAKEMELDINGER AVVIK OG KLAGER - 4. 

KVARTAL 2012  

 

8/13 13/354  

 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN - HELSE OG OMSORG 2012 - 

2016  

 

9/13 13/355  

 HANDLINGSPLAN 2013 - HELSE OG OMSORG  

 

EVENTUELT-SAKER: 

10/13 12/5439  

 BRUKERUNDERSØKELSE - KOMMUNALE TJENESTER   

 

11/13         12/4035 

         KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE  
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2/13  

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTENE 05.12.2012 OG 22.01.2013  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Ovennevnte møteprotokoller godkjennes. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Ovennevnte møteprotokoller godkjennes. 
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3/13  

FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030  

 

Vedtak 

 

:&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas som retningsgivende for 

perioden frem til våren 2015 hvor en foretar en evaluering av fremdrift. 

 

2. Rådmannen bes om at målene, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides 

i handlingsprogram, styringssystemer og kommuneplanen.. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Tilleggsforslag: 

Punkt 1 fra Dag Haakon Henriksen (H) p.v.a. Ap, H og V : 

 

Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas som retningsgivende for 

perioden frem til våren 2015 hvor en foretar en evaluering av fremdrift. 

 

Punkt 2:  

Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i 

handlingsprogram, styringssystemer og kommuneplanen.  

 

Tilleggsforslag punkt 2 fra Brit Walbækken Bøhler (Sol): 

Rådmannen bes om at  målene, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i 

handlingsprogram og styringssystemer. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag, med tillegg fremmet av Henriksen og Walbækken Bøhler, ble 

enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til formannskapet. 

  

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas. 

 

2. Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i 

handlingsprogram og styringssystemer. 
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4/13  

REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV OMSORGSTJENESTER  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til 

formannskapet.  

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester. 
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5/13  

OMRÅDEPLAN HABILITERING - HØRINGSUTTALELSE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Vedlagte høringsuttalelse til ”Områdeplan Habilitering” tas til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte høringsuttalelse til ”Områdeplan Habilitering” tas til orientering. 
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6/13  

DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL 

ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Saksgrunnlaget for søknad om midler til kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser tas til 

orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Saksgrunnlaget for søknad om midler til kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser tas til 

orientering. 
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7/13  

STATUSRAPPORT TILBAKEMELDINGER AVVIK OG KLAGER - 4. KVARTAL 

2012  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Statusrapport om avvikshåndtering 4. kvartal 2012 tas til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapport om avvikshåndtering 4. kvartal 2012 tas til orientering. 
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8/13  

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN - HELSE OG OMSORG 2012 - 2016  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar kompetanseutviklingsplan til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar kompetanseutviklingsplan til orientering. 
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9/13  

HANDLINGSPLAN 2013 - HELSE OG OMSORG  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Handlingsplan 2013 , - Helse og omsorg, tas til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan 2013 , - Helse og omsorg, tas til orientering.. 
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10/13  

EVENTUELT. 

BRUKERUNDERSØKELSE - KOMMUNALE TJENESTER   

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Rådmannens bes snarest ta initiativ til en brukerundersøkelse for å belyse hvilke kvalitet 

pasientene opplever på de kommunale tjenestene etter utskrivning fra sykehuset. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Erna Skaugrud  (Ap)  tok opp Eldrerådets vedtak sak 6/13, møte 04.02.2013 som lyder: 

 

”Rådmannens bes snarest ta initiativ til en brukerundersøkelse for å belyse hvilke kvalitet 

pasientene opplever på de kommunale tjenestene etter utskrivning fra sykehuset”.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt oversendt rådmannen. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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11/13  

EVENTUELT 

KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

”Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd (HOV)  ber om at kommunestyret orienteres 

om status for kommuneplanarbeidets fremdrift,  når kommuneplanen forventes ferdig for 

behandling og beslutning i kommunestyret”. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Dag Haakon Henriksen (H): ”Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd (HOV)  ber om 

at kommunestyret orienteres om status for kommuneplanarbeidets fremdrift,  når 

kommuneplanen forventes ferdig for behandling og beslutning i kommunestyret”. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt oversendt rådmannen. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

 

 

 

 

  


