
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 4 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 02.04.2013 Tid: 16.00  –  19.00 

ORIENTERINGER: 

 

Brukerundersøkelse – Legevakta 

v/Vigdis Jægersborg og Lena Leren  

 

Bestillerenheten 

v/Cicilie Ingrirud 

 

Status rus og psykisk helse 

v/Christine Myhre Bråthen og Kjellaug Myrseth  

Innkalte: 
Funksjon Navn  

Leder Ståle Skjønhaug   

Nestleder Dag Haakon Henriksen   

Medlem Anne Marie Brubråten   

Medlem Anne-Marit Lillestø Ikke møtt  

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Frode Østlund   

Medlem Per Askilsrud   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Brit Walbækken Bøhler   

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung.kommunalsjef Elisabeth Djønne 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 16/13 

til og med sak   21/13 

 

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 

 

16/13 13/43  

 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.03.2013  

 

17/13 13/44  

 REFERATSAKER     

 

18/13 13/645  

 STJERNEGRUPPEN RINGERIKE ÅRSRAPPORT 2012 

 

19/13 12/119  

 UTARBEIDELSE AV "DEMENSPLAN 2015"  

 

20/13 13/863  

 BEHOV FOR "BRUKERUTVALG, - DRØFTING  

 

21/13 13/944  

 SAMARBEID MED FRIVILLIGE  
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16/13  

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.03.2013  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Møteprotokollen 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: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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17/13  

REFERATSAKER     

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Følgende sak er tatt til orientering: 

 

A Møteprotokoll fra eldrerådets møte 04.03.2013  

&&& 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: 

 

Følgende saker tas til orientering: 

 

A Møteprotokoll fra eldrerådets møte 04.03.2013 (utdelt på HOV’s møte 05.03.2013) 
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18/13  

STJERNEGRUPPEN RINGERIKE ÅRSRAPPORT 2012 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Årsrapport for ”Stjernegruppen as, Blå Kors, tas til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Utdelt på møtet: 

 Brev fra BDO AS, datert 14.03.2013 til generalforsamlingen i Stjernegruppen Ringerike AS, 

- Revisors beretning.  

 

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

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport for ”Stjernegruppen as, Blå Kors, tas til orientering. 
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19/13  

UTARBEIDELSE AV "DEMENSPLAN 2015"  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd sender forslag til ”Demensplan 2013-2020” ut 

på offentlig høring. 

&&& 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 sender forslag til ”Demensplan 2013-2020” ut 

på offentlig høring. 
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20/13  

BEHOV FOR "BRUKERUTVALG, - DRØFTING  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

 

1.  Det anbefales  ikke at det etableres et eget brukerutvalg for tjenester innenfor 

ansvarsområdet til hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd. 

2. Brukernes tilbakemelding og involvering ivaretas og videreutvikles innenfor 

eksisterende ordninger. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Ole Johan Anedrsen (Frp): 

 

1. Det etableres et brukerutvalg for tjenestene innenfor ansvarsområdet til Helse, omsorg 

 og velferd. 

 

2. Rådmannen legger fram forslag til mandat, utvalgets sammensetning, antall 

 medlemmer og kostnader. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemmlom mellom rådmannens og Andersens forslag, ble rådmannens 

forslag vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av: Andersen (Frp), B. Walbækken Bøhler 

(Sol) og Askildsrud (Krf.) . 

 

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

Forslag til vedtak: 

 

1. Det anbefales  ikke at det etableres et eget brukerutvalg for tjenester innenfor 

 ansvarsområdet til hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd. 

 

2. Brukernes tilbakemelding og involvering ivaretas og videreutvikles innenfor 

 eksisterende ordninger. 
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21/13  

SAMARBEID MED FRIVILLIGE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Saken 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 som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 

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

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

  


