
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 21.05.2013 Tid: 18.00 – 19.15 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall       Møtt for 
Leder Ståle Skjønhaug   
Nestleder Dag Haakon Henriksen   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Per Askilsrud   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Brit Walbækken Bøhler   
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

 
Kst. kommunalsjef Kirsten Orebråten. 

 
Behandlet sak:  31/13  

EVENTUELT 
Dag Haakon Henriksen: 
Administrasjonen utarbeider forslag til og implementering av velferdsteknologi innenfor 
pleie- og omsorgssektoren. 
Ståle Skjønhaug: 
TÆL-dagen 13. juni - Ståle Skjønhaug stiller fra hovedkomiteen i arbeidsgruppen. 
Kirsten Orebråten: 
Hovedkomiteen får omvisning på Austjord før neste møte 4. juni. Frammøte kl. 14:30. 
Ordinært møte avholdes på Austjord. 
Saker vedr. ny sykehjemstomt og demensplanen kommer i HOVs neste møte.  
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
Ståle Skjønhaug (sign.) Dag Haakon Henriksen (sign.) Ole Johan Andersen (sign.) 
 
Møtesekretær: 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
31/13 13/1693  
 PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE 

INNRETNING OG STRATEGIER 
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31/13  
PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE INNRE TNING OG 
STRATEGIER 
 
Vedtak: 
 
Hovedkomiteen (HOV) er enig i hovedlinjene i den strategien Ringerike kommune har i dag. 
Hovedkomiteen (HOV) er av den oppfatning at utbygging av et stort sykehjem i Hønefoss-
området med tilstrekkelig antall omsorgsplasser i samme område må påbegynnes snarest. 
 
Kapasiteten på arealet må dekke en fremtidig utbygging, slik at en befolkningsvekst på  
ca. 5000-10000 ivaretas. 
 
Bekymringsmelding pleie- og omsorg - fellesuttalelse fra hovedkomiteen: 
 
HOV er dypt bekymret over situasjonen i deler av pleie- og omsorgstjenesten.  Det er 
åpenbart at det trengs en styrking av budsjettet, særlig innenfor disse områdene: 

• Hjemmetjenester 
• Korttidsplasser 
• Kompetanseheving 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Haakon Henriksen (H): 
 
Hovedkomiteen (HOV) er enig i hovedlinjene i den strategien Ringerike kommune har i dag. 
Hovedkomiteen (HOV) er av den oppfatning at utbygging av et stort sykehjem i Hønefoss-
området med tilstrekkelig antall omsorgsplasser i samme område må påbegynnes snarest. 
 
Kapasiteten på arealet må dekke en fremtidig utbygging, slik at en befolkningsvekst på  
ca. 5000-10000 ivaretas. 
 
Bekymringsmelding pleie- og omsorg - fellesuttalelse fra hovedkomiteen: 
 
HOV er dypt bekymret over situasjonen i deler av pleie- og omsorgstjenesten.  Det er 
åpenbart at det trengs en styrking av budsjettet, særlig innenfor disse områdene: 

• Hjemmetjenester 
• Korttidsplasser 
• Kompetanseheving 

 
Avstemming: 
 
Henriksens forslag og HOVs fellesuttalelse ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 
 
Saken sendes over til formannskapets strategikonferanse for endelig behandling og vedtak. 
 
 
  


