
 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 7 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 16.10.2014 Tid: 15:00 – 19.00 

 

Innkalte: 
Funksjon               Navn          Forfall Møtt for 

Leder Ståle Skjønhaug   

Nestleder Dag Haakon Henriksen   

Medlem Anne Marie Brubråten   

Medlem Anne-Marit Lillestø          FO  

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Frode Østlund FO  

Medlem Per Askilsrud   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Brit Walbækken Bøhler   

Varamedlem Olav Kvam Relling  Frode Østlund 

Varamedlem           Kjell Melby                                                 Anne-Marit Lillestø 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen. Dessuten møtte Torgunn 

Homme , Vigdis Jægersborg  og Bente Jansen (NAV). 

 

Orienteringer:       

 

v/Iren Parthaugen fra NAV – Bosetting av flyktninger.  

v/Vigdis Jægersborg fra hjemmetjenesten – Nødnett  

v/kommunalsjef Christine Myhre Bråthen – Div. samt Handlingsprogram 20115-2018 – 

Budsjett 2015 vedr. Helse, omsorg og velferd  

 

Brammet møte 11. november utgår, neste møte blir:  

  

 

Behandlede saker:  

 

Fra og med sak 20/14 

til og med sak  22/14 

 

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 

 

20/14 14/848   

 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd - Godkjennelse av 

møteprotokoll  

 

21/14 14/214   

 Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

22/14 14/823   

 Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

 

 

 

 

Refearsaker: 

 

 

Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

A   Møteprotokoll fra eldreådets møte 08.09.2014 

 

B Brev fra Stjernegruppen, datert 24.09.2014 – Søknad om økonomisk      

                             Støtte 2015  

 

Utdelt på møte:  

 

StjerneGruppen Ringerike AS – Virksomhetsleders årsrapport 2013 (behandles på 

HOV`s   neste møte). 

 

Spørsmål  (vedlagt side 3)  stilt fra Ole Johan Anedrsen (Frp) ble besvart muntlig av 

Christine Myhre Bråthen.  



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

20/14   

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd - Godkjennelse av møteprotokoll  

 

Vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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21/14   

Ringerike interkommunale legevakt - utvidelse og revidert avtale  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til  

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Ringerike 

kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale 

legevakt. 

Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes. 
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22/14   

Boligsosial hendlingsplan 2015 - 2022  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022) 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på boevne 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Erna Skaugrud (Ap): 

 

 Rådmannens forslag vedtas  med følgende  tillegg i punkt 2 , strekpunkt 4:  

 

Oppføling i bolig, med spesiell vekt på boevne. 

 

Avstemming: 

 

Skaugruds forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 

formannskapet.  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes 

«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022) 

2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen 

- Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

- Fra «Leie til Eie» 
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- Oppfølging i bolig 

- Samarbeid med frivillig 

skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt 

arbeid i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.  

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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