Ringerike kommune
MØTEPROTOKOLL
NR 1
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 14.01.2015
Tid: 16:15 – 20.00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Ståle Skjønhaug
Dag Haakon Henriksen
Anne Marie Brubråten
Anne-Marit Lillestø
Erna Skaugrud
Frode Østlund
Per Askilsrud
Ole Johan Andersen
Brit Walbækken Bøhler
Vigdis Meier
Olav Kvam Relling

Forfall

Møtt for

FO
FO

Anne Marie Brubråten
Anne Marit Lillestø

Tilstede fra
administrasjonen:

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen, leder for hjemmetjenesten
Vigdis Jægersborg og leder for tildelingskontoret.
Dessuten møtte spesialrådgiver Sveinung Homme

Orienteringer:

v/Christine M. Bråten: Bl.a. Drift i julehøytiden,
delegasjonsreglementet, brannsikkerhet på institusjoner, terminplan
(kommende saker).
v/Vigdis Jægersborg: Drift av hjemmetjenesten.
v/Cicilie Ingrirud: Tildeling av korttidsplasser

Behandlede saker:

Fra og med sak 1/15
til og med sak 6/15

Møteprotokollen godkjennes:
Ståle Skjønhaug (sign.)
Møtesekretær:
Ingebjørg Flatin

Dag Haakon Henriksen (sign.)

Ole Johan Andersen (sign.)

Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/15

15/15
Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 16.10.2014

2/15

14/3099
Hospice Austjord, - kapasitet og driftsform

3/15

14/3736
Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser

4/15

14/3912
Bruk av dobbeltrom, - en orientering

5/15

14/3915
Ønske om å benytte interkommunal legevakt Søknad fra Sør-Aurdal
kommune

6/15

14/4020
Disponering av kontantytelsen Revisjonsrapport september 2014
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Ringerike kommune

1/15
Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 16.10.2014
Vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

2/15
Hospice Austjord, - kapasitet og driftsform
Vedtak:
Framlagte orientering tas til etterretning.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet.
Forslag til vedtak:
Framlagte orientering tas til etterretning.
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3/15
Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser
Vedtak:
1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes
sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen.
2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på Hallingby
og på Haldenjordet (Krokenveien).
3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene
innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015.
4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter.

Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes
sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen.
2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på Hallingby
og på Haldenjordet (Krokenveien).
3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene
innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015.
4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter.
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4/15
Bruk av dobbeltrom, - en orientering
Vedtak:
1. Framlagte orientering tas til etterretning.
2. Hvis pasienten har behov for korttidsplass kan det unntaksvis benyttes dobbeltrom.
Plassering av enkeltrom, eller vurdering av annen tildeling, må skje så rask som mulig
og være en prioritert kommunal oppgave.
Behandling:
Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt med tillegg fremmet av
Ole Johan Andersen (Frp):
Nytt punkt 2:
«Hvis pasienten har behov for korttidsplass kan det unntaksvis benyttes dobbeltrom.
Plassering av enkeltrom, eller vurdering av annen tildeling, må skje så rask som mulig og
være en prioritert kommunal oppgave».
Forslag til vedtak:
Framlagte orientering tas til etterretning.
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5/15
Ønske om å benytte interkommunal legevakt Søknad fra Sør-Aurdal kommune
Vedtak:
Rådmannens vurdering tas til etterretning.
Hovedkomiteen (HOV) er enig i rådmannens vurdering om at partiell deltagelse er lite
ønskelig.
Hovedkomiteens (HOV) vedtak inkl. rådmannens innstilling oversendes Sør-Aurdal
kommune».
Behandling:
Rådmannens forslag med tillegg fremmet av Dag Haakon Henriksen (H) ble enstemmig
vedtatt:
«Hovedkomiteen (HOV) er enig i rådmannens vurdering om at partiell deltagelse er lite
ønskelig.
Hovedkomiteens (HOV) vedtak inkl. rådmannens innstilling oversendes Sør-Aurdal
kommune».
Forslag til vedtak:
Rådmannens vurdering tas til etterretning.
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6/15
Disponering av kontantytelsen Revisjonsrapport september 2014
Vedtak:
Oppfølging av revisjonsrapporten av september 2014 vedrørende disponering av
kontantytelsen og endringene i lovverket, tas til orientering.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Oppfølging av revisjonsrapporten av september 2014 vedrørende disponering av
kontantytelsen og endringene i lovverket, tas til orientering.
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