
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 3 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 10.03.2015 Tid: 16:15 – 17.45 

 

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 Frode Østlund   

Medlem Per Askilsrud   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Brit Walbækken Bøhler FO  

Varamedlem Vigdis Meier      Anne Marie Brubråten 

Varamedlem Einar Zwaig      Brit Walbækken Bøhler 

 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråten.  

Dessuten møtte: Leder for Krisesenteret Miriam Rasch (sak 14/15), 

kommuneadvokat Dag Reite (sak 12/15) og enhetsleder for 

interkommunalt samarbeid Vigdis Bjerke Jægersborg  

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 12/15 

til og med sak  15/15 

Sak 14/15 ble behandlet før sak 12/15. 

 

Div. orienteringer v/Christine Myhre Bråthen  

 

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 

 

12/15 15/2158   

 Delegasjonsreglementet  

 

13/15 14/3914   

 Lokalisering av legevakt  

 

14/15 15/2164   

 Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport  

 

15/15 15/2165   

 Kommunehelsesamarbeidet, - ny avtale  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

 

12/15   

Delegasjonsreglementet  

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen tar de framlagte opplysninger til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen tar de framlagte opplysninger til etterretning. 
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13/15   

Lokalisering av legevakt  

 

Vedtak: 

 

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig 

hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering. 

2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike 

interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og 

innhold fra 2020. 

3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger: 

 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg. 

 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til 

Ringerike sykehus. 

 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og 

eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: 

a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier 

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier 

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 

sykehus.  Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale 

tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget 

av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de 

statlige investeringstilskudd.  

Behandling: 

 

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

formannskapet med følgende endring/tillegg i punkt 2 fremmet av Ståle Skjønhaug (Ap): 

 

Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike interkommunale 

legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og innhold fra 2020. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig 

hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering. 

2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike 

interkommunale legevakts arealbehov bør dekkes fra 2020. 

3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger: 

 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg. 

 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til 

Ringerike sykehus. 
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 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og 

eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: 

a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier 

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier 

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 

sykehus.  Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale 

tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget 

av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de 

statlige investeringstilskudd.  
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14/15   

Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport  

 

Vedtak: 

 

Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering. 
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15/15   

Kommunehelsesamarbeidet, - ny avtale  

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen slutter seg til vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale. Dersom prinsipielle 

endringer ikke vedtas på eiermøte 11. juni 2015 oversendes avtalen til kommunestyre for 

godkjenning. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen slutter seg til vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale. Dersom prinsipielle 

endringer ikke vedtas på eiermøte 11. juni 2015 oversendes avtalen til kommunestyre for 

godkjenning. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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