Ringerike kommune
MØTEPROTOKOLL
NR 5
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 05.05.2015
Tid: 16:15 - 19.00
Temamøter:
 Hverdagsrehabilitering v/Bente N. Ringen og
Astrid Lorentzen (HOV-sak 22/15)
 Svar på spørsmål stilt i hovedkomiteen (HOV)
v/Christine Myhre Bråthen (HOV-sak 26/15)
 Influensa på institusjonene 2014/2015
v/kommuneoverlege Karin Møller (HOV-sak 26/15)
Presentasjonene følger saken.

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

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

Tilstede fra
administrasjonen:

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen

Behandlede saker:

Fra og med sak 22/15
til og med sak 26/15

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

Dag Haakon Henriksen (sign.)

Ole Johan Andersen (sign.)

Følgende saker ble behandlet
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

22/15

15/3721
Hverdagsrehailitering, - tema

23/15

15/3724
Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale

24/15

15/3732
Hvalsmoen transittmottak, - ny avtale

25/15

15/3933
Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale

26/15

15/3934
Tilbakemelding etter Pasient og brukerombudets besøk i Ringerike
kommune
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22/15
Hverdagsrehailitering, - tema
Vedtak:
Hovedkomiteen for helse, - omsorg og velferd tar den redegjørelsen som ble gitt gjennom
temagjennomgangen om status, videre framdrift og foreløpige resultater til orientering.
Behandling:
Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for helse, - omsorg og velferd tar den redegjørelsen som ble gitt gjennom
temagjennomgangen om status, videre framdrift og foreløpige resultater til orientering.

23/15
Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale
Vedtak:
Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved
Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale
Behandling:
Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet.
Forslag til vedtak:
Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved
Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale
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24/15
Hvalsmoen transittmottak, - ny avtale
Vedtak:
Vedlagte avtale med Hvalsmoen transittmottak tas til orientering.
Behandling:
Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak:
Vedlagte avtale med Hvalsmoen transittmottak tas til orientering.
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25/15
Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale
Vedtak:
Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes.
Behandling:
Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til
formannskapet.
Forslag til vedtak:
Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes.
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26/15
Tilbakemelding etter Pasient og brukerombudets besøk i Ringerike kommune
Vedtak:
Hovedkomiteen tar redegjørelsen fra Pasient og brukerombudets besøk til orientering.
Protokolltilførsel fra Per Askilsrud (Krf) følger saken.
«Det har i den siste tiden kommet mange klager på eldreomsorgen i Ringerike.
1 I kommestyret 30 april, kom det frem at Pasient og bruker ombudet i Buskerud, ikke var
fornøyd med forholdene i Ringerike Kommune.
2. Det er vel en kjensgjerning, at det er en forholdsvis stor kløft, mellom struktur og kultur, i
eldreomsorgen i kommunen.
3. Det vil i praksis si, at det er for stor avstand, i oppfattelsen av hva som er god nok
behandling, mellom de som jobber med dette i praksis og kommune administrasjonen.
Forslag: Det må jobbes med kvalitets sikringen, slik at alle som er på sykehjem, eller får
tjenester utført i sitt hjem, må være sikker på at kvaliteten er så god nok, og den må inneholde
så gode tjenester, at man er sikre på, at mat og medisin blir gitt på en slik måte, at det ivaretar
helsen og sikkerheten for den enkelte.
Det pålegges kommune administrasjonen, til enhver tid, og ha autorisert personale i de
forskjellige avdelingene og på alle vaktene.
Det må jobbes med at alle ansatte i helse og omsorg, får et godt arbeidsmiljø, som de trives
i.
Det må jobbes med flere 100 % stillinger. Administrasjonen , bør sammen med de
tillitsvalgte og verneombud, kunne løse turnus problemer, gjennom forhandlinger.
Av det som har kommet frem, må administrasjonen i Ringerike kommune, ta selvkritikk, for
dårlig ledelse og organisasjon. Det er de som har det overordnet ansvaret».
Behandling:
Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen tar redegjørelsen fra Pasient og brukerombudets besøk til orientering.

Side 7 av 7

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Tom side

