
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 3 

Eldrerådet 
 

Møtested: Leseværelset   

Møtedato: 09.03.2015 Tid: 10:00 – 12.00 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 

Leder Aase Moløkken FO  

Nestleder Ole Einar Dalen   

Medlem Arild Reite   

Medlem Ellen Laugen   

Medlem Ingrid Margrethe Svenskerud   

Nestleder Dag Haakon Henriksen   

Medlem Nena Bjerke   

Varamedlem Elin Helgesen  Aase Moløkken 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

Orientering: 

 

v/Ole Einar Dalen. Eldrerådskonferansen i Drammen  

2. og 3. mars 2015 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 12/15 

til og med sak  14/15 

 

 

Eventuelt:  

På eldrerådets neste møte (13. april) ønsker rådet en orientering vedr. Trygghetsalarmer bl.a. 

kostnader  

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

Ole Einar Dalen  

leder 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

 

Ingebjørg Flatin
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

12/15 15/16   

 Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 16.02.2015  

 

13/15 14/3914   

 Lokalisering av legevakt  

 

14/15 15/2244   

 Temadag med pensjonistforeningene 12.05.2015  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

 

12/15   

Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 16.02.2015  

 

Vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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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 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. 

 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 eldrerådets innstilling til formannskapet. 

 

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. 

 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og 

eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: 

a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier 
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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   

Temadag med pensjonistforeningene 12.05.2015  

 

Vedtak: 

 

 

Program (ca. 2,5 – 3 timer): 
 

 Leder av eldrerådet Ole Einar Dalern ønsker velkommen 

 

 Orientering v//kommunalsjef i pleie- og omsorg Christine Myhre Bråten 

 

 Foredrag  

Aldringsprosessen (Kost fra munn til energi og hva trening betyr). 

 

 Kaffe og kake 

 

 Foredrag:  

 Lysets betydning for en god alderdom  

 

 

Innbydelse sendes ut til pensjonistforeningene før påske.  

 

 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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