Ringerike kommune
MØTEPROTOKOLL
NR 6
Eldrerådet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 08.06.2015
Tid: 10:00 – 12.30

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Varamedlem

Navn
Aase Moløkken
Ole Einar Dalen
Arild Reite
Ellen Laugen
Ingrid Margrethe Svenskerud
Dag Haakon Henriksen
Nena Bjerke
Elin Helgesen

Forfall
FO

Møtt for

Aase Moløkken

Tilstede fra
administrasjonen:

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen, som orienterte vedrørende
 Formannskapets budsjettkonferanse,
 Regler for turnus i helse- og omsorg
 Bemanningssituasjonen i helse- og omsorg.

Behandlede saker:

Fra og med sak 25/15
til og med sak 27/15

Eventuelt:
Evaluering av temamøte 12.05.15 med pensjonistforeningene. Se side 2.
Møteprotokollen godkjennes:

Ole Einar Dalen (sign)
fung. leder
Møtesekretær:
Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad

Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

25/15

15/16
Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 12.05.2015

26/15

15/5004
Bemanningssituasjonen i helse og omsorg

27/15

15/5081
Ringerike interkommunale legevakt, - årsmelding

Fung. Leder. Ole Einar Dalen, tok opp følgende under eventuelt som følger protokollen.
«Evaluering av eldreråds møte med pensjonistforeningene 12 mai 2015
Punkt 1:

Møte i år ble for langt, det må ikke overstige en tidsramme på 2,5 timer

Punkt 2:

Alle deltakere presenterer seg selv og hvilke forening de representerer.
Beregn tid til dette.

Punkt 3:

Alle eldrerådets medlemmer sitter på podiet under møtet, fordi ikke alle er
kjent med hvem som sitter i rådet.

Punkt 4:

Orientering fra pleie- og omsorg, her må det beregnes en tid på 50-60
minutter da dette er et stort og viktig emne for alle. Svar på eventuelle
spørsmål her kan med fordel besvares skriftlig og sendes foreningene etter
møtet.

Punkt 5:

Foredragene som holdes må ikke overstige 45 minutter, og velges det to
foredrag må disse kuttes ned til 25 minutter, hvis dette ikke er mulig må det
holdes bare ett.

Punkt 6:

Det må holdes en pause med kaffe og noe attåt. ( det som vi fikk i år var
ikke bra). Pausen kan med fordel avholdes i kantinen, dette kan være med
på å skape kontakt mellom foreningene noe som i ettertid kan bli viktig.
Pausen må ha en tidsramme på cirka 25 minutter.»
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25/15
Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 12.05.2015
Vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
Behandling:
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
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26/15
Bemanningssituasjonen i helse og omsorg
Vedtak:
Brev datert 27.05.15 fra ordfører til rådmannen, tas til orientering
Behandling:
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak:
Brev datert 27.05.15 fra ordfører til rådmannen, tas til orientering
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27/15
Ringerike interkommunale legevakt, - årsmelding
Vedtak:
Årsmelding 2014 for Ringerike interkommunale legevakt tas til orientering

Behandling:
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak:
Årsmelding 2014 for Ringerike interkommunale legevakt tas til orientering
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Denne saken har ingen dokumenter

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/5004-7

Sak: 26/15
Bemanningssituasjonen i helse og omsorg
Vedtak i Eldrerådet:
Brev datert 27.05.15 fra ordfører til rådmannen, tas til orientering
Behandling i Eldrerådet 08.06.2015:
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt

Arkiv: H30 &24

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/5081-4

Arkiv: G21 &14

Sak: 27/15
Ringerike interkommunale legevakt, - årsmelding
Vedtak i Eldrerådet:
Årsmelding 2014 for Ringerike interkommunale legevakt tas til orientering
Behandling i Eldrerådet 08.06.2015:
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt

