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SAKSLISTE NR 7

Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

29/15

15/6982
Orientering om situasjonen innen eldreomsorge etter sommerens
avisoppslag

30/15

15/6981
Valg av nytt eldreråd høsten 2015

Ringerike kommune, 24.08.2015
Ole Einar Dalen
Fung. leder

Sak 29/15
Orientering om situasjonen innen eldreomsorge etter sommerens avisoppslag
Arkivsaksnr.: 15/6982

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
29/15
Eldrerådet

Møtedato
31.08.2015

Forslag til vedtak:
1. Eldrerådet tar rådmannens gjennomgang til orientering.
2. Eldrerådet er tilfreds med de tiltak ledelse, ansatte og tillitsvalgte har iverksatt, og ber
om å bli holdt løpende orientert om situasjon.
Beskrivelse av saken
Med bakgrunn i sommerens avisoppslag og det engasjement som er utvist fra ansatte og
pårørende, vil rådmannen orientere eldrerådet om status og svare på spørsmål fra
representantene.

Rådmannens vurdering
Ansatte og ledelse har i sommer opplevd massiv kritikk over forhold som har vært beskrevet
som både uverdige og faglig uforsvarlige. Dersom eldrerådet er tilfreds med de tiltak som er
iverksatt, bør dette kommuniseres gjennom et vedtak som foreslått.

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Side 2

Sak 30/15
Valg av nytt eldreråd høsten 2015
Arkivsaksnr.: 15/6981

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
30/15
Eldrerådet

Møtedato
31.08.2015

Forslag til vedtak:
Valgkomiteens forslag tas til etterretning, og oversendes kommunestyret.

Beskrivelse av saken
Valgkomite for valg av nytt eldreråd består av:
 Erik A. Nilsedalen
 Inger Marie Torkildsen
 Edvardt Haakenrud
 Ingrid Svenskerud
 Kåre Bekkevold
Valgkomiteen hadde sitt møte 20.8.2015, og vedtok følgende forslag til medlemmer for
perioden2015 – 2019:






Ole Einar Nilsedalen, Ådal pensjonistforening
Elin Helgesen, Tyristrand pensjonistforening
Gerd Tolpinrud, Vegård pensjonistforening
Liv Brørby, FSFING
Reidun Oppen, Sokna

Ringerike kommune, 21.08.2015
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923

Side 3

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet

Arkivsaksnr.: 15/6982-1

Arkiv:

Orientering om situasjonen innen eldreomsorge etter sommerens
avisoppslag

Forslag til vedtak:
1. Eldrerådet tar rådmannens gjennomgang til orientering.
2. Eldrerådet er tilfreds med de tiltak ledelse, ansatte og tillitsvalgte har iverksatt, og
ber om å bli holdt løpende orientert om situasjon.
Beskrivelse av saken
Med bakgrunn i sommerens avisoppslag og det engasjement som er utvist fra ansatte og
pårørende, vil rådmannen orientere eldrerådet om status og svare på spørsmål fra
representantene.

Rådmannens vurdering
Ansatte og ledelse har i sommer opplevd massiv kritikk over forhold som har vært beskrevet
som både uverdige og faglig uforsvarlige. Dersom eldrerådet er tilfreds med de tiltak som er
iverksatt, bør dette kommuniseres gjennom et vedtak som foreslått.

Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet

Arkivsaksnr.: 15/6981-1

Arkiv:

Valg av nytt eldreråd høsten 2015

Forslag til vedtak:
Valgkomiteens forslag tas til etterretning, og oversendes kommunestyret.
Beskrivelse av saken
Valgkomite for valg av nytt eldreråd består av:


Erik A. Nilsedalen



Inger Marie Torkildsen



Edvardt Haakenrud



Ingrid Svenskerud



Kåre Bekkevold

Valgkomiteen hadde sitt møte 20.8.2015, og vedtok følgende forslag til medlemmer for
perioden2015 – 2019:


Ole Einar Nilsedalen, Ådal pensjonistforening



Elin Helgesen, Tyristrand pensjonistforening



Gerd Tolpinrud, Vegård pensjonistforening



Liv Brørby, FSFING



Reidun Oppen, Sokna

Behov for informasjon og høringer

Vedlegg


Ingen

.

Ringerike kommune, 21.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923

