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PS 15/16 Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og "Oppgavemeldingen", høring
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Eldrerådet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 05.09.2016 Tid: 10:00 – 11:45 

Temamøte: 

Morgendagens omsorg «Hva er viktig for deg? 

Prosess i hjemmetjenesten v/Kristin Akre-Hansen 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Ole Einar Dalen   

Medlem Elin Helgesen   

Medlem Gerd Marie Tolpinrud   

Medlem Liv Rødningen Brørby   

Medlem Reidun Oppen   

Medlem Paul Meier   

Medlem Nena Bjerke FU  

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Spesialrådgiver Sveinung Homme 

 

Merknader  Reidun Oppen informerte fra samlingen rundt prosjektet 

«Helsefremmende tilbud til eldre.» 

Behandlede saker Fra og med sak 15/16 

til og med sak  16/16 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Ole Einar Dalen (     

 

 

 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

15/16 16/4571   

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

16/16 16/4615   

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og 

Ringerike  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

15/16   

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

 

Vedtak: 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til hovedutvalget for 

helse, omsorg og velferd (HOV) 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 
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16/16   

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, - 

og Ringerike kommune vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til hovedutvalget for 

helse, omsorg og velferd (HOV) 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, - 

og Ringerike kommune vedtas. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter
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