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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Eldrerådet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 30.01.2017 Tid: 10:00 - 12:30 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Ole Einar Dalen   

Medlem Elin Helgesen   

Medlem Gerd Marie Tolpinrud   

Medlem Liv Rødningen Brørby   

Medlem Reidun Oppen FO  

Medlem Paul Meier FO  

Medlem Nena Bjerke   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Sveinung Homme rådgiver. 

 

Merknader Orientering – Prioriterte kompetansetiltak for sektor helse og omsorg 

2017 - v/ Astrid Lundesgaard. 

Ole Einar Dalen deltar på kurs - Eldrerådsarbeid m.m. - Arrangeres i 

Grue (Kirkenær) av Pensjonistforbundet våren 2017. 

Ole Einar Dalen fremmet spørsmål, som ble svart ut i møtet. 

Spørsmålene vedlegges protokollen. 

Behandlede saker Fra og med sak 1/17 

til og med sak 3/17  

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Ole Einar Dalen (sign) 

leder 

    

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås. 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/17 16/5431   

 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune  

 

 

2/17 17/118   

 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

 

3/17 17/351   

 Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

1/17   

Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 

2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en 

halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og 

pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Eldrerådet tar vedtaket til orientering. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 

2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en 

halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og 

pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 
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3/17   

Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 

 

 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: 

 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 
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Til Kommunalsjefen i Helse og Omsorg. Christine Myhre Bråthen. 

 

Eldrerådet stiller med dette noen spørsmål som vi ønsker svar på i møte 30.01.2017 

 

1: Den kulturelle spasserstokken. 

 

 Hvor STORT beløp mottar Ringerike kommune av statlige midler til dette tiltaket. 

 Hvaa til og hvordan blir midlene benyttet.? 

 

2: Ringerike kommunes Byggeprosjekter på HOV og I Heradsbygda. 

 

 Hvordan ligger disse prosjekter ann pr dato i forhold Fremdifts planens start. 

 Hvor tid er ferdistillesen satt på planen.? 

 Vi har hørt om disse prosjekter i to år. Hva med en ordentlig orientering om saken.? 

 

4: IPAD kurs 

 

Eldrerådes medlemmer etterlyser kurs for bruk av IPAD, da vi fikk denne utlevert ble 

holdt en kjapp innføring i de mest elementere ting, noe vi mener er for dårlig til av vi 

kan få full utnyttelse av denne. 

 

 

 

Ole Einar Dalen 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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