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Utvalg:  ELDRERÅDET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  12.03.2018  

Tid:   10:00  

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune,  

02.03.2018 

Ole Einar Dalen 
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Side 2 av 3   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/834-1   Arkiv:   

 

Årsmelding for eldrerådet 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Eldrerådet 12.03.2018 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2017» 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding for 2017 anbefales tatt til orientering. 

 

Vedlegg 

 

 Eldrerådets årsmelding for 2017 v/leder Ole Einar Dalen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/835-1   Arkiv:   

 

Belysning fra Sokna Samfunnshus/Bibliotek og til parkeringsplass og 

lyspunkter på parkeringsplassen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Eldrerådet 12.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Eldrerådet støtter Sokna Pensjonistforenings ønske om bedret sikkerhet for eldre og 

yngre når man frekventerer Sokna Samfunnshus/Bibliotek. 

2. Henvendelsen fra Sokna Pensjonistforening oversendes rådmannen for videre 

oppfølging. 

 

Innledning / bakgrunn 

Eldrerådet er primært et rådgivende organ for kommunestyret, men kan også på eget initiativ 

ta opp saker som ønskes behandlet. 

 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet har mottatt et brev fra Sokna Pensjonistforening, som anmoder eldrerådet å ta opp 

behovet for belysning fra Sokna Samfunnshus/Bibliotek og til parkeringsplass og lyspunkter på 

parkeringsplassen. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken bør oversendes rådmannen for videre vurdering/saksgang. 

 

Vedlegg 

 Brev fra Sokna Pensjonistforening v/leder Gerd Toterud. 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

Christine Myhrem Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/834-1   Arkiv:   

 

Årsmelding for eldrerådet 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2017» 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding for 2017 anbefales tatt til orientering. 

 

Vedlegg 

 

 Eldrerådets årsmelding for 2017 v/leder Ole Einar Dalen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



Årsmelding 2OL7

for Ringerike eldreråd

' MOTTATT 2 6 FEB. 2018

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra pensjonistforeningene og

de politiske partier.

Leder:

Nesteleder:

Medlemmer:

Ole Einar Dalen

Elin Helgesen

Reidun Oppen

Liv Rødningen Bøe

Gerd Marie Tolpinrud

Paul Meier
Nena Bjerke

Äda I pensjonistforening

Tyristra nd pensjon istforen ing

Sokna pensjonistforening

FSFRH D pensjonistforening

Vegård pensjonistforening

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet

Seniorforeningen Statens kartverk

FSFRHD

Fagforbundet

Venstre

MDG

Vara: Mildrid Hvalsmarken

Grethe Holmby

Arne Svein Dølden

Ole Richard Mælingen

Steffen Steffensrud

Sekretær:

Kristin lmsgard har fra 27.O2.L7 vært rådets sekretær

I
J

Dokid:
18017982
(18/305-3)
Arsmelding 2017 -for eldrerådêl

lnnledning:

Ringerike eldreråd (RER) er et rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som angår

alle eldre i kommunene enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonene, eller blir tatt
opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noe hensikt må det (bli hørtD, dvs. kunne avgi rådene slik at

disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative prosessen.

MØtevirksomhet:
Det har vært avholdt 8 møter i RER og behandlet 24 saker. På den opprinnelige vedtatte mØteplanen

for RER var det oppsatt fem møter. Rådet selv har bedt om tre ekstra møter for å behandle saker.

Sakene i 2OL7 har vært fordelt mellom referat/orienteringssaker, saker fra kommunalsjefen, saker fra

pensjonistforeningene og rådet selv. Rådet mener fortsatt at flere av kommunens saker som angår

eldre burde vært behandlet i RER. Rådet ønsker et tettere samarbeid med Hovedkomiteen for helse-

og omsorg (HOV), og at leder for HOV møter på minst ett møte i året.

MØteplanen for 2018 er vedtatt med 8 møter for Eldrerådet.

I



De fleste møtene har hatt en innleder/tema.

Temaer som har vært gått gjennom er:

. Opplæring i bruk av IPAD og First Agenda.

o Aktivitetsvenn og tiltak for hjemmeboende demente.

o Planer og satsing innen velferdsteknologi

o En time aktivitet i sykehjem

o Strategidokumentet for helse- og omsorg

r Prosjektet <Helhetlig pasientforløp i Ringerike Kommuner.

¡ Presentasjon og omvisning på Austjord behandlingssenter.

Det er kommunalsjef Christine Myhre Bråthen som følger opp rådet fra kommunens side. Når hun

ikke har kunnet møte har spesialrådgiver Sveinung Homme møtt.

RER arrangert fellesmøte 30.1"0.17 for alle pensjonistforeninger i Ringerike i kommunestyresalen med

bra deltakelse. Temaet var forebyggende tiltak med strategien til Helse og omsorg, støttekontakter,
aktivitetsvenner, forebyggende hjemmebesøk og trim som emner.

Medlemmer av RER har vært representert på følgende kurs/aktivitet:

L. Leder deltok på kurs i Eldrerådsamarbeid i regi av Pensjonisforbundet 27-29.mars 2Ot7.

2. Eldrerådet har vært representert ved i referansegruppen til byggeprosjektet Hov øst.

3. Eicjreråcjet har vært representert veci Heracjsbygcia brukerråci.

4. Arl¡eidsknnì¡teen for <Livsglededagerr sonì ble arrangerl, 9,-11. nrai 2017 salttt ltted þistand fra

eldrerådet på selve a rrangementet.

5. Strategikonferansen for formannskapet i Ringerike Kommune 13.-14. juni.

6. 5 representanter på Pensjonistforbundet Buskeruds konferanse med tema <aktiv aldring> 8.-9.

november 201-7.

7. Eldrerådet var representert på Ringerike kommunes <lnspirasjonsdag for de over 75 år> høsten

20t5.

E+ønafossffiz.L8

'()1 áoam'D*/ø,--Õle Einar Dalen

leder



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/835-1   Arkiv:   

 

Belysning fra Sokna Samfunnshus/Bibliotek og til parkeringsplass og lyspunkter 

på parkeringsplassen  
 

Forslag til vedtak: 

1. Eldrerådet støtter Sokna Pensjonistforenings ønske om bedret sikkerhet for eldre og 

yngre når man frekventerer Sokna Samfunnshus/Bibliotek. 

2. Henvendelsen fra Sokna Pensjonistforening oversendes rådmannen for videre 

oppfølging. 

 

Innledning / bakgrunn 

Eldrerådet er primært et rådgivende organ for kommunestyret, men kan også på eget initiativ 

ta opp saker som ønskes behandlet. 

 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet har mottatt et brev fra Sokna Pensjonistforening, som anmoder eldrerådet å ta opp 

behovet for belysning fra Sokna Samfunnshus/Bibliotek og til parkeringsplass og lyspunkter på 

parkeringsplassen. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken bør oversendes rådmannen for videre vurdering/saksgang. 

 

Vedlegg 

 Brev fra Sokna Pensjonistforening v/leder Gerd Toterud. 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

Christine Myhrem Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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