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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Eldrerådet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 29.04.2019 Tid: 10:00 –11.30 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall Møtt for 

Leder Ole Einar Dalen   

Medlem Elin Helgesen   

Medlem Gerd Marie Tolpinrud   

Medlem Liv Rødningen Brørby   

Medlem Reidun Oppen   

Medlem Paul Meier   

Medlem Nena Bjerke   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Sveinung Homme 

 

Merknader  Elin Helgesen gikk gjennom Eldrerådets oppgaver til  

Livsglededagene. 

 Homme viste til forespørselen fra Sokna pensjonistforening 

om tilknytning til fibernett og utbygging av trådløst nettverk 

på soknatunet, og kunne informere om at dette er bestilt. 

Administrasjonen vil komme tilbake i Eldrerådets møte i mai 

med mer eksakt tidsestimering. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 11/19 

til og med sak  13/19 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Ole Einar Dalen (sign) 

leder 

    

 

 

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

11/19 18/3510   

 Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune  

 

 

12/19 19/1122   

 Samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune  

 

 

13/19 19/1430   

 Brukerutvalg i Ringerike kommune  
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11/19   

Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering. 

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler, vedtas. 

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) mellom 

KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig 

næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i de krav som her stilles 

til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle vedtatte driftsavtaler som har en 

størrelsesorden under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike kommune for turnuskandidat i fysioterapi, 

i tråd med saksframstillingen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering. 

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler, vedtas. 

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) mellom 

KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig 

næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i de krav som her stilles 

til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle vedtatte driftsavtaler som har en 

størrelsesorden under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.  
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4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike kommune for turnuskandidat i fysioterapi, 

i tråd med saksframstillingen. 

 



  

Side 5 av 6 

12/19   

Samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny samarbeidspartner for Ringerike 

kommune. Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til utsatte grupper i kommunen 

generelt, og i Hønefoss by spesielt. 

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med vedlagte 

intensjonsavtale. 

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 600 000,- for 2019, belastes helse- 

og omsorgsbudsjettet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny samarbeidspartner for Ringerike 

kommune. Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til utsatte grupper i kommunen 

generelt, og i Hønefoss by spesielt. 

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med vedlagte 

intensjonsavtale. 

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 600 000,- for 2019, belastes helse- 

og omsorgsbudsjettet. 
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13/19   

Brukerutvalg i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

Eldrerådet ønsker at Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor helse og omsorg. 

Eldrerådet anbefaler at kommunestyret vedtar saken med Hovedutvalget for helse, omsorg og 

velferd sitt vedtak om nytt kulepunkt i saksfremlegget. 

Brukerutvalgets rolle endres fra «administrasjon» til «administrasjon og hovedutvalg 

 

 

Behandling: 

 

Paul Meier fremmet følgende forslag: 

«Eldrerådet anbefaler at kommunestyret vedtar saken med Hovedutvalget for helse, omsorg og 

velferd sitt vedtak om nytt kulepunkt i saksfremlegget. 

Brukerutvalgets rolle endres fra «administrasjon» til «administrasjon og hovedutvalg». 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemning: 

Rådmannens forslag, samt Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd sitt vedtak om nytt 

kulepunkt, ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor helse og omsorg. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1122-5  Arkiv: 027  

 

Sak: 12/19 

 

Saksprotokoll - Samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny samarbeidspartner for Ringerike 

kommune. Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til utsatte grupper i kommunen 

generelt, og i Hønefoss by spesielt. 

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med vedlagte 

intensjonsavtale. 

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 600 000,- for 2019, belastes helse- 

og omsorgsbudsjettet. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 29.04.2019: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Tom side
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