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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Eldrerådet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 17.06.2019 Tid: 10:00 – 11:50 

TEMAMØTE:  

 Orientering om arbeidet med plan for habilitering og rehabilitering 

v/ Anne Marie Thomle Brager  

 

 

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, spesialrådgiver 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 15/19 

til og med sak  18/3 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Ole Einar Dalen (sign) 

leder 

    

 

 

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

18/19 19/2603   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Eldrerådet den 17.06.2019  

 

 

15/19 16/5551   

 Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommune  

 

 

16/19 19/2265   

 Status på tiltaket «Matchbox» pr. mai 2019.  

 

 

17/19 19/2332   

 Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk 

innen rus og psykiatri  
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18/19   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Eldrerådet den 17.06.2019  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet tar referatsaken til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

Leder Ole Einar Dalen fremmet følgende forslag:  

«Eldrerådet tar referatsaken til orientering». 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemning:  

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 
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15/19   

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de oppnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemning:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de oppnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 
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16/19   

Status på tiltaket «Matchbox» pr. mai 2019.  

 

Vedtak: 

 

1. Evalueringen av tiltaket «Matchbox» tas til orientering. 

2. Ny evaluering vil bli gjennomført i løpet av høsten 2019, og evt. fortsettelse av tiltaket 

vurderes i forbindelse med handlingsprogrammet for 2020 – 2023. 

 

 

 

Behandling: 

 

Eldrerådet kommenterte i møtet at denne saken var litt på sidelinjen av deres saksområde. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemning:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Evalueringen av tiltaket «Matchbox» tas til orientering. 

2. Ny evaluering vil bli gjennomført i løpet av høsten 2019, og evt. fortsettelse av tiltaket 

vurderes i forbindelse med handlingsprogrammet for 2020 – 2023. 
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17/19   

Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk innen rus og 

psykiatri  

 

Vedtak: 

 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader en 

slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemning:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Eldrerådets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader en 

slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 
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Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2603-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 18/19 

 

Saksprotokoll - Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Eldrerådet den 

17.06.2019  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådet tar referatsaken til orientering. 
 

Behandling i Eldrerådet 17.06.2019: 

 

Leder Ole Einar Dalen fremmet følgende forslag:  

«Eldrerådet tar referatsaken til orientering». 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemning:  

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2265-3  Arkiv: F06  

 

Sak: 16/19 

 

Saksprotokoll - Status på tiltaket «Matchbox» pr. mai 2019.  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
1. Evalueringen av tiltaket «Matchbox» tas til orientering. 

2. Ny evaluering vil bli gjennomført i løpet av høsten 2019, og evt. fortsettelse av tiltaket 

vurderes i forbindelse med handlingsprogrammet for 2020 – 2023. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 17.06.2019: 

 

Eldrerådet kommenterte i møtet at denne saken var litt på sidelinjen av deres saksområde. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemning:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2332-3  Arkiv:   

 

Sak: 17/19 

 

Saksprotokoll - Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk 

innen rus og psykiatri  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader 

en slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 17.06.2019: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemning:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Eldrerådets innstilling til Kommunestyret. 
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