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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Eldrerådet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 16.12.2019 Tid: 10:00 – 12:00 

Temamøte: 

 «Leve hele livet» V/ Kristin Akre-Hansen og Karen 

Rygh 

 

 

Innkalte  
Funksjon Navn          Forfall Møtt for 

Leder Liv Rødningen Brørby   

Nestleder Peder Gjerdrum   

Medlem Gerd Toterud   

Medlem Kirsti Sofie Løvlie   

Medlem Gudbrand Brekke   

Medlem Unni E. Carlsen FO  

Medlem 

Vara                                 

Axel Sjøberg 

Trond Carrell Nyhus                                                           

  

  

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Heidi Lafton, leder interkommunalt samarbeid 

  

 

Merknader  Eldrerådet kom med innspill på føringer til prosjektet «Leve hele 

livet», som vil bli en gjentakende sak på de kommende 

eldrerådsmøter. 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 27/19, referatsak 3/19 

til og med sak  27/19, referat sak 3/19 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

Liv Rødningen Brørby (sign) 

leder 

 

      

 

Kristin Imsgard 

Møtesekretær



  

Side 2 av 4 

Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/19 19/5437   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Eldrerådet den 16.12.2019  

 

 

27/19 19/4866   

 Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - organisering og 

tildeling  
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3/19   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Eldrerådet den 16.12.2019  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet tar saken til orientering med følgende kommentar: Eldrerådet reagerer sterkt på at 

de ikke ble forelagt saken på et tidligere stadium, slik at de kunne kommet med sitt råd. 

 

 

Behandling: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende forslag til vedtak: 

«Eldrerådet tar saken til orientering med følgende kommentar: Eldrerådet reagerer sterkt på at 

de ikke ble forelagt saken på et tidligere stadium, slik at de kunne kommet med sitt råd. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådet tar saken til orientering. 
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27/19   

Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - organisering og tildeling  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet tar den fremlagte informasjonen til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet tar den fremlagte informasjonen til orientering. 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5437-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/19 

 

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

16.12.2019  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådet tar saken til orientering med følgende kommentar: Eldrerådet reagerer sterkt på at 

de ikke ble forelagt saken på et tidligere stadium, slik at de kunne kommet med sitt råd. 
 

Behandling i Eldrerådet 16.12.2019: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende forslag til vedtak: 

«Eldrerådet tar saken til orientering med følgende kommentar: Eldrerådet reagerer sterkt på at 

de ikke ble forelagt saken på et tidligere stadium, slik at de kunne kommet med sitt råd. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4866-2  Arkiv:   

 

Sak: 27/19 

 

Saksprotokoll - Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - organisering og 

tildeling  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådet tar den fremlagte informasjonen til orientering. 
 

Behandling i Eldrerådet 16.12.2019: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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