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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Eldrerådet 

 

Møtested: Møterom Hvelven omsorgssenter     

Møtedato: 27.01.2020 Tid: 10:15 – 11:20 

Eldrerådet gjennomførte omvisning på Tyribo 

omsorgssenter, Hvelven omsorgssenter, 

Ringerikskjøkken og Hønefoss omsorgssenter i forkant 

og etterkant av møtet. Varaer var invitert med på 

rundturen og var publikum på rådets møte. 

 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn  

Leder Liv Rødningen Brørby   

Nestleder Peder Gjerdrum   

Medlem Gerd Toterud   

Medlem Kirsti Sofie Løvlie   

Medlem Gudbrand Brekke   

Medlem Unni E. Carlsen   

Medlem Axel Sjøberg   

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

Merknader  Kommunalsjefen orienterte muntlig om: 

 oppretting av struktur utvalg 

 det vil blir gjennomført brukerundersøkelse i 2020 

 bygging av ny legevakt er i rute 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 1/20 

til og med sak  6/20 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

Liv Rødningen Brørby (sign) 

Leder 

      

 

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/20 20/163   

 Tema/- orienteringer  

 

 

2/20 20/303   

 Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020  

 

 

3/20 20/153   

 Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020  

 

 

4/20 20/108   

 Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer  

 

 

5/20 20/174   

 Årsmelding for Eldrerådet 2019  

 

 

6/20 17/693   

 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
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1/20   

Tema/- orienteringer  

 

Vedtak: 

 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

1.Kommunalsjefen svarte ut på Reidun Oppens spørsmål om bemanning. Notat var falt ut av 

sakspapirene og ble delt ut på møtet. 

 

2. Kommunalsjefen orienterte om ventelister: 

Det er per i dag ikke venteliste på langtidsplasser på institusjon. På dagopphold er det venteliste pr i 

dag, og hovedårsaken til det er på grunn av transportbehovet til og fra dagtilbud. 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering 
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2/20   

Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020  

 

Vedtak: 

 

1. Eldrerådet gjennomfører medvirkningsdager med innbyggere over 65 år om lokalmiljø 

som skissert i saken.  

2. Eldrerådet inviterer til medvirkningsdager via informasjonskanaler som skissert i saken. 

3. Eldrerådet ber om at Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd orienteres. 

 

 

 

Behandling: 

 

Karen Rygh og Kristin Akre Hansen som jobber med prosjektet «Leve hele livet» gikk 

gjennom forslaget til gjennomføring av medvirkningsdager.  

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Eldrerådet gjennomfører medvirkningsdager med innbyggere over 65 år om lokalmiljø 

som skissert i saken.  

2. Eldrerådet inviterer til medvirkningsdager via informasjonskanaler som skissert i saken. 

3. Eldrerådet ber om at Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd orienteres. 
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3/20   

Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede.  

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020  

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 

brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret organiseringen 

av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av tjenestetilbudet på 

stadig nye områder.  

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfagelig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 

 

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Kommunalsjefen gikk gjennom temaene som er foreslått fra administrasjonen sin side.  

Eldrerådet kom med innspill og spørsmål til rådmannens forslag til temaer: 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede.  

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020  

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 
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brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret organiseringen 

av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av tjenestetilbudet på 

stadig nye områder.  

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfaglig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 

 

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet ønsker følgende temaer belyst i 2020: 
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4/20   

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer  

 

Vedtak: 

 

Evalueringen av inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

Kommunalsjefen informerte kort om evalueringen. Det planlegges ny runde med 

inspirasjonsdager i 2020. 

 

Leder fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Evalueringen av inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 
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5/20   

Årsmelding for Eldrerådet 2019  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby gikk gjennom deler av årsmeldingen. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  
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6/20   

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

 

Behandling: 

 

Unni Suther, fagansvarlig for miljørettet helsevern, gikk gjennom resultat av kartleggingen. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/163-2  Arkiv: 144 &75  

 

Sak: 1/20 

 

Saksprotokoll - Tema/- orienteringer  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

1.Kommunalsjefen svarte ut på Reidun Oppens spørsmål om bemanning. Notat var falt ut av 

sakspapirene og ble delt ut på møtet. 

 

2. Kommunalsjefen orienterte om ventelister: 

Det er per i dag ikke venteliste på langtidsplasser på institusjon. På dagopphold er det venteliste pr i 

dag, og hovedårsaken til det er på grunn av transportbehovet til og fra dagtilbud. 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/303-2  Arkiv: F00  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Leve hele livet - Involveringsdager 13. og 23. mars 2020  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
1. Eldrerådet gjennomfører medvirkningsdager med innbyggere over 65 år om lokalmiljø 

som skissert i saken.  

2. Eldrerådet inviterer til medvirkningsdager via informasjonskanaler som skissert i saken. 

3. Eldrerådet ber om at Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd orienteres. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Karen Rygh og Kristin Akre Hansen som jobber med prosjektet «Leve hele livet» gikk 

gjennom forslaget til gjennomføring av medvirkningsdager.  

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/153-3  Arkiv: 030  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, - Temasaker 2020  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådet ønsker følgende temaer belyst i 2020: 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede.  

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020  

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 

brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret 

organiseringen av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av 

tjenestetilbudet på stadig nye områder.  

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfagelig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 

 

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet. 

 

 

 

 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Kommunalsjefen gikk gjennom temaene som er foreslått fra administrasjonen sin side.  

Eldrerådet kom med innspill og spørsmål til rådmannens forslag til temaer: 

 

 Boligsosialt arbeid: Ringerike kommune går nå inn i det siste året i en treårig 

programperiode i Husbankens by- og tettstedsprogram. Kommunen har mange tiltak 

som av Husbanken vurderes som svært vellykkede.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 Plan for fastlegeordning fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aktuelt høsten 2020  

 

 Velferdsteknologi: Ny teknologi gir muligheter for nye arbeidsmåter. Ringerike 

kommune satser på velferdsteknologi som vil gi økt tjenestekvalitet og bedre 

brukermedvirkning. Helse- og omsorgstjenesten har høsten 2019 endret 

organiseringen av arbeidet, og velferdsteknologi tilbys nå som en integrert del av 

tjenestetilbudet på stadig nye områder.  

 

 Folkehelseoversikten 2019: Utarbeidelsen av Folkehelseoversikten 2019 har vært et 

tverrfaglig arbeid ledet av Strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. 

Arbeidet startet opp i desember 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Neste revidering av 

dokumentet blir i forkant av det politiske valget i 2023. 

 

 Kompetanseutviklingsplan: Aktuelt høsten 2020 

 

Det vil være hensiktsmessig å utarbeide en årsplan for når de ulike temaene ønskes presentert i 

Eldrerådet. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/108-2  Arkiv: G10 &75  

 

Sak: 4/20 

 

Saksprotokoll - Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Evalueringen av inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Kommunalsjefen informerte kort om evalueringen. Det planlegges ny runde med 

inspirasjonsdager i 2020. 

 

Leder fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/174-3  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Årsmelding for Eldrerådet 2019  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby gikk gjennom deler av årsmeldingen. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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