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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

7/20 20/1178   

 Tema/- faste orienteringer  

 

 

8/20 20/2284   

 Akson - intensjonserklæring for deltakelse  

 

 

9/20 20/2255   

 Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til 

pågående pandemi  

 

 

10/20 17/3357   

 Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 2.halvår 2019  

 

 

11/20 20/661   

 Årsmelding krisesenteret 2019  

 

 

12/20 20/1175   

 Pasient- og brukerombudene - Årsmelding 2019  

 

 

13/20 20/1829   

 Årsrapport for Fontenehuset i Hønefoss  2019  
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7/20   

Tema/- faste orienteringer  

 

Vedtak: 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Christine Myhre Bråthen orienterte. 

Pasientflyt: God flyt, ingen overliggere på sykehuset siden mars. En ansatt har hatt ansvaret 

for flyten. 

Status Covid 19 i Ringerike Kommune: 

 Målet har vært å følge nasjonale mål og restriksjoner og skape trygghet internt og 

eksternt. Og i tillegg gi ut nok informasjon til ansatte og innbyggere. 

  Helsehotell ble opprettet på Sundvolden Hotell med Jevnaker og Hole kommune for å 

skape handlingsrom for tjenestene hvis smittesituasjonen eskalerer.  

 Test telt ved sykehuset og egen Coronatelefon ble opprettet.  

 Etablert felles smitteverns lager for hele kommunen. 

  Har startet en forsiktig gjenåpning av tilbudene.  

 

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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8/20   

Akson - intensjonserklæring for deltakelse  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er 

uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 

Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen på det nåværende tidspunkt. 

 

Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen av 

utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.  

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Eid, digitaliseringssjef, orienterte om intensjonserklæringen om deltakelse i Akson: «En 

innbygger –en journal». 

 

Peder Gjerdrum fremmet følgende forslag til tilleggs punkt i rådmannens forslag til vedtak: 

«Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen av 

utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.» 

 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag med Gjerdrums forslag til tilleggs punkt ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er 

uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 

Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen på det nåværende tidspunkt. 
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9/20   

Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til pågående pandemi  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet støtter formannskapets innstilling: 

Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 04.06.20 om å etablere ekstra kapasitet i 

størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget:  

 størrelse, utforming og kvalitet på anlegg.  

 behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet  

 bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse  

 kostnadsberegning. 

 

 

 

Behandling: 

 

Denne saken var på formannskapets saksliste den 20.05.20. Rådmannen trakk i det møtet sin 

innstilling til vedtak. Sakspapirene til møtet i Eldrerådet 25.05.20 var som følge av dette ikke 

oppdatert.  

 

I formannskapets møte 20.05.20 vedtok formannskapet følgende:  

«Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 04.06.20 om å etablere ekstra kapasitet 

i størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget:  

 størrelse, utforming og kvalitet på anlegg.  

 behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet  

 bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse  

 kostnadsberegning». 

 

Axel Sjøgren (SV) fremmet formannskapets innstilling til vedtak som eldrerådets forslag 

til vedtak:   

«Eldrerådet støtter formannskapets innstilling: 

 Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 04.06.20 om å etablere ekstra kapasitet 

i størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget:  

 størrelse, utforming og kvalitet på anlegg.  

 behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet  

 bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse  

 kostnadsberegning». 
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Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannens redgjørelse tas til etterretning. 

2. Det vurderes fordelsaktig om kommunen kan etablere ekstra kapasitet i størrelsesorden 

ca 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter fra samme tidspunkt som 

avtalen med Sundvollen hotell avvikles. 

3. Rådmannen får fullmakt til å realisere slik etablering dersom dette dokumenteres 

regningssvarende, både praktisk og økonomisk. 

4. Dersom støtteordninger kan utløses fra husbankens side, forutsettes at disse nyttes fullt 

ut. Om dette skulle betinge kjøp framfor en leieordning, forventes dette spørsmål 

framlagt for politisk behandling. 
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10/20   

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 2.halvår 2019  

 

Vedtak: 

 

 Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 
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11/20   

Årsmelding krisesenteret 2019  

 

Vedtak: 

 

Årsmelding fra Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 2019 tas til 

orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding fra Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 2019 tas til 

orientering. 
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12/20   

Pasient- og brukerombudene - Årsmelding 2019  

 

Vedtak: 

 

Felles, nasjonal årsmelding for 2019 fra pasient- og brukerombudene tas til orientering. 

Eldrerådet ber kommunestyret ved budsjettbehandlingen for 2021 vurdere om kommunen igjen 

kan få et eget pasientombud 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV) og Unni E. Carlsen (Høyre) fremmet følgende forslag til tilleggs punkt: 

«Eldrerådet ber kommunestyret ved budsjettbehandlingen for 2021 vurdere om kommunen 

igjen kan få et eget pasientombud.»  

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag med Axel Sjøberg (SV) og Unni E. Carlsen (Høyre) forslag til 

tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Felles, nasjonal årsmelding for 2019 fra pasient- og brukerombudene tas til orientering. 
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13/20   

Årsrapport for Fontenehuset i Hønefoss  2019  

 

Vedtak: 

 

 

Årsrapport for fontenehuset 2019 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Årsrapport for fontenehuset 2019 tas til orientering. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1178-2  Arkiv: G00  

 

Sak: 7/20 

 

Saksprotokoll - Tema/- faste orienteringer  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Den framlagte informasjon tas til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.05.2020: 

 

Christine Myhre Bråthen orienterte. 

Pasientflyt: God flyt, ingen overliggere på sykehuset siden mars. En ansatt har hatt ansvaret 

for flyten. 

Status Covid 19 i Ringerike Kommune: 

 Målet har vært å følge nasjonale mål og restriksjoner og skape trygghet internt og 

eksternt. Og i tillegg gi ut nok informasjon til ansatte og innbyggere. 

  Helsehotell ble opprettet på Sundvolden Hotell med Jevnaker og Hole kommune for å 

skape handlingsrom for tjenestene hvis smittesituasjonen eskalerer.  

 Test telt ved sykehuset og egen Coronatelefon ble opprettet.  

 Etablert felles smitteverns lager for hele kommunen. 

  Har startet en forsiktig gjenåpning av tilbudene.  

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2284-2  Arkiv:   

 

Sak: 8/20 

 

Saksprotokoll - Akson - intensjonserklæring for deltakelse  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 

Ringerike kommune signerer intensjonserklæring om deltakelse i Akson. Signeringen er 

uttrykk for kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 

Akson. Intensjonserklæringen innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk 

forpliktelse for kommunen på det nåværende tidspunkt. 

 

Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen av 

utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.  

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.05.2020: 

 

Tor Eid, digitaliseringssjef, orienterte om intensjonserklæringen om deltakelse i Akson: «En 

innbygger –en journal». 

 

Peder Gjerdrum fremmet følgende forslag til tilleggs punkt i rådmannens forslag til vedtak: 

«Eldrerådet tilslutter seg en signering, men ønsker å uttrykke en bekymring til konsekvensen 

av utvidet innsyn og personvern, og hvordan dette vil bli ivaretatt.» 

 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag med Gjerdrums forslag til tilleggs punkt ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2255-3  Arkiv: G03  

 

Sak: 9/20 

 

Saksprotokoll - Behov for ekstra sengetilbud for omsorg og behandling i forhold til 

pågående pandemi  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådet støtter formannskapets innstilling: 

Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 04.06.20 om å etablere ekstra kapasitet i 

størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget:  

1. størrelse, utforming og kvalitet på anlegg.  

2. behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet  

3. bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse  

4. kostnadsberegning. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.05.2020: 

 

Denne saken var på formannskapets saksliste den 20.05.20. Rådmannen trakk i det møtet sin 

innstilling til vedtak. Sakspapirene til møtet i Eldrerådet 25.05.20 var som følge av dette ikke 

oppdatert.  

 

I formannskapets møte 20.05.20 vedtok formannskapet følgende:  

«Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 04.06.20 om å etablere ekstra kapasitet 

i størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget:  

5. størrelse, utforming og kvalitet på anlegg.  

6. behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet  

7. bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse  

8. kostnadsberegning». 

 

Axel Sjøgren (SV) fremmet formannskapets innstilling til vedtak som eldrerådets forslag 

til vedtak:   

«Eldrerådet støtter formannskapets innstilling: 

 Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret 04.06.20 om å etablere ekstra kapasitet 

i størrelsesorden ca. 16 senger i tilknytning til Austjord behandlingssenter.  

 

Det skal gå frem fram av saksfremlegget:  

9. størrelse, utforming og kvalitet på anlegg.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

10. behov og mulighet for alternativ utnyttelse av sengekapasitet  

11. bemanningsplan for pandemi bruk og alternativ utnyttelse  

12. kostnadsberegning». 

 

 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/661-3  Arkiv: H43 &14  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Årsmelding krisesenteret 2019  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Årsmelding fra Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 2019 tas til 

orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.05.2020: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1175-2  Arkiv: F00 &14  

 

Sak: 12/20 

 

Saksprotokoll - Pasient- og brukerombudene - Årsmelding 2019  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Felles, nasjonal årsmelding for 2019 fra pasient- og brukerombudene tas til orientering. 

Eldrerådet ber kommunestyret ved budsjettbehandlingen for 2021 vurdere om kommunen 

igjen kan få et eget pasientombud 
 

Behandling i Eldrerådet 25.05.2020: 

 

Axel Sjøberg (SV) og Unni E. Carlsen (Høyre) fremmet følgende forslag til tilleggs punkt: 

«Eldrerådet ber kommunestyret ved budsjettbehandlingen for 2021 vurdere om kommunen 

igjen kan få et eget pasientombud.»  

 

Leder Liv Rødningen Brørby fremmet følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag med Axel Sjøberg (SV) og Unni E. Carlsen (Høyre) forslag til 

tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 
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