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Ringerike kommune, 21.08.2020 

Liv Rødningen Brørby 

Leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  17/20 

Side 2 av 8   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv: F00 &20  

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Eldrerådet 31.08.2020 

/ Integreringsrådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Formannskapet vedtok 24.03.2020: 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  17/20 

 Side 3 av 8   

 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  18/20 

Side 4 av 8   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/3730-1   Arkiv: G20  

 

Faste orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Eldrerådet 31.08.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet tar den framlagte informasjon til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Muntlige orienteringer v/kommunalsjefen 

 Driftsituasjon i kommunehelsetjenesten som følge av korona 

 Paviljong på Austjord – framdrift og planer 

 Kommuneoverlegen orienterer om korona, status nasjonalt og lokalt i Ringerike 

kommune 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  19/20 

Side 5 av 8   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/174-10   Arkiv: 033  

 

Henvendelse til busselskap  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/20 Eldrerådet 31.08.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet tar tilbakemeldingen fra Brakar AS og Nor-way bussekspress AS til orientering. 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Et medlem av eldrerådet tok opp på rådets møte i juni utfordringer rundt bussreiser både i 

Corona tider og ellers. På bakgrunn av dette innspillet sendte leder et brev til Brakar AS. 

Henvendelsen fra Eldrerådet er besvart fra Brakar AS. 

 

Administrasjonen henvendte seg i tillegg til Kundesentrene til Brakar AS og Nor-way 

bussekspress AS per e-post. Begge disse er besvart av kundesentrene. 

 

 

 

 

 



  Sak 19/20 

 

 Side 6 av 8   

 

 

 

Vedlegg 

Svar - Henvendelse fra Eldrerådet i Ringerike Kommune om betalingsrutiner på 

bussreiser på henvendelse 

Brev til Brakar AS fra Eldrerådet 

Svar fra e-post henvendelse til Brakar kundesenter fra adminstrasjonen 

Svar fra e-post henvendelse til Nor-way bussekspress AS kundeservice fra 

adminstrasjonen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

leder: Jan Hatten 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  20/20 

Side 7 av 8   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/3737-1   Arkiv: F08  

 

Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Eldrerådet 31.08.2020 

/ Integreringsrådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike frivilligsentral har i 2019 hatt et bredt tilbud av aktiviteter, rettet mot mange ulike 

brukergrupper i forskjellige aldre. 

Samarbeidet med Ringerike kommune er formalisert gjennom partnerskapsavtale revidert 

01.01.2019, og fungerer godt. Frivilligsentralen fikk i 2019 et samlet tilskudd på kr 

1.584.000,- fra Ringerike kommune. Arbeidet drives av frivillige og finansieres av tilskuddet, i 

tillegg til gaveinntekter fra mange aktører. Frivilligsentralen har en sunn økonomi. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike frivilligsentral yter et stort og viktig arbeid for Ringerikssamfunnet, og er en viktig 

samarbeidspartner for Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Ringerike frivilligsentral - Årsmelding 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 



  Sak 20/20 

 

 Side 8 av 8   

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv:   

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Fomannskapet vedtok 24.03.2020: 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om behov for økning av antall sykehjemsplasser (korttids- 

og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og videre framover. 

Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere 

plasser med sykehjemstandard; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3730-1   Arkiv:   

 

Faste orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådet tar den framlagte informasjon til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Muntlige orienteringer v/kommunalsjefen 

 Driftsituasjon i kommunehelsetjenesten som følge av korona 

 Paviljong på Austjord – framdrift og planer 

 Kommuneoverlegen orienterer om korona, status nasjonalt og lokalt i Ringerike 

kommune 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/174-10   Arkiv: 033  

 

 

Henvendelse til busselskap 
 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet tar tilbakemeldingen fra Brakar AS og Nor-way bussekspress AS til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Et medlem av eldrerådet tok opp på rådets møte i juni utfordringer rundt bussreiser både i 

Corona tider og ellers. På bakgrunn av dette innspillet sendte leder et brev til Brakar AS. 

Henvendelsen fra Eldrerådet er besvart fra Brakar AS. 

 

Administrasjonen henvendte seg i tillegg til Kundesenterene til Brakar AS og Nor-way 

bussekspress AS per e-post. Begge disse er besvart av kundesentrene. 

 

 

 

 

 



- 

 

 

Vedlegg 

Svar - Henvendelse fra Eldrerådet i Ringerike Kommune om betalingsrutiner på 

bussreiser på henvendelse 

Brev til Brakar AS fra Eldrerådet 

Svar fra e-post henvendelse til Brakar kundesenter fra adminstrasjonen 

Svar fra e-post henvendelse til Nor-way bussekspress AS kundeservice fra 

adminstrasjonen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

leder: Jan Hatten 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brakar as

$øtteenheter
P. boks123

3502 HØ{ErcSS

Saksbehandler:

Telefon: 32 82 66 66
Deres ref.:

Vår ref.:

Dato: '10072020

llll

Henvendelse fra eldrerådet i Ringerike kommune.

Takk for henvendelsen deres. V forSår at dere opplever situasjonen som vanskelig, men det er
godt at vi er enige om at srnittevern er viktig.

Ehakar satte ganske raskt i gang arbeid for å få på plass plexiglassfor å bedqftte gåførene.
Dette ble avslått av Satensvegvesen dade mener det gir gjenskinn og for$yrrer gåføren
Det er dermed en farefor sikkerheten. Dette beklager vi derkt, men i likhet med resen av
kollektivbran$en i Norge måvi rette ossetter dette.

A utvikle andre betalingsnråter som er sikre er ressurskrevende, og vi tilbyr derfor nå kun to
betalingvnåer, app og papirbillett. Den si$e kommer snart også i månedskort -verqjon. Den
kan du ringe og be$ille påtlf. 1 77.\ll sender de pr. pod.

Med vennlig hilsen
Brakar

&akar as
Ragernestorg 1, 3017 Drammen

Telefoil+47 32 82 66 66- org.nr.:995082454- Bank 1503.13.76294

Dokid:
201 06898
(20t1 74-7)

www.brakar.no
-_d' hilæirsr* ia Ed,å,ådd Rnq
bdd0otrdm påNsrs $lpår 6idndd$



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Politisk sekretariat 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Brakar AS       

Bragernes torg 1 

 

3017 DRAMMEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/174-6 35189/20 033  03.07.2020 

 

Henvendelse fra Eldrerådet i Ringerike Kommune om betalingsrutiner på bussreiser under 

koronautbrudd og forhåpentligvis i «normale» tider etter hvert 

 

Eldrerådet har blitt bedt om å gjøre en henvendelse til Brakar på vegne av eldre og uføre som 

av ulike årsaker ikke kan benytte seg av smarttelefoner og tilhørende apper.  

I følge nettsidene til Brakar følger dere rådene fra helsemyndighetene og tar derfor ikke imot 

kontant betaling på bussene deres. Dere ønsker at kundene skal benytte en app som 

betalingsmiddel. Det er flott og en selvfølge at dere følger smitterådene, og det må vi som 

kunder forholde hos til på godt og vondt. 

 Det er derimot uforståelig at ikke Brakar, som andre som har kunder, kan montere pleksiglass 

som beskytter sjåføren slik at kundene kan betale med kort, eventuelt ha en kortterminal bak i 

bussen. Dette bør være en enkel sak å få til. Eldrerådet anmoder derfor sterkt om at dette blir 

tatt alvorlig og at Brakar finner en løsning på dette. 

Når vi kommer tilbake til normale tider så må det bli mulighet til å bruke kontanter eller kort 

igjen for reisende uten å måtte stikke innom kundesenter eller logge seg inn på nettsider.  Det er 

heller ikke kundesenter i alle områder i kommunen. 

Mange av oss eldre er vel så oppdatert på apper og tekniske duppeditter som den vanlige 

mannen i gata, men for eldre (og yngre) som på grunn av sykdom eller skader ikke kan 

håndtere slike telefoner, vanskeliggjør dette hverdagen for noe så enkelt som å gå på bussen og 

forflytte seg fra a til å uten å være avhengig av pårørende eller hjelpemidler. Det gjør noe med 

verdigheten din når «Truls på 70 år» må følges på bussen av kona for å betale med appen på 

hennes telefon eller rett og slett ikke får betalt for deg, men greie sjåfører lar deg bli med 

likevel.  

Vi forutsetter at når samfunnet er «friskmeldt» er Brakars rutiner for å ta imot kontanter også 

det! 

 

 

Med hilsen 



 

 

2 

Eldrerådet i Ringerike kommune  

v/leder Liv Rødningen Brørby 

 

   
   
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 



Fra: Tom Morten Bomstad Nilsen [Tom.Nilsen@ringerike.kommune.no] 

Til: Kristin Imsgard [Kristin.Imsgard@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.08.2020 14:07:35 

Emne: VS: New submission from Generell henvendelse 

Vedlegg:  

 
 
-------------------------------------------------- 
Med vennlig hilsen 
  
Tom Morten Nilsen 
Plan- og prosessrådgiver 
Stab, Helse og omsorg 
Ringerike kommune 
Telefon: 948 42444 
E-post: tom.nilsen@ringerike.kommune.no 

 
Fra: Brakar kundesenter <kundesenter@brakar.no>  
Sendt: mandag 22. juni 2020 14:51 
Til: Tom Morten Bomstad Nilsen <Tom.Nilsen@ringerike.kommune.no> 
Kopi: bkt.kundesenter@brakar.no 
Emne: Re: New submission from Generell henvendelse 

 
Hei Tom, 
? 
Takk for din henvendelse. 
? 
Pr dags dato, er ikke kontanter, reise kort eller bank kort (linje 200) gyldig som  
betalings middel. dette fordi sjåfør sitter avstengt. Når dette åpner har vi ingen  
føringer for på nåværende tidspunkt. Vi følger nøye de råd som kommer fra myndighetene 
på dette. Vi har mange eldre reisende som benytter appen vår, også de som er passert 80. 
Men for de som ikke har en smart telefon, eller for de som ikke vil/klarer å benytte appen vår 
har vi lagd en såkalt skrape billett som gjelder som er dagsbillett. Prisen er styrt etter hvor man 
reiser i vårt område. denne skrape billetten kan man kjøpe på Mix Hønefoss, eller bestille over 



telefon.  
 
Håper du fikk svar på det du lurte på. Hvis ikke, ta kontakt igjen. 
 

Med vennlig hilsen 
 
Nina. 
 

 

On Mon, 22 Jun at 1:39 PM , tom.nilsen@ringerike.kommune.no <tom.nilsen@ringerike.kommune.no> wrote:  

Ditt navn  

  TOM MORTEN NILSEN  

Din epost  

  tom.nilsen@ringerike.kommune.no  

Hva gjelder henvendelsen?  

  

Hei, mitt navn er Tom Morten Nilsen. Jeg henvender meg på vegne at Ringerike kommune med spørsmål om billettyper og betalingsalternativer. 
Eldrerådet i Ringerike kommune har bedt administrasjonen om et notat angående billettyper og betalingsalternativer til neste møte i august. Flere medlemmer uttrykte 
bekymring for manglende mulighet til å kjøpe billett på bussen. De sier at mange eldre ikke har, eller behersker å bruke billettapp på smarttelefon. De foreslo 
billettautomat med kortbetaling ved inngangen bak i bussen. Et annet forslag var pleksiglass foran sjåfør, slik at billett kan kjøpes på vanlig måte uten å bryte dagens 
smittevernregler. 
Fint hvis dere kan belyse disse spørsmålene, og gjerne si litt om dere har planer for billettkjøp som bedre ivaretar reisende i denne aldersgruppen. 
 
-------------------------------------------------- 
Med vennlig hilsen 
 
Tom Morten Nilsen 
Plan- og prosessrådgiver 
Stab, Helse og omsorg 
Ringerike kommune 
Telefon: 948 42444 
E-post: tom.nilsen@ringerike.kommune.no  

 

82715:225565  



Fra: Tom Morten Bomstad Nilsen [Tom.Nilsen@ringerike.kommune.no] 

Til: Kristin Imsgard [Kristin.Imsgard@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.08.2020 14:07:50 

Emne: VS: Kontakt oss 

Vedlegg: image001.png; image002.jpg; image003.jpg; image001.png; image002.jpg; image003.jpg 

 
 
-------------------------------------------------- 
Med vennlig hilsen 
  
Tom Morten Nilsen 
Plan- og prosessrådgiver 
Stab, Helse og omsorg 
Ringerike kommune 
Telefon: 948 42444 
E-post: tom.nilsen@ringerike.kommune.no 

 

Fra: Tom Morten Bomstad Nilsen <Tom.Nilsen@ringerike.kommune.no>  
Sendt: fredag 3. juli 2020 17:30 
Til: NOR-WAY Kundeservice <kundeservice@nor-way.no> 
Emne: Re: Kontakt oss 
 
Flott, takk for utfyllende svar.  

Under diskusjonen i eldrerådet var det viktigste at eldre uten smarttelefon eller pc må kunne reise med buss uten hjelp. Dette er jo ivaretatt når 
de kan kjøpe billett på bussen. 
De snakket om både dere og Brakar, jeg henvendte meg derfor til begge. 

Jeg lager et notat med informasjon fra begge busselskap til neste eldrerådsmøte. 

God helg til deg også.  

-------------------------------------------------- 



Med vennlig hilsen 

Tom Morten Nilsen 
Plan- og prosessrådgiver 
Stab, Helse og omsorg 
Ringerike kommune 
Telefon: 948 42444 
E-post: tom.nilsen@ringerike.kommune.no 
? 
 
Skaff deg Outlook for Android 
 

 
From: NOR-WAY Kundeservice <kundeservice@nor-way.no> 
Sent: Friday, July 3, 2020 3:56:57 PM 
To: tom.nilsen@ringerike.kommune.no <tom.nilsen@ringerike.kommune.no> 
Subject: SV: Kontakt oss  

  
Hei Tom,  
  
Litt usikker på hva du tenker på ang. billettyper. Regner med de fleste du her henvender deg på vegne av er under honnør-kategori.  
  
I linken under kan du se ang. reisevilkårene våre: 
https://www.nor-way.no/reiseinfo/reisevilkaar/ 
  
Videre har vi også litt ytterligere informasjon ang. tiltak som vi tar i forhold til smittevern:  
https://www.nor-way.no/kampanjer/nor-way-foelger-corona-raad/ 
  
Vi anbefaler alle våre reisende å betale i forkant via vår nettside (vi har pr. nå ingen app); enda mer nå enn tidligere.  
Det er fortsatt mulig å betale direkte på bussen, men da er man ikke garantert plass.  
  
Vi vet at flere eldre kunder har et stort ønske om at det skal kunne bestilles/holdes av plasser ved å ringe inn til oss på kundesenteret.  
Denne løsningen har vi ikke pr når, men det vil bli spilt videre til adm. Med tanke på at så mange melder sin interesse for dette.  
  



Det er ikke planlagt noe automat/utsalgssted for billettkjøp pr nå.  
  
Håper dette var svar på dine spørsmål.  
  
Ønsker deg en god helg! 
  
Christer | Kundeveileder 
NOR-WAY Bussekspress AS 

Storgata 17, 0184 Oslo 
T: +47 22 31 31 50 
  

 
 

    
  
Fra: noreply@nor-way.no <noreply@nor-way.no>  
Sendt: mandag 22. juni 2020 13.40 
Til: NOR-WAY Kundeservice <kundeservice@nor-way.no> 
Emne: Kontakt oss 
  

Kontakt oss 

Navn 
TOM MORTEN NILSEN 

E-post 
tom.nilsen@ringerike.kommune.no 

Telefon 
94842444 

Melding 
Hei, mitt navn er Tom Morten Nilsen. Jeg henvender meg på vegne at Ringerike kommune med spørsmål om billettyper og betalingsalternativer.  
Eldrerådet i Ringerike kommune har bedt administrasjonen om et notat angående billettyper og betalingsalternativer til neste møte i august. Flere 
medlemmer uttrykte bekymring for manglende mulighet til å kjøpe billett på bussen. De sier at mange eldre ikke har, eller behersker å bruke 



billettapp på smarttelefon. De foreslo billettautomat med kortbetaling ved inngangen bak i bussen. Et annet forslag var pleksiglass foran sjåfør, slik 
at billett kan kjøpes på vanlig måte uten å bryte dagens smittevernregler.  
Fint hvis dere kan belyse disse spørsmålene, og gjerne si litt om dere har planer for billettkjøp som bedre ivaretar reisende i denne aldersgruppen.  
 
--------------------------------------------------  
Med vennlig hilsen  
 
Tom Morten Nilsen  
Plan- og prosessrådgiver  
Stab, Helse og omsorg  
Ringerike kommune  
Telefon: 948 42444  
E-post: tom.nilsen@ringerike.kommune.no 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3737-1   Arkiv:   

 

Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike frivilligsentral har i 2019 hatt et bredt tilbud av aktiviterer, rettet mot mange ulike 

brukergrupper i forskjellige aldre. 

Samarbeidet med Ringerike kommune er formalisert gjennom partnerskapsavtale revidert 

01.01.2019, og fungerer godt. Frivilligsentralen fikk i 2019 et samlet tilskudd på kr 

1.584.000,- fra Ringerike kommune. Arbeidet drives av frivillige og finansieres av tilskuddet, i 

tillegg til gaveinntekter fra mange aktører. Frivilligsentralen har en sunn økonomi. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike frivilligsentral yter et stort og viktig arbeid for Ringerikssamfunnet, og er en viktig 

samarbeidspartner for Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Ringerike frivilligsentral - Årsmelding 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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