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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Eldrerådet 

 

Møtested: Banken 1 etg     

Møtedato: 02.11.2020 Tid: 10:30 – 13:00 

 

TEMAMØTE 

 Orientering om Budsjett 2021 og 

Handlingsprogram 2021 – 2024 v/rådmann 

Tore Isaksen og kommunalsjef Christine 

Myhre Bråthen 

 

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   

Medlem Axel Sjøberg FO  

Varamedlem Hilde Marie Steinhovden  Axel Sjøberg 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen  

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

Merknader   Presentasjoner fra møtet finner du her: 

            https://ringerike.kommune.no/politisk-kalender/ 

 

Behandlede saker Fra og med sak 27/20 

til og med sak  27/20 

 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt. 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Liv Rødningen Brørby 

Leder 
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Matilde Nordli Kristoffersen 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

27/20 20/4634   

 Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 til offentlig høring  
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27/20   

Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 til offentlig høring  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet går imot forslaget om innsparingstiltak i helse og omsorg med 20 millioner kroner. 

 

Spesielt fraråder vi å redusere drift og sengekapasitet i institusjon med 3,2 millioner kroner. I 

tillegg fraråder vi å redusere tjenesteutvikling og tilpasning innenfor ambulant hjemmetjeneste 

og omsorgsboliger med heldøgns drift med 2,7 millioner kroner. Eldrerådet ser det som viktig 

at disse postene i budsjettet styrkes framfor å reduseres, og rådet forventer at kommunestyret 

ikke vedtar disse innsparingstiltakene.  

 

Eldrerådet mener også at midlene til rus og psykisk helse ikke må reduseres.  

 

Vedlikehold av Hønefoss Sykehjem må ivaretas videre, også etter åpning av Heradsbygda 

omsorgsleiligheter, slik at man kan ha bygget i beredskap med tanke på korona og økende 

ventelister til sykehjemsplasser.» 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmann Tore Isaksen og kommunalsjef Christine Myhre Bråthen gikk gjennom 

hovedtrekkene i budsjettet 2021 og handlingsprogram 2021 - 2024.  

 

Eldrerådet jobbet frem følgende forslag til budsjettet 2021 som de oversender til 

kommunestyret: 

 

«Eldrerådet går imot forslaget om innsparingstiltak i helse og omsorg med 20 millioner 

kroner. 

 

Spesielt fraråder vi å redusere drift og sengekapasitet i institusjon med 3,2 millioner kroner. I 

tillegg fraråder vi å redusere tjenesteutvikling og tilpasning innenfor ambulant hjemmetjeneste 

og omsorgsboliger med heldøgns drift med 2,7 millioner kroner. Eldrerådet ser det som viktig 

at disse postene i budsjettet styrkes framfor å reduseres, og rådet forventer at kommunestyret 

ikke vedtar disse innsparingstiltakene.  

 

Eldrerådet mener også at midlene til rus og psykisk helse ikke må reduseres.  

 

Vedlikehold av Hønefoss Sykehjem må ivaretas videre, også etter åpning av Heradsbygda 

omsorgsleiligheter, slik at man kan ha bygget i beredskap med tanke på korona og økende 

ventelister til sykehjemsplasser.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  
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Eldrerådets høringsuttalelse til budsjett 2021 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 legges fram uten forslag til vedtak.  

 

I samsvar med kommuneloven legges Formannskapets innstilling til Budsjett 2021 og 

Handlingsprogram 2021-2024 med kommentarer, jfr. vedlegg som Formannskapet vil arbeide 

videre med frem til endelig behandling i kommunestyret 10.12.20, ut til høring.  
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