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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

30/16 16/5431   

 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune  

 

 

31/16 16/5447   

 Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid  

 

 

32/16 16/5499   

 Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak  

 

 

33/16 16/5542   

 ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNAL BETALING FOR 

UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER IPSYKISK HELSEVERN OG 

TSB, - Høringssvar  

 

 

34/16 16/5551   

 VELFERDSTEKNOLOGI I RINGERIKE KOMMUNE, - Status og 

framdrift  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

30/16   

Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 

2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en 

halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og 

pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering som hovedutvalgets (HOV) 

innstilling til formannskapet. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 

2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en 

halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og 

pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 
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31/16   

Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken om Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid, tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering som hovedutvalgets (HOV) 

innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Saken om Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid, tas til orientering. 
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32/16   

Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017. 

2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. BUF-

etat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 år. 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ole Johan Andersen (Frp) forslag til nytt punkt 3 

«Endring pkt 3: Antallet inkluderer familiegjenforening.» 

 

Avstemming: 

 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1 og 2, Enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens punkt 3 ble satt opp mot Andersens forslag til punkt 3. Rådmannens forslag ble 

vedtatt mot en stemme (Frp) som hovedutvalgets (HOV) innstilling til formannskapet. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017. 

2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. BUF-

etat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 år. 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 
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33/16   

ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNAL BETALING FOR 

UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER IPSYKISK HELSEVERN OG TSB, - 

Høringssvar  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Vedlagte «Forslag til høringsuttalelse til «Endring i forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB» vedtas som Ringerike kommunes 

høringsuttalelse. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets innstilling til 

formannskapet. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte «Forslag til høringsuttalelse til «Endring i forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB» vedtas som Ringerike kommunes 

høringsuttalelse. 
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34/16   

VELFERDSTEKNOLOGI I RINGERIKE KOMMUNE, - Status og framdrift  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Redegjørelsen for status og framdrift når det gjelder velferdsteknologiske løsninger i Ringerike 

kommune, tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering som hovedutvalgets (HOV) 

innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen for status og framdrift når det gjelder velferdsteknologiske løsninger i Ringerike 

kommune, tas til orientering. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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