Ringerike kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Råd for funksjonshemmede
Leseværelset
09.06.2015
11:00 -

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81( Ingebjørg)/ 958 99234 (Mona) eller
e-post sek@ringerike.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE NR 2
Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Leif Skjerven
Harald Mælingen
Laila Åmodt
Viktor Sjøberg
Elsa Lill Piltingsrud Strande
Inger Solveig Søreng

Forfall

Møtt for

FO
Laila Åmodt

Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

8/15

15/5045
Godkjenning av møteprotokoll - møte 03.03.15

9/15

15/2318
Referatsaker Råd for funksjonshemmede

10/15

15/4301
Høring - sykling på skoleveien

11/15

15/4906
Manglende parkeringsplasser for handikappende

12/15

15/5021
Kandidater til kommunale råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne

13/15

15/5022
Orientering om tilskuddsmidler universell utforming

14/15

15/5090
Temamøte 2015 med de humanitære organisasjonene

Ringerike kommune, 29.05.2015
Leif Skjerven
leder

Sak 8/15
Godkjenning av møteprotokoll - møte 03.03.15
Arkivsaksnr.: 15/5045

Saksnr.: Utvalg
8/15
Råd for funksjonshemmede
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

Vedlegg
 Møteprotokoll fra møte 03.03.15

Saksbehandler: Geir Svingheim

Side 3

Arkiv: 033 &17

Møtedato
09.06.2015

Sak 9/15
Referatsaker Råd for funksjonshemmede
Arkivsaksnr.: 15/2318

Saksnr.: Utvalg
9/15
Råd for funksjonshemmede

Arkiv: Q52

Møtedato
09.06.2015

Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
A

RFF behandlet sak om manglende skilting av parkeringsplass for funksjonshemmede
utenfor politihuset i Hønefoss. Ringerike politikammer ble tilskrevet om dette. I brev
av 08.94.15 opplyser politikammeret at skilting har blitt foretatt.

B

Baker Hansen ble tilskrevet om vanskelige passeringsmuligheter for
funksjonshemmede på grunn av utemøblement på fortauet. Det er registrert visse
endringer som bedrer framkommeligheten.

Vedlegg
15/2318-4

Politiet bekrefter at skilting er utført.

Saksbehandler: Geir Svingheim

Side 4

Sak 10/15
Høring - sykling på skoleveien
Arkivsaksnr.: 15/4301

Saksnr.: Utvalg
10/15
Råd for funksjonshemmede

Arkiv: B41 &13

Møtedato
09.06.2015

Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak

Sammendrag
Utdanningsdirektoratet har sendt et forslag om endring av skolenes adgang til å regulere
sykling på skoleveien ut på høring.
Slik opplæringsloven er i dag, har skolene adgang til å regulerer bruk av sykler på skoleveien.
I forslaget som er ute på høring, foreslås denne adgangen til å regulere sykling på skoleveien
bort.
Blant høringsinstansen er: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Dersom RFF i Ringerike ønsker å bidra i høringsprosessen, kan FFO tilskrives.

Vedlegg
Høringsdokumentet fra Utdanningsdirektoratet
Saksbehandler: Geir Svingheim

Side 5

Sak 11/15
Manglende parkeringsplasser for handikappende
Arkivsaksnr.: 15/4906

Saksnr.: Utvalg
11/15
Råd for funksjonshemmede

Arkiv: Q52 &70

Møtedato
09.06.2015

Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
RFF har mottatt en henvendelse fra Ringerike MS-forening angående manglende (brede)
parkeringsplasser utenfor flere forretninger på Eikli. Dette gjelder P-plasser utenfor Expert,
Maxbo og Jysk.

Vedlegg
Henvendelse fra Ringerike MS-forening
Saksbehandler: Geir Svingheim

Side 6

Sak 12/15
Kandidater til kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Arkivsaksnr.: 15/5021

Saksnr.: Utvalg
12/15
Råd for funksjonshemmede

Arkiv: 033 &70

Møtedato
09.06.2015

Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak

Sammendrag
Ringerike kommune har mottatt en henvendelse fra Norges Handikapforbund Oslofjord Vest
som på vegne av Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), ønsker
en tilbakemelding på følgende:
Samarbeidsforumet vil vite når forslag til kandidater til kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne skal foreligge.

Vedlegg
15/4905-1

Henvendelse fra SAFO

Saksbehandler: Geir Svingheim

Side 7

Sak 13/15
Orientering om tilskuddsmidler universell utforming
Arkivsaksnr.: 15/5022

Saksnr.: Utvalg
13/15
Råd for funksjonshemmede

Arkiv: 234

Møtedato
09.06.2015

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Sammendrag
Miljørettet helsevern har mottatt tilskuddsmidler fra Kommunal og
moderniseringsdepartementet for arbeid med universell utforming 2014 – 2015.
Fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune orienterer om dette som en
temadel for Råd for funksjonshemmede i møtet 09.06.15.

Vedlegg
Mail fra fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune
Saksbehandler: Geir Svingheim

Side 8

Sak 14/15
Temamøte 2015 med de humanitære organisasjonene
Arkivsaksnr.: 15/5090

Saksnr.: Utvalg
14/15
Råd for funksjonshemmede
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Side 9

Arkiv:

Møtedato
09.06.2015

SAKSFRAMLEGG
Råd for funksjonshemmede

Arkivsaksnr.: 15/5045-1

Godkjenning av møteprotokoll - møte 03.03.15
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjenens

Vedlegg


Møteprotokoll fra møte 03.03.15

Saksbehandler: Geir Svingheim

Arkiv:

Ringerike kommune
MØTEPROTOKOLL
NR 1
Råd for funksjonshemmede
Møtested: Leseværelset
Møtedato: 03.03.2015

Tid: 11:00 – 12.00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Leif Skjerven
Harald Mælingen
Laila Åmot
Viktor Sjøberg
Elsa Lill Piltingsrud Strande

Forfall

Møtt for

FO

Ingen varamedlem hadde anledning til å møte for Laila Åmot
Tilstede fra
administrasjonen:

Saksbehandler Geir Svingheim

Behandlede saker:

Fra og med sak 1/15
til og med sak 7/15

Politistasjonen i Hønefoss: Parkering og tilgjengelighet for funksjonshemmede
(se vedlagte brev til Politiet i Hønefoss).
Møteprotokollen godkjennes:
Leif Skjerven (sign.)
leder

Møtesekretær:
Ingebjørg Flatin

Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/15

15/19
Godkjennelse av møteprotkoll - Møte 16. desember 2014

2/15

15/1965
Referatsaker

3/15

15/1974
Arsberetning 2014 Råd for funksjonshemmede

4/15

15/1953
Ergoterapitjenesten - venterlister

5/15

15/1964
Framkommelighet på fortau

6/15

14/1924
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - høring og offentlig ettersyn

7/15

15/1966
Oppnevning av nye råd høsten 2015

Side 2 av 10

Ringerike kommune

1/15
Godkjennelse av møteprotkoll - Møte 16. desember 2014
Vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

2/15
Referatsaker
Vedtak:
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

Invitasjons (fra FFO) til vårens store konferanse 2015 i Larvik 08. og 09.05. 2015.
Påmeldingsfrist 20.04.2015. Ingen fra rådet deltar.

B

Møteprotokoll for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud, møte 02.12.2014

C

Saksfremlegg fra Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud vedr. TTreglement gjeldende fra 01.04.2015. Reglementet for TT-tjenesten i Buskerud
01.04.2015 til 31.03.2016

D

Årsmelding Buskerud – Pasient- og brukerombudet 2014

E

Diabetesforbundet Ringerike. Protokoll fra årsmøte 2015 og årsmeldinga for 2014

Side 4 av 10

3/15
Arsberetning 2014 Råd for funksjonshemmede
Vedtak:
Årsberetning 2014 tas til orientering.
Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Årsberetning 2014 tas til orientering.

Side 5 av 10

4/15
Ergoterapitjenesten - venterlister
Vedtak:
Det bes om en redegjørelse om bruken av ventelister innenfor ergoterapitjenesten.
Frist for svar er 01.04.2015.

Behandling:
Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:
Det bes om en redegjørelse om bruken av ventelister innenfor ergoterapitjenesten.
Frist for svar er 01.04.2015.
På bakgrunn av dette vedtaket bes det om en kort redegjørelse som opplyser om tjenestens
kapasitet, bruk av eventuelle ventelister og om det i ventebrevene opplyses når hjelp av
ergoterapeut kan forventes.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Side 6 av 10

5/15
Framkommelighet på fortau
Vedtak:
Følgende brev sendes innehaver av Baker Hansen, Hønefoss m/kopi til leder av
byggesaksavdelingen v/Arne Hellum.
« Med henvisning til delegasjonssak 17/08 (journalpost 07/2769-6) anmodes Baker Hansen
om å fjerne møblement på fortauet i kong Rings gate.
Det er gitt tillatelse til uteservering i gågaten (Storgata).
Utdrag fra tillatelsen:
«Seks sitteplasser lengst syd i gågata vil bli problematisk da sitteplassene vil være til hinder
for fotgjengere»..
Det er ikke gitt tillatelse til servering møblement på fortauet i kong Rings gate.
Råd for funksjonshemmede anmoder Baker Hansen om å fjerne bord og stoler på dette
fortauet slik at framkommeligheten for alle blir god.

Behandling:
Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:
Følgende brev sendes innehaver av Baker Hansen, Hønefoss m/kopi til leder av
byggesaksavdelingen v/Arne Hellum.
« Med henvisning til delegasjonssak 17/08 (journalpost 07/2769-6) anmodes Baker Hansen
om å fjerne møblement på fortauet i kong Rings gate.
Det er gitt tillatelse til uteservering i gågaten (Storgata).
Utdrag fra tillatelsen:
«Seks sitteplasser lengst syd i gågata vil bli problematisk da sitteplassene vil være til
hinder for fotgjengere»..
Det er ikke gitt tillatelse til servering møblement på fortauet i kong Rings gate.

Side 7 av 10

Råd for funksjonshemmede anmoder Baker Hansen om å fjerne bord og stoler på dette
fortauet slik at framkommeligheten for alle blir god.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Side 8 av 10

6/15
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - høring og offentlig ettersyn
Vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - høring og offentlig ettersyn, tas til orientering.
Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - høring og offentlig ettersyn tas til orientering.

Side 9 av 10

7/15
Oppnevning av nye råd høsten 2015
Vedtak:
Med henvisning til barne- ungdoms- og familiedirektoratets informasjonsskriv (følger
vedlagt) skal både funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Norges handicapforbund
(SAFO) lokalt oppfordres til å arbeide for å skaffe kandidater til Råd for funksjonshemmede
innen 01.09.15.
Behandling:
Forslag fra rådet som ble enstemmig vedtatt:
Med henvisning til barne- ungdoms- og familiedirektoratets informasjonsskriv (følger
vedlagt) skal både funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Norges handicapforbund
(SAFO) lokalt oppfordres til å arbeide for å skaffe kandidater til Råd for funksjonshemmede
innen 01.09.15.
Kandidater meldes til
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Side 10 av 10

SAKSFRAMLEGG
Råd for funksjonshemmede

Arkivsaksnr.: 15/2318-5

Arkiv: Q52

Referatsaker
Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak

Sammendrag
A

RFF behandlet sak om manglende skilting av parkeringsplass for funksjonshemmede
utenfor politihuset i Hønefoss. Ringerike politikammer ble tilskrevet om dette. I
brev av 08.94.15 opplyser politikammeret at skilting har blitt foretatt.

B

Baker Hansen ble tilskrevet om vanskelige passeringsmuligheter for
funksjonshemmede på grunn av utemøblement på fortauet. Det er registrert visse
endringer som bedrer framkommeligheten.

Vedlegg
15/2318-4

Politiet bekrefter at skilting er utført.

saksbehandler: Geir Svingheim

Fra: Kjell Magne Tvenge [km.tvenge@politiet.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Geir Sverre Svingheim [Geir.Svingheim@ringerike.kommune.no]
Sendt: 08.04.2015 20:12:50
Emne: Rådet for funksjonshemmede - G Svingheim
Vedlegg:
Ringerike Kommune
Rådet for funksjonshemmede
Postboks 123 - Sentrum
3502 HØNEFOSS

Deres referanse
15/2318-1

Vår referanse
2015/00506-2

080415

Vi bekrefter at skilting er foretatt iht brev av 9.3., samt at toveiskommunikasjon er i drift
ved porten.
mvh
Kjell Magne Tvenge
Politistasjonssjef
Nordre Buskerud politidistrikt
Hønefoss politistasjon
Telefon: 32 10 32 16 / 91153283
E-post: km.tvenge@politiet.no
www.politi.no

SAKSFRAMLEGG
Råd for funksjonshemmede

Arkivsaksnr.: 15/4301-2

Arkiv: B41 &13

Høring - sykling på skoleveien
Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak

Sammendrag
Utdanningsdirektoratet har sendt et forslag om endring av skolenes adgang til å regulere
sykling på skoleveien ut på høring.
Slik opplæringsloven er i dag, har skolene adgang til å regulerer bruk av sykler på
skoleveien.
I forslaget som er ute på høring, foreslås denne adgangen til å regulere sykling på skoleveien
bort.
Blant høringsinstansen er: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Dersom RFF i Ringerike ønsker å bidra i høringsprosessen, kan FFO tilskrives.

Vedlegg
Høringsdokumentet fra Utdanningsdirektoratet
saksbehandler: Geir Svingheim

SAKSFRAMLEGG
Råd for funksjonshemmede

Arkivsaksnr.: 15/4906-3

Arkiv: Q52 &70

Manglende parkeringsplasser for handikappende
Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag
RFF har mottatt en henvendelse fra Ringerike MS-forening angående manglende (brede)
parkeringsplasser utenfor flere forretninger på Eikli. Dette gjelder P-plasser utenfor Expert,
Maxbo og Jysk.

Vedlegg
Henvendelse fra Ringerike MS-forening
saksbehandler: Geir Svingheim

HeiGeir,
Sak på møte i Rådet 9. juni 201.5.
Undertegnede har fått en henvendelse fra Ringerike MS-forening v/Anita Lysaker Hansen
vedrørende manglende (brede) HC parkeringsplasser utenfor følgende forretninger på Eikli:
Expert, Europris, Maxbo og Jysk.
Dette er en henvendelse Rådet vil ta tak i, og settes som sak på neste møte.
Mvh
Leif Skjerven
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SAKSFRAMLEGG
Råd for funksjonshemmede

Arkivsaksnr.: 15/5021-1

Arkiv:

Kandidater til kommunale råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne; tidspunkt for forslag
Forslag til vedtak:
Saken fremmes uten forslag til vedtak

Sammendrag
Ringerike kommune har mottatt en henvendelse fra Norges Handikapforbund Oslofjord Vest
som på vegne av Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), ønsker
en tilbakemelding på følgende:
Samarbeidsforumet vil vite når forslag til kandidater til kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne skal foreligge.

Vedlegg
15/4905-1

Henvendelse fra SAFO

saksbehandler: Geir Svingheim

Hei

Samorbeidsforumet ov funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) ønsker jeg
tilbakemelding fra din kommune på når dere Ønsker forslag til kandidater til kommunale råd
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Siden det er valg i høst og nye rådsmedlemmer
skal velges er det fint om organisasjonene kan få l¡tt t¡d til å fremme forslag på egnede
kandidater.
SAFOs organisasjoner består av Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for
Utvikli ngshemmede (N FU) og Foreningen Norges Døvblindfødte (FN DB)
Vi setter stor pris på en relativ rask avklaring
På vegne av SAFO TVB
På vegne av

Mvh
Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder
Norges Handikapforbund Oslofjord Vest
Skoge rgaten I, 3It2 TØnsbe rg
Tlf 91 30 37 38
http ://www. n hf. no/oslof iordvest
https://www.facebook.com/N H FOslof iordVest
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SAKSFRAMLEGG
Råd for funksjonshemmede

Arkivsaksnr.: 15/5022-2

Arkiv:

Orientering om tilskuddsmidler universell utforming
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Sammendrag
Miljørettet helsevern har mottatt tilskuddsmidler fra Kommunal og
moderniseringsdepartementet for arbeid med universell utforming 2014 – 2015.
Fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune orienterer om dette som en
temadel for Råd for funksjonshemmede i møtet 09.06.15.

Vedlegg
Mail fra fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune
Saksbehandler: Geir Svingheim

Hei lngebjørg Flatin
Det vises til vår telefonsamtale onsdag 6.5.2015.
Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har mottatt tilskuddsmidler (kr. L50 000,- ) fra Kommunal
og moderniseringsdepartementet (KMD) for arbeid med universell utformingi 201,4-20t5. Prosjektet
omfatter både strategisk og brukerstyrt arbeid med universell utforming. Det strategiske delen av
arbeidet er et samarbeidsprosjekt med planavdelingen i kommunen. Den brukerstyrte delen av
arbeidet ønsker vi skal ivaretas gjennom medvirkning fra Råd for funksjonshemmede.
I den anledning ønsker vi å informere Råd for funksjonshemmede om prosjektet i neste møte, 9. juni

2015.

for informasjon om prosjektet og diskusjon.
Mer informasjon om dette prosjektel: <K2lJniversell utforming mot nye høyder> vil bli lastet opp på
denne netts¡den etter hvert som det kommer inn gode prosjektbeskrivelser: http://uu-kl.no/
Med vennlig hilsen

Jeg anslår av vi trenger ca. 30 min

Unni Suther
Fagansva rlig for miljørettet helsevern
Ringerike kommune
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SAKSFRAMLEGG
Råd for funksjonshemmede

Arkivsaksnr.: 15/5090-1

Arkiv:

Temamøte 2015 med de humanitære organisasjonene
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

