
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 2 

Råd for funksjonshemmede 
 

Møtested: Leseværelset   

Møtedato: 09.06.2015 Tid: 11:00 – 12.30 

Orientering  Tilskuddsmidler vedrørende 

universell utforming v/Unni Suther – fagansvarlig 

for miljørettet helsevern (Sak 13/15) 

 

Innkalte: 
Funksjon               Navn           Forfall Møtt for 

Leder Leif Skjerven   

Nestleder Harald Mælingen   

Medlem Laila Åmot FO  

Medlem Viktor Sjøberg   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Varamedlem Inger Solveig Søreng         Laila Åmot 

 

  

Tilstede fra administrasjonen: Geir Svingheim og Torill Aanesen 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 08/15 

til og med sak  14/15 

 

Inspirasjonskveld 28.10.15, kl.18.00 på FFO-huset.  
 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Leif Skjerven (sign.) 

leder 

 

 

 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona Ildjarnstad  
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Følgende saker ble behandlet: 
 

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 
 

 

 

 

 

8/15   

Godkjenning av møteprotokoll - møte 03.03.15  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Møteprotokollen godkjenens 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjenens 
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9/15   

Referatsaker Råd for funksjonshemmede 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

A  Brev fra Nordre Buskerud politidistrikt, datert 08.04.2015 

(Råd for funksjonshemmede behandlet sak om manglende skilting av parkeringsplass 

for funksjonshemmede utenfor politihuset i Hønefoss. Ringerike politikammer ble 

tilskrevet om dette) 

. 

B  Baker Hansen ble tilskrevet (etter RFF`s møte 03.03.2015) om vanskelige 

passeringsmuligheter for funksjonshemmede på grunn av utemøblement på fortauet. 

Det er registrert visse endringer som bedrer framkommeligheten. 

 

C Svar på spørsmål fra tidligere møte. 

Ergoterapitjenesten - venterlister 
Viser til henvendelse fra Råd for funksjonshemmede vedr redegjørelse om bruk av ventelister 

innenfor ergoterapitjenesten. 

I utgangspunktet er ikke tjenester fra ergoterapeut vedtakspliktige, og det er derfor ikke noe 

krav om formelle ventelister. Det er allikevel et faktum at etterspørselen etter 

ergoterapitjenester i kommunen er større enn det vi har av ressurser, og det blir derfor 

generert ventetid og venteliste. For å kvalitetssikre den tjenesten som ble gitt, ble det 

utarbeidet en prioriteringsnøkkel der sakene prioriteres ut fra hastegrad, slik at saker som 

haster mest tas først. Fram til 1.april ble det sendt avvik når sakene ikke ble løst innen oppsatt 

tid utfra prioritering 

Etter 1. april er ikke praksis med felles venteliste videreført, siden ergoterapitjenesten er 

omorganisert og ligger nå geografisk under 4 ulike ledere.  Denne organisatoriske endringen 

ble gjort for å kanalisere ergoterapeuter ut fra Austjord behandlingssenter og lokalisere disse 

nærmere brukerne. Vi tror denne løsningen vil gi bedre tilgang på slike tjenester enn tidligere. 

Ordningen vil bli evaluert høsten 2015. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

  

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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10/15   

Høring - sykling på skoleveien  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Råd for funksjonshemmede ønsker ikke å endre på skolens adgang til å regulere det. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 

 

Råd for funksjonshemmede ønsker ikke å endre på skolens adgang til å regulere det. 

 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak 
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11/15   

Manglende parkeringsplasser for handikappende  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Eier av bygget tilskrives og henstilles til at det blir merket opp HC-parkering – veileder 

sendes med.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 

Eier av bygget tilskrives og henstilles til at det blir merket opp HC-parkering – veileder 

sendes med.  

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
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12/15   

Kandidater til kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

 

Vedtak: 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Administrasjonen sender et brev til aktuelle foreninger om hvem de ønsker å ha inn i rådet 

med en prioritert liste. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 

Administrasjonen sender et brev til aktuelle foreninger om hvem de ønsker å ha inn i rådet 

med en prioritert liste. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak 
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13/15   

Orientering om tilskuddsmidler universell utforming  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Leder Leif Skjerven deltar i arbeidsgruppa som skal utarbeide en veileder. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 

Leder Leif Skjerven deltar i arbeidsgruppa som skal utarbeide en veileder. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak 
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14/15   

Temamøte 2015 med de humanitære organisasjonene  

 

Følgende ble bestemt: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Inspirasjonskveld 28.10.15, kl.18.00 på FFO-huset. Nærmere program tas på neste møte 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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