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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Råd for funksjonshemmede 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 06.09.2016 Tid: 11:00 – 13:00 

Temamøte: 

 Orientering nå-situasjonen Brutorget 

v/Tronrud Bygg – Ellen Grønlund. 

 Orientering om ny gågate i Norderhovsgate 

v/Lars Lindstøl (utsettes) 

 Foreløpig program til inspirasjonsdag 18.10.16 

kl. 17:00: 

- Turorientering for alle.  

- Fossekallen orienteringsgruppe. 

Orientering og turopplysning i distriktet. 

v/Tom Bondehagen 

- DNT Ringerike Turistforeningene, hytte- 

og program v/ Hege Balleri Rindal  

- Litt underholdning (Sjekke ut Elvelangs) 

- TT-ordningen – informasjon (sjekke ut 

foredragsholder) 

- Invitasjoner blir sendt ut til lag og 

foreninger i distriktet fra sekretariatet med 

svarfrist 10.10.16. Påmelding til Harald 

Mælingen. 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Harald Mælingen   

Nestleder Laila Åmodt   

Medlem Viktor Sjøberg   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Olav Kvam Relling   
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Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjef Marianne Mortensen (var tilstede på deler av møtet) 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 8/16 

til og med sak  9/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Harald Mælingen      

 

 

 

Møtesekretær: 

 

Trude S. Bjerkås 

Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

8/16 16/4571   

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

9/16 16/4615   

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og 

Ringerike  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

8/16   

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

 

Vedtak: 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslaget til høringsuttalelse tas til orientering 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til høringsuttalelse ble enstemmig tatt til orientering som råd for 

funksjonshemmedes innstilling til hovedstyret for helse, omsorg og velferd (HOV). 

Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 
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9/16   

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, - 

og 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 ble enstemmig tatt til orientering som råd for funksjonshemmedes 

innstilling til hovedstyret for helse, omsorg og velferd (HOV). 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, - 

og Ringerike kommune vedtas. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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