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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Råd for funksjonshemmede 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 31.01.2017 Tid: 11:00 - 13:30 

Dagsorden: 

Dialogmøte med representanter fra foreningene i 

Ringerike/Hole kommune. 

Opplæring i Ipad. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Harald Mælingen   

Nestleder Laila Åmodt FO  

Medlem Viktor Sjøberg   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Olav Kvam Relling   

Referat fra dialogmøte følger protokollen. 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Lars Erik Braaten, barnehagerådgiver. 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 1/17 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Harald Mælingen (Sign)     

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås/ Marit Simensen. 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/17 17/118   

 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  
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1/17   

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 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: 

Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 
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Referat dialogmøtet 31.01.17, kl. 11.00 - 12.30  
 
Tilstede: Rådet for funksjonshemmede Ringerike (RFF Ringerike), Handicapforbundet Ringerike, 
miljøretta helsevern v/Unni Suther, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hole 
kommune, rådet for funksjonshemmede i Hole kommune (RFF Hole), MS-foreningen Ringerike 
omegn og LHL Ringerike/Jevnaker. Fra administrasjonen Lars Erik Braaten.  
 
Målet med dialogmøtet er å bli kjent med foreningene og rådet for funksjonshemmede i Hole 
kommune. Det blir viktig å få en dialog om samarbeid. Universell utforming blir viktig med tanke på 
utbygging i byen.  
 
Hvor tett dialog har RFF Ringerike i forhold til utbyggingsplaner? Hvor tidlig bør rådet være med i 
plantegninger og byggesaker? Rådet bør være mer aktive i forhold til plan, miljø- og arealavdeligen. 
Lage gode rutiner på samarbeid med denne avdelingen.  
 
RFF Ringerike får tilbakemelding på at det er et godt teknisk fiksert råd. Ønskelig at man tar tak i 
hvordan folk har det og hvordan de vil ha det. Hvordan jobbe med brukermedvirkning? 
Brukermedvirkning er noe alle foreningene er opptatt av. RFF Ringerike er kommunens 
brukermedvirkning.  Hva med et ombud for funksjonshemmede, noen å få hjelp av. Ikke bare et 
ombud som jobber på fylkesplan, men også på kommuneplan. Ringerike frivillighetssentral kan være 
en god samarbeidspartner. Frivillighetssentralen har jevnlige møter sammen med jurist og juridisk 
bistand. Frisklivssentralen har periodevis vært nede, vanskelig å få tak i. Interessepolitisk dokument, 
en artikkel om å utvikle byen for å holde folk friske og en brosjyre om aktiviteten til LHL fra LHL 
overleveres leder av RFF Ringerike. 
 
Leder av RFF Hole delte sine erfaringer med rådsarbeid fra Hole kommune. Rff Hole er et 
velfungerende råd med et godt samarbeid til Hole kommune. Opplever å bli hørt og bli 
imøtekommet. God struktur der kommunen informerer om eks. byggesaker. Rådet er tidlig inne i 
prosessen i forhold til byggeaktiviteter i kommunen. Aktuelt nå har vært prosess for vei- og 
baneprosjekt. Rådet har fast plass i byggekomiteen i forhold til vei- og baneprosjekt. Opptatt av 
hvordan folk har det, tilrettelagte turstier, kart og tilgjengelighet. Rådet har også vært på befaring i 
skole og barnehager. 
 
Hønen bo- og mestringssenter har tilrettelagte boliger. Hønen bo- og mestringssenter tar imot besøk 
fra andre kommuner og vil nok også ta imot RFF Ringerike og Hole om de ønsker å se på tilbudet der.  
 
Unni Suther fra miljøretta helsevern informerte om at kommunen er med i et nasjonalt nettverk for 
universell utforming. Tekniske krav og meningen med det og at folk vil bruke det. Kommunen har 
Lagt vekt på kompetanseutvikling hos enhetsledere. Kommunen har vært lite moden for hva 
universell utforming er. Det som har vært lagt vekt på i kompetansehevingen er hvem har ansvar for 
hva, tjenesten de utøver, for de ansatte og informasjonen. Suther jobber med å skal ha 
heldag/halvdagsseminar for å styrke kommunens egenkompetanse på universell utforming. Ansatte 
skal få komme med innspill til innhold på seminarene slik at seminarene blir tilrettelagt for de som 
skal dit. Suther tar med innspill fra dialogmøtet til seminarene. Suther har kartlagt sentrum i forhold 
til universell utforming. Dette ligger nå inne i digitale kart. Suther har hatt møte med prosjektleder 
for nye Hønefoss skole i forhold til universell utforming. Prosjektleder tar med seg erfaringer fra 
dette møte til entreprenører og videre utvikling av den nye skolen.   
 
Det er stort ønske om oftere møter på tvers av kommunegrenser slik at foreninger og RFF Ringerike 
og RFF Hole kan skape et bedre samarbeid.  
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Aktuelle saker for RFF Ringerike og RFF Hole: 
 
Rådenes forhold til media. I Hole vil de ha gladsakene frem. Media blir ingen kamparena for rådet.  
 
Busstilbudet i Ringerike og Hole. Det er påbudt med opprop på Hønefossbussen. Hvordan fungerer 
opprop? Nye busser, hvor er stoppknappen? Hører ingen pling når du har trykket/dratt i snora.  
 
Ny togstasjon i Hønefoss og på Sundvollen og fremkommelighet. Viktig at det blir tilrettelagt for 
handikappede, mer enn minstestandarden. Er det muligheter for å få tilbake assistanseordningen på 
nye Hønefoss stasjon tilbake på de nye stasjonene.  
 
Svaksynte og blinde har RFF Ringerike lite erfaring og kompetanse på. Det er ønskelig med mer 
erfaring og kompetanse på dette.   
 
Plan for videre arbeid:  
 
Lage en arbeidsgruppe av foreninger og rådene:  
Lage en strategiplan for samarbeid med rådene, foreninger og Ringerike kommune sin plan-, miljø-, 
og arealavdeling.  
 
Dialog- og erfaringsutvekslingmøter: 
Foreninger og rådene i begge kommunene kan møtes oftere. Dialogmøter og erfaringsutveksling gir 
stort utbytte.  
 
Våren 2017 møtes rådene ved Kuben. RFF Hole viser praktisk hvordan de ser på universell utforming i 
forretningsbygg. Det er ønskelig at Unni Suther deltar.  
Rådene i Ringerike kommune og Hole kommune møtes på Kuben.  

 

Innlegg på møter i RFF Ringerike  

RFF Ringerike skal invitere foreninger og andre aktuelle til å vise frem sitt arbeid eller sine 

planer på rådsmøtene.  

 

Lars Erik Braaten 

Referent  
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