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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Råd for funksjonshemmede 

 

Møtested: Møterom Austjord     

Møtedato: 31.10.2017 Tid: 11:00 – 12:55 

Temamøte: 

 Omvisning på Austjord, avdeling barn og unge 

 Presentasjon av avlastningsenheten og 

barneboligene  

 Presentasjon av barnehage- og skoletilbudet for 

barn og unge på Austjord 

 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall    Møtt for 

Leder Harald Mælingen   

Nestleder Laila Åmodt   

Medlem Viktor Sjøberg   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Olav Kvam Relling   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Lars Erik Braaten, barnehagerådgiver 

 

Merknader Rådet takket for en flott og givende omvisning på Austjords avdeling 

for barn og unge. 

Behandlede saker Fra og med sak 6/17 

til og med sak  9/17 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 Harald Mælingen (Sign) 

 leder 

    

 

 

 

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

6/17 17/2126   

 Temamøte 31.10.17  

 

 

7/17 17/3262   

 Orientering om tiltak mot vold og seksuelle overgrep  

 

 

8/17 17/4178   

 Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"  

 

 

9/17 17/3306   

 Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring  
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Temamøte 31.10.17  

 

Vedtak: 

 

 Omvisning på Austjord, avdeling barn og unge 

 Presentasjon av avlastningsenheten og barneboligene  

 Presentasjon av barnehage- og skoletilbudet for barn og unge på Austjord 

 

Det er enhetsleder for tjenesten, Signe Maurtvedt, som har omvisningen og presentasjonen. 

 

 

 

Behandling: 

Avstemming: 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt av Rådet for funksjonshemmede. 

Forslag til vedtak: 

 

 Omvisning på Austjord, avdeling barn og unge 

 Presentasjon av avlastningseenheten og barneboligene  

 Presentasjon av barnehage- og skoletilbudet for barn og unge på Austjord 

 

Det er enhetsleder for tjenesten, Signe Maurtvedt, som har omvisningen og presentasjonen. 
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Orientering om tiltak mot vold og seksuelle overgrep  

 

Vedtak: 

Rapport `Tiltak mot vold og seksuelle overgrep` tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport `Tiltak mot vold og seksuelle overgrep` tas til orientering. 

 

 

 



  

Side 5 av 6 

 

8/17   

Evaluering av "Boligsosial handlingsplan"  

 

Vedtak: 

 

1. Evalueringen tas til orientering 

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og 

tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing. 

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem 

til politisk behandling våren 2018.  

 

 

 

Behandling: 

Et samlet råd ser fram til status/konkretisering på pkt 3, og fremmet rådmannens forslag 

til vedtak. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

1. Evalueringen tas til orientering 

2. Boligsosial handlingsplan erstattes med revidert Handlingsplan for Husbankens by og 

tettstedsprogram for 2018-2020 i tråd med Husbankens nye satsing. 

3. Status for Boligtjenesten inkludert nye måltall for videre strategi og satsing legges frem 

til politisk behandling våren 2018.  
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Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring  

 

Vedtak: 

 

Rådet for funksjonshemmede ønsker og ha en sosial profil på egenandeler for å skåne 

økonomisk de svakeste gruppene i Ringerikssamfunnet. 

Rådet henviser til Egenandeler for pleie og omsorgstjenester nr. 1.1 Maks å betale under 2 G 

kr 200,-pr mnd.  

Til punkt 1.2 2-4 G maks å betale kr: 1910,- pr mnd. En økning på kr: 20.500,- pr. år. 

En veldig usosial økning som gjør at mange som ligger rett under 2 G eller rett over 2 G må si 

fra seg tjenester de har behov for. 

 

 

Behandling: 

Leder Harald Mælingen fremmet følgende forslag på vegne av rådet: 

«Rådet for funksjonshemmede ønsker og ha en sosial profil på egenandeler for å skåne 

økonomisk de svakeste gruppene i Ringerikssamfunnet. 

Rådet henviser til Egenandeler for pleie og omsorgstjenester nr. 1.1 Maks å betale under 2 G 

kr 200,-pr mnd.  

Til punkt 1.2 2-4 G maks å betale kr: 1910,- pr mnd. En økning på kr: 20.500,- pr. år. 

En veldig usosial økning som gjør at mange som ligger rett under 2 G eller rett over 2 G må si 

fra seg tjenester de har behov for.» 

 

Avstemming: 

Leder Harald Mælingens forslag på vegne av rådet ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Årsbudsjett 2018 – Handlingsprogram 2018-2021 legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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