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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Råd for funksjonshemmede 

 

Møtested: Austjord, møterom 

hjelpemiddellager 

    

Møtedato: 28.05.2019 Tid: 11:00 –13:15 

 Omvisning i visningsleilighet for velferdsteknologi 

v/hjelmiddellagret Austjord v/ Vibeke S. Kristiansen 

 

 Orientering om aktuelle saker i Ringerike kommune 

v/seniorrådgiver Sveinung Homme 

 

 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall Møtt for 

Leder Harald Mælingen   

Nestleder Laila Åmodt   

Medlem Viktor Sjøberg FO  

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Olav Kvam Relling   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Taran Juvet, kvalitetsrådgiver 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 10/19 

til og med sak  13/19 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Harald Mælingen (sign) 

leder 

    

 

 

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

10/19 19/67   

 Temamøte 28.05.19  

 

 

11/19 18/3510   

 Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune  

 

 

12/19 19/1430   

 Brukerutvalg i Ringerike kommune  

 

 

13/19 19/1987   

 Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2022  
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10/19   

Temamøte 28.05.19  

 

Vedtak: 

 

Rådet tar informasjonen til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Tema 1: Vibeke S. Kristiansen orienterte og viste hjelpemidler. 

Tema 2: Sveinung Homme orienterte om status av arbeidet med framtidig drift av «Aurora». 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekke som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 Rådet tar informasjonen til orientering. 
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11/19   

Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering. 

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler, vedtas. 

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) mellom 

KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig 

næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i de krav som her stilles 

til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle vedtatte driftsavtaler som har en 

størrelsesorden under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike kommune for turnuskandidat i fysioterapi, 

i tråd med saksframstillingen. 

5. For å sikre en viss forutsigbarhet for de som drifter fysioterapi-instituttene i Ringerike 

kommune: 

Flytting av avtalehjemler fra et institutt til et annet, bør kun skje etter tungtveiende 

grunner. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekke som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering. 

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler, vedtas. 

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) mellom 

KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig 

næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (jf. 
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helse- og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i de krav som her stilles 

til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle vedtatte driftsavtaler som har en 

størrelsesorden under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike kommune for turnuskandidat i fysioterapi, 

i tråd med saksframstillingen. 
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12/19   

Brukerutvalg i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor helse og omsorg. 

 

Rådet for funksjonshemmede foreslår et nytt kulepunkt under brukerutvalgets oppgaver: 

Brukerutvalget rapporterer årlig til kommunestyret. 

 

 

Behandling: 

 

Nanna Kristoffersen (Sol) foreslo et nytt kulepunkt: 

 «Rådet for funksjonshemmede foreslår et nytt kulepunkt under brukerutvalgets 

oppgaver: Brukerutvalget rapporterer årlig til kommunestyret». 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekke som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Nanna Kristoffersens (Sol) sitt forslag om nytt kulepunkt under 

brukerutvalgets oppgaver ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor helse og omsorg. 
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13/19   

Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2022  

 

Vedtak: 

 

Rådet tar saken om valg av nytt råd for funksjonshemmede i perioden 2019 - 2022 til 

orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekke som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådet tar saken om valg av nytt råd for funksjonshemmede i perioden 2019 - 2022 til 

orientering.  

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1987-3  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 13/19 

 

Saksprotokoll - Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2022  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Rådet tar saken om valg av nytt råd for funksjonshemmede i perioden 2019 - 2022 til 

orientering.  

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 28.05.2019: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekke som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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