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Møteprotokoll - Møte i Råd for funksjonshemmede den 19.11.2019

PS 19/19 Oppstart av råd for funksjonshemmede 2019-2023 - valg av leder og nestleder

PS 20/19 Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 til offentlig høring



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Råd for funksjonshemmede 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 19.11.2019 Tid: 11:00 – 12:40 

 

Innkalte 
Funksjon Navn         Forfall        Møtt for 

Medlem Lena Lybæk FO  

Medlem John Åge Corneliussen   

Medlem Kari Torgersen   

Medlem Bjørn Karlengen   

Medlem Ivar Eskestrand   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Varamedlem Anni Granum                      Lena Lybæk 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Lars Erik Braaten 

 

Merknader  Rådet tok opp behov for opplæring av nye medlemmer, og 

dette må avklares senest januar 2020. 

 Til neste møte tar rådets medlemmer med innspill til temaer de 

ønsker å jobbe med, slik at rådet kan lage en plan over 

kommende arbeid.  

 

Behandlede saker Fra og med sak 19/19 

til og med sak  20/19 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

John Åge Corneliussen(sign.) 

leder 

 

 

      

 

 

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

19/19 19/1987   

 Oppstart av råd for funksjonshemmede 2019-2023 - valg av leder og 

nestleder  

 

 

20/19 19/4464   

 Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 til offentlig høring  
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19/19   

Oppstart av råd for funksjonshemmede 2019-2023 - valg av leder og nestleder  

 

Vedtak: 

 

Følgende velges til leder i rådet for funksjonshemmede perioden 2019-2023: 

John Åge Corneliussen 

Følgende velges til nestleder i rådet for funksjonshemmede perioden 2019-2023: 

Nanna Kristoffersen 

 

 

Behandling: 

Ivar Eskestrand (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 

 «John Åge Corneliussen som leder og Nanna Kristoffersen som nestleder i rådet for 

funksjonshemmede perioden 2019-2023». 

 

Avstemming: 

Ivar Eskestrand sitt forslag til leder og nestleder ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende velges til leder i rådet for funksjonshemmede perioden 2019-2023: 

 

Følgende velges til nestleder i rådet for funksjonshemmede perioden 2019-2023: 
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20/19   

Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 til offentlig høring  

 

Vedtak: 

 

Rådet tar orienteringen til etterretning, og ber om at virksomhetene skole, barnehage og helse 

blir skånet mest mulig for nedskjæringer og at 100% stillinger i disse sektorene blir prioritert. 

 

 

Behandling: 

 

Kommunalsjef Gyrid Christoffersen gikk gjennom hovedpunkter i formannskapets forslag til 

årsbudsjett 2020. 

 

Nanna Kristoffersen (Rødt) fremmet følgende forslag til vedtak:  

«Rådet tar orienteringen til etterretning, og ber om at virksomhetene skole, barnehage og helse 

blir skånet mest mulig for nedskjæringer og at 100% stillinger i disse sektorene blir prioritert.» 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Nanna Kristoffersen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Årsbudsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-2023 legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 I samsvar med kommuneloven legges Formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2020 og 

Handlingsprogram 2020-2023 med kommentarer, jfr. vedlegg som Formannskapet vil arbeide 

videre med frem til endelig behandling i kommunestyret 12.12.19 ut til høring. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter
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