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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Råd for funksjonshemmede 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 28.01.2020 Tid: 11:00 - 13:15 

 

Innkalte 
Funksjon Navn        Forfall Møtt for 

Leder John Åge Corneliussen   

Nestleder Nanna Kristoffersen   

Medlem Lena Lybæk FO  

Medlem Kari Torgersen   

Medlem Bjørn Karlengen   

Medlem Ivar Eskestrand   

Varamedlem Anni Granum  Lena Lybæk 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Lars Erik Braaten, rådgiver 

 

Merknader   

 

Behandlede saker Fra og med sak 1/20 

til og med sak  4/20 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

John Åge Corneliussen (sign) 

leder 

 

      

 

 

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/20 20/195   

 Temamøte 28.01.2020  

 

 

2/20 17/693   

 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

 

3/20 19/4483   

 Framtidig driftsform for "Aurora", - oppfølging  

 

 

4/20 20/195   

 Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 

2023  

 

 

 

 



  

Side 3 av 8 

 

 

1/20   

Temamøte 28.01.2020  

 

Vedtak: 

 

Rådet tar informasjonen i sak 1 og 2 til orientering og arbeidet med utarbeidelse av 

handlingsplan/arbeidsplan i sak 3 er i gang og følges opp på neste møte. 

 

 

Behandling: 

 

Sak 1:  

Orientering om pågående byggesaker i Ringerike kommune v/Sveinung Homme.  

Det er laget video fra Hov Øst. Denne vil bli forevist rådet når den er ferdig redigert. 

Hov Vest, Legevakta, Heradsbygda Omsorgssenter går også sin gang.. 

 

Sak 2:  

 

Tilbakemelding fra møte med daglig leder v/AKA bygget. Bjørn Karlengen refererte fra 

samtalen. Saken følges opp. 

 

Sak 3:  

Oppstart utarbeidelse av handlingsplan/arbeidsplan for råd for funksjonshemmede i Ringerike. 

- Planen er gjeldende for valgperioden med muligheter for justeringer underveis.   

- To medlemmer av rådet sluttfører planen før den politisk behandles.  

- Det ble begynt på en liste med saker/temaer medlemmene ønsker skal være med i 

handlingsplanen. Rådet ønsker å arrangere et samarbeidsmøte med tilsvarende råd i 

Hole. Leder tar kontakt for å avtale. 

 

 

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:  

«Rådet tar informasjonen i sak 1 og 2 til orientering og arbeidet med utarbeidelse av 

handlingsplan/arbeidsplan i Sak 3 er i gang og følges opp på neste møte». 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Sak 1:  
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Orientering om pågående byggesaker i Ringerike kommune v/Sveinung Homme  

 

Sak 2:  

Tilbakemelding fra møte med daglig leder v/AKA bygget  

 

Sak 3:  

Oppstart utarbeidelse av handlingsplan/arbeidsplan for råd for funksjonshemmede i Ringerike. 

- Planen er gjeldende for valgperioden med muligheter for justeringer underveis.   

- To medlemmer av rådet sluttfører planen før den politisk behandles.  
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2/20   

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Rådet for funksjonshemmede tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 

«Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder 

rådmannen om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

 

Behandling: 

 

Unni Suther, fagansvarlig for miljørettet helsevern, viste rådet hvor på nettsiden til kommunen 

de finner oppdaterte målinger på luftkvalitet i Ringerike. 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-

admin/radmannen/kommuneoverlegen/luftkvalitet/ 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 



  

Side 6 av 8 

 

 

3/20   

Framtidig driftsform for "Aurora", - oppfølging  

 

Vedtak: 

 

1. Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for 

kommunestyret sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering 

av arbeids, - og aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

2. Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å 

ivareta intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede 

anbefaler kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas 

anbefaling (Vedlegg) 

3. Rådet for funksjonshemmede støtter fagforbundets uttalelse i saken:  

Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av Aurora 

/Menova. 

 

Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre ansatte i 

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal leder 

innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora. 

 

Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i 

alternativ 3, om at nyansettelse i aktivitetssentralen skal lyses ut som kommunale 

stillinger.» 

 

 

 

Behandling: 

 

Sveinung Homme orienterte om saken og ba rådet for funksjonshemmede om komme med sin 

anbefaling til kommunestyret. 

 

Nanna Kristoffersen (Rødt) fremmet følgende forslag til et tilleggs punkt nr. 3 til 

rådmannens forslag: 

«3. Rådet for funksjonshemmede støtter fagforbundets uttalelse i saken:  

Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av Aurora /Menova. 

 

Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre ansatte i 

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal leder innenfor 

områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora. 

 

Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i 

alternativ 3, om at nyansettelse i aktivitetssentralen skal lyses ut som kommunale stillinger.» 

 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge.  
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Avstemming: 

Rådmannens forslag med nytt pkt. 3 fra Nanna Kristoffersen (Rødt) ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for 

kommunestyret sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering 

av arbeids, - og aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

2. Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å 

ivareta intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede 

anbefaler kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas 

anbefaling(Vedlegg) 
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4/20   

Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 2023  

 

Vedtak: 

 

Rådet for funksjonshemmede anbefaler Kommunestyret å vedta reglement for rådet for 

funksjonshemmede i Ringerike kommune for perioden 2019 til 2023.  

 

 

 

Behandling: 

 

Rådet gikk gjennom forslaget til reglement. Forslaget er satt opp etter buf.dir.no sin veileder. 

Rådet har ingen spesielle kommentarer til forslaget utover det at det er viktig å komme i gang 

med å lage en handlingsplan for kommende periode. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådet anbefaler enstemmig til kommunestyret at rådmannens forslag til reglement vedtas. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/195-3  Arkiv: 033  

 

Sak: 1/20 

 

Saksprotokoll - Temamøte 28.01.2020  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Rådet tar informasjonen i sak 1 og 2 til orientering og arbeidet med utarbeidelse av 

handlingsplan/arbeidsplan i sak 3 er i gang og følges opp på neste møte. 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 28.01.2020: 

 

Sak 1:  

Orientering om pågående byggesaker i Ringerike kommune v/Sveinung Homme.  

Det er laget video fra Hov Øst. Denne vil bli forevist rådet når den er ferdig redigert. 

Hov Vest, Legevakta, Heradsbygda Omsorgssenter går også sin gang.. 

 

Sak 2:  

 

Tilbakemelding fra møte med daglig leder v/AKA bygget. Bjørn Karlengen refererte fra 

samtalen. Saken følges opp. 

 

Sak 3:  

Oppstart utarbeidelse av handlingsplan/arbeidsplan for råd for funksjonshemmede i Ringerike. 

- Planen er gjeldende for valgperioden med muligheter for justeringer underveis.   

- To medlemmer av rådet sluttfører planen før den politisk behandles.  

- Det ble begynt på en liste med saker/temaer medlemmene ønsker skal være med i 

handlingsplanen. Rådet ønsker å arrangere et samarbeidsmøte med tilsvarende råd i 

Hole. Leder tar kontakt for å avtale. 

 

 

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:  

«Rådet tar informasjonen i sak 1 og 2 til orientering og arbeidet med utarbeidelse av 

handlingsplan/arbeidsplan i Sak 3 er i gang og følges opp på neste møte». 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.  
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4483-2  Arkiv: V02  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Framtidig driftsform for "Aurora", - oppfølging  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
1. Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for 

kommunestyret sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering 

av arbeids, - og aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

2. Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å 

ivareta intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede 

anbefaler kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas 

anbefaling (Vedlegg) 

3. Rådet for funksjonshemmede støtter fagforbundets uttalelse i saken:  

Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av Aurora 

/Menova. 

 

Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre ansatte i 

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal leder 

innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora. 

 

Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i 

alternativ 3, om at nyansettelse i aktivitetssentralen skal lyses ut som kommunale 

stillinger.» 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 28.01.2020: 

 

Sveinung Homme orienterte om saken og ba rådet for funksjonshemmede om komme med sin 

anbefaling til kommunestyret. 

 

Nanna Kristoffersen (Rødt) fremmet følgende forslag til et tilleggs punkt nr. 3 til 

rådmannens forslag: 

«3. Rådet for funksjonshemmede støtter fagforbundets uttalelse i saken:  

Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av Aurora /Menova. 

 

Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre ansatte i 

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal leder 

innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i 

alternativ 3, om at nyansettelse i aktivitetssentralen skal lyses ut som kommunale stillinger.» 

 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag med nytt pkt. 3 fra Nanna Kristoffersen (Rødt) ble enstemmig vedtatt. 
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