
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/607-2 

PROTOKOLL 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd for funksjonshemmede    Ås kulturhus, 13.03.2012  
  Store salong 
 
Fra FH-sak: 6/12   Fra kl. 17.30 
Til FH-sak: 7/12   Til kl.: 19.25 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Kjell Westengen (A) 
Jens Hansen (Admin) 
Eva Merete Lunde (Admin) 
 
Møtende medlemmer:  
Morten Petterson (foreningene)  
Marianne Semner (H) 
Siri Kjær (V) 
Anne Marit Kleven (foreningene) 
 
Møtende varamedlemmer:  
Ingen av varamedlemmene kunne møte. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen under orienteringssak 1, kl. 17.30 – 18.25. 
Førstekonsulent Vibeke Berggård – sekretær. 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 14.03.2012 av leder Morten Petterson og nestleder Marianne Semner. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
FH-sak Saksnr. Arkivkode 
TITTEL 
 
6/12 12/591 033   
HØRINGSUTTALELSE FRA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
OM  SKOLEBEHOVSPLANEN 
 
7/12 11/4133 G21 &13  
HØRING - FASTLEGEFORSKRIFTEN  
 
 
• REFERATSAKER 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

• ORIENTERINGSSAKER:  
1. Rådmann Trine Christensen informerte om Samhandlingsreformen og status i 

oppfølgingen i Ås kommune.  
Rådet ønsket  

• en tilbakemelding på hvordan barn er ivaretatt i reformen  
• å bli holdt orientert om status, for eksempel hvert kvartal 

_____ 
 
Eventuelt:  
Rådet drøftet ønske om tidlig deltakelse i kommunens prosjekter for å sikre at 
universell utforming følges opp. 

  
2. Ordførers orientering var utsatt til neste møte når flere antagelig kan møte. 

 
• DRØFTINGSSAKER:  

1. Folkehelseprofil Ås kommune 2012, jf. notat av 08.02.2012,12/364-1.  
Notatet ble drøftet. 

2. Rådet utsatte drøfting av eventuell arbeidsplan for året eller perioden av 
samme grunn som i orienteringssak 2. 
 

• INFORMASJONSSAK:  
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016, jf. innkallingen s. 3.  
Tilbakemeldingen ble tatt til orientering.
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FH-sak 6/12  
HØRINGSUTTALELSE FRA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE OM  
SKOLEBEHOVSPLANEN 
 
Leders innstilling: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede fremmer følgende høringsuttalelse: 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 13.03.2012: 
Rådet drøftet seg frem til følgende forslag: Tilsvarer rådets uttalelse. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 13.03.2012: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede fremmer følgende høringsuttalelse, jf. punkt 6 
i høringsbrevet “Hvilke andre verdier enn det rent skolemessige er det viktig å ta 
hensyn til i en prosess som denne gjennomgangen av fremtidig skolestruktur?”: 
1. Alle arealer ute og inne må være universelt utformet. Alle steder der det er 

toaletter skal det være HC-toalett. 
2. Store rom og arealer, f.eks. åpne landskap/variable rom, er svært uheldig for barn 

med funksjonshemminger. Faste klasserom er viktig for synshemmede pga. 
digitale tavler. Glassvegger medfører reflekser som gjør det vanskelig å orientere 
seg. Sosial trygghet er vesentlig for barn, og for funksjonshemmede barn spesielt. 

 
 
  
FH-sak 7/12  
HØRING - FASTLEGEFORSKRIFTEN  
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommunes høringssvar på revidert fastlegeforskrift er som det fremkommer av 
denne sak. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 13.03.2012: 
Uttalelse av 16.03.2012 fra allmennlegeutvalget i Ås ble lagt frem i møtet,  
jf. 11/4133-2. 
 
Rådet drøftet seg frem til følgende forslag: Tilsvarer rådets uttalelse. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 13.03.2012: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede slutter seg til rådmannens innstilling, 
hovedsakelig: 
 
Ås kommune er enig i at fastlegene er sentrale for å nå målene i samhandlings-
reformen, og deler målene om å satse på forebygging, sikre kvaliteten på tjenestene 
og integrere fastlegene bedre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
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Det er grunn til å uttrykke betenkninger rundt følgende punkter i høringsnotatet om 
revidert fastlegeforskrift: 
 

1. Summen av de foreslåtte endringene og kravene til fastlegene blir omfattende, 
og dette kan svekke fastlegeordningen blant annet knyttet til tilgjengelighet til 
fastlegen, kontinuitet i pasient-legekontakten og forutsigbarhet, planlegging og 
medisinskfaglige prioriteringsmuligheter for fastlegen. 

2. Det bør derfor gjøres en prioritering blant de foreslåtte endringene i forskriften. 
Tiltak rettet mot pasientgrupper som har behov for fastlegetjenester, men som 
i liten grad benytter dem, bør prioriteres. Dette innebærer støtte til forslagene 
om oppsøkende virksomhet og hjemmebesøk. Selv om kravet til øyeblikkelig 
hjelp på dagtid isolert sett er et viktig tiltak, støttes derfor ikke dette. 

3. De foreslåtte endringene vil gi kommunene et større oppfølgingsarbeid, med 
tilhørende økonomiske konsekvenser som bør kompenseres. 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmede tilføyer følgende punkt: 

4. Det er viktig at fastlegene sikres nok ressurser til å følge opp svake 
pasientgrupper med spesielle behov. 

 
 
  


