
Ås kommune

MØTEPROTOKOLL

Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møtetid: 25.02.2014 kl. 17:30-19:55
Sted: Kulturhuset, lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7.

Møtende medlemmer:
Siri Kjær, Marianne Semner (H), Adriana Schmidt (foreningene), Ole Harald Aarseth
(admin.)

Møtende varamedlemmer:
Bertha Solheim Hansen (admin)

Forfall:
Kjell Westengen, Anne Marit Kleven, Eva Merete Lunde

Fra administrasjonen møtte:
Enhetsleder Lise Ek og enhetsleder Ståle Martinsen.

Møtesekretær:
Jan Einbu, konsulent politisk sekretariat

Diverse merknader:
Orienteringssak 4/14 ble behandlet først i møtet.
Enhetsleder Lise Ek og enhetsleder Ståle Martinsen møtte til orienteringssak
4/14.
Siri Kjær meldte at hun pr. d.d. ikke lenger er medlem avet politisk parti.
Rådet ber om en orientering om utforming av sentrumsområdet i Ås.
Rådet etterspør brannøvelse for kulturhuset.

Møteprotokoll godkjent 26.02.2014

Marianne Semner Siri Kjær
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Saksliste

Side

Saker til behandling

1 /1 4 Follo lokalmedisinske senter og legevakt 4

2/1 4 Bruk av midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i
barnehage.

6

3/1 4 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 201 5-201 8 6

4/1 4 Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 201 5-201 8 6

5/1 4 Årsmelding 201 3 - Kommunalt råd for funksjonshemmede 7
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Orientering

1/14 Innsparinger i helse og sosialetaten jmf budsjett vedtak 2014, 0,5 %.
14/00202-1
Kommunalt råd for funksjonshemmede tok saken til orientering

2/14 Budsjettet 2014 innsparinger 0,5%
14/00700-1
Kommunalt råd for funksjonshemmede tok saken til orientering

3/14 Fordeling av innsparingstiltak i oppvekst- og kulturetaten for 2014
14/00706-1
Kommunalt råd for funksjonshemmede tok saken til orientering

4/14 Tilleggsorientering om demenssenteret

Kommunalt råd for funksjonshemmede ble orientert i e-post 25.02 om at
følgende saksfremlegg skal behandles i Hovedutvalg for teknikk og miljø
27.02:
Gnr 54 Bnr 350 Tunveien, Demenssenteret - Søknad om rammetillatelse.

For å orientere om saken møtte enhetsleder for demensomsorgen Lise Ek
og enhetsleder for driftsavdelingen ved Moer sykehjem Ståle Martinsen.
Det ble holdt felles orienteringen med eldrerådet og rådet for
funksjonshemmede.
Uttalelse fra FH:
Kommunalt råd for funksjonshemmede tok saken til orientering.

Referatsaker

Referatsakene ble tatt til orientering
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Saker til behandling

FH-1/14
Follo lokalmedisinske senter og legevakt

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommunestyre vedtar å etablere Follo lokalmedisinsk senter og legevakt

sammen med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Virksomheten lokaliseres ved Ahus, Ski sykehus.

2. Virksomheten organiseres som et interkommunalt selskap(IKS) etter Lov om
interkommunale selskaper av 29. januar 1999.

3. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for den nye virksomheten.

4. Representantskapet/ ordførerne i deltagende kommuner, gis fullmakt til å
foreta mindre justeringer i selskapsavtalen som måtte bli nødvendig etter
kommunestyrebehandlingene av denne saken.

5. I tillegg til lovpålagt akuttmedisinsk enhet på til sammen 16 senger, utvides
sengeenheten med 8 senger for å gi plass til primært andre utskrivningsklare
pasienter med behov for etterbehandling og rehabilitering.

6. Kommunestyret garanterer for sin relative andel av det lån Follo
lokalmedisinske senter og legevakt IKS vil ta opp til bygging av selskapets
lokaler. Ås kommunes garantiansvar er på inntil 5 689 000 kr. Formannskapet
gis fullmakt til å utvide kommunens garantiansvar med ytterligere inntil 26 %
av ovennevnte beløp dersom det er tvingende nødvendig eksempelvis fordi
ikke alle kommunene velger å delta i det nye selskapet.

7. Det er en forutsetning for etableringen at minst fem follokommuner vedtar å
delta i selskapet

8. a. Kommunestyret forutsetter at driftsutgiftene for de nye akuttmedisinske
sengene ikke overstiger de statlige tilskudd kommunene vil få når plikten til
å gi et døgnbasert akuttmedisinske tilbud foreligger.

b. Overskytende senger på senteret vil kommunene selv dekke nødvendige
driftskostnader ved.

c. Driften av legevakten forutsettes dekket innenfor den kostnadsramme
kommunen har til dagens legevakt.

d. Vedlagte forslag til budsjett legges til grunn for den videre planlegging av
prosjektet.

9. Follo legevakt, som i dag drives av Ahus på vegne av fem follokommuner,
tilbakeføres deltagende kommuner og skal inngå, sammen med den nye
døgnenheten, i Follo lokalmedisinske senter og legevakt. Tilbakeføringen skjer
ved virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens § 16, etter at den nye
døgnenheten er ferdigstilt.
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1 0. Selskapet Follo legevakt IKS avvikles. Selskapets ansatte/tilknyttede leger
tilbys ansettelse i den nye virksomheten ved virksomhetsoverdragelse og
selskapets aktiva og passiva overføres til Follo lokalmedisinske senter og
legevakt IKS. Styret/representantskapet for selskapet gis fullmakt til å avvikle
selskapet.

1 1 . Inntil det nye selskapet er etablert og operativt, gis Oppegård kommune
ansvar for den videre planlegging, prosjektering og gjennomføring av
prosjektet. Faktiske og nødvendige utgifter(basert på selvkost) Oppegård
kommune forskutterer, blir refundert av det nye selskapet.

1 2. Det etableres en rådgivingsgruppe bestående av en representant fra
legevakten og to representanter fra kommunalsjefene/helse- og sosialsjefene i
Follo som deltar i utforming av det nye senteret, utarbeide driftsplaner, og
andre tiltak som er nødvendig for at senteret kan være operativt så snart
lokaler ferdigstilles.

1 3. Rådmannsgruppen/ Follorådet holdes løpende orientert og godkjenner
endelige byggeplaner.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 25.02.2014:
Rådet foreslo følgende uttalelse:
FH ber om at adkomst og parkeringsplasser tilrettelegges ved inngangen til Follo
lokalmedisinske senter og legevakt for alle pasientgrupper.

Dagens adkomst og parkeringssituasjon ved Follo legevakt/Ski sykehus er ikke
tilfredsstillende.

Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 25.02.2014:
FH ber om at adkomst og parkeringsplasser tilrettelegges ved inngangen til Follo
lokalmedisinske senter og legevakt for alle pasientgrupper.

Dagens adkomst og parkeringssituasjon ved Follo legevakt/Ski sykehus er ikke
tilfredsstillende.
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FH-2/14
Bruk av midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i
barnehage.

Rådmannens innstilling:
Midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne brukes i tråd med sakkyndig
vurdering etter § 5-7 i Opplæringslova og som det framkommer i det enkelte barns
enkeltvedtak fattet av Ås kommune.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 25.02.2014:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse/vedtak 25.02.2014:
Midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne brukes i tråd med sakkyndig
vurdering etter § 5-7 i Opplæringslova og som det framkommer i det enkelte barns
enkeltvedtak fattet av Ås kommune.

FH-3/14
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018

Leders innstilling:
Kommunalt råd for funksjonshemmedes innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet
2015-2018 er som følger:

Området mellom Ås stasjon og gågaten v/Kiwi er svært trafikkert og uoversiktlig
ettersom det er mye trafikk av gående, bilister og busser på et lite område. FH
foreslår å flytte innfartsåren til hele Moer til innkjøring v/Ås Videregående skole og at
man lager en overgang/undergang lengre sør i Hogstvedtveien.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 25.02.2014:
Forslag fremmet av fungerende leder Marianne Semner ble tatt til votering.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse/vedtak 25.02.2014:
Området mellom Ås stasjon og gågaten v/Kiwi er svært trafikkert og uoversiktlig
ettersom det er mye trafikk av gående, bilister og busser på et lite område. Rådet
foreslår å flytte innfartsåren til hele Moer til innkjøring v/Ås Videregående skole og at
man lager en overgang/undergang lengre sør i Hogstvedtveien.
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FH-4/14
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018

Leders innstilling:
Kommunalt råd for funksjonshemmedes innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og
friluftsliv 2015-2018 er som følger:

…

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 25.02.2014:
Rådet har ikke ytterligere innspill til tiltaksplanen.

Votering:
Enstemmig.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse/vedtak 25.02.2014:
Rådet har ikke ytterligere innspill til tiltaksplanen.

FH-5/14
Årsmelding 2013 - Kommunalt råd for funksjonshemmede

Leders innstilling:
Forslag til årsmelding 2013, jf. Vedlegg 1, vedtas.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 25.02.2014:
Votering:
Leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 25.02.2014:
Årsmelding 2013, jf. Vedlegg 1, ble enstemmig vedtatt.
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VEDLEGG 1

Årsmelding for kommunalt råd for funksjonshemmede 2013

Rådets sammensetning:
Medlemmer: Personlig varamedlemmer:
Siri Kjær V Bente Sneis foreningene
Kjell Westengen,
leder f.o.m. 9.10.2013

A Tommy Skar A

Marianne Semner, nestleder H Ulf Oppegård H
Anne Marit Kleven foreningene Jacob Apeland foreningene
Morten Petterson,
leder t.o.m. 9.10.2013

foreningene Silje Dons Ranhoff,
vara t.o.m. 18.12.13

foreningene

Adriana Schmidt
medlem f.o.m. 9.10.2013

foreningene

Ole Harald Aarseth Adm. Jens Hansen Adm.
Eva Merete Lunde Adm. Bertha Solheim

Hansen
Adm.

Møtesekretær: konsulent Rita Stensrud, politisk sekretariat, fra 01.01.13 - 31.01.2013
konsulent Jan Einbu, politisk sekretariat, fra 01.02.2013

Fra og med 9.10.2013 overtok Kjell Westengen som leder for FH etter Morten
Petterson, jf. K-sak 70/13. Adriana Scmidt ble valgt som nytt medlem av FH i samme
sak. Silje Dons Ranhoff fratrådte som vara fra FH 18.12.2013.

Adriana Scmidt ble valgt som ny representant i brukerutvalget for Nav-Ås i FH-sak
14/13, 5.11.2013.

Rådets arbeid
Kommunalt råd for funksjonshemmede har i 2013 holdt 7 møter og behandlet 14
saker. I 11 av sakene er FHs innstilling/uttalelse videresendthovedutvalgene eller
kommunestyret.

I tillegg har rådet tatt opp ulike orienterings- og drøftingssaker samt kommet med
uttalelser deriblant til kommuneadministrasjon.

FH var representert med 1 medlem på dialogkonferanse på Nesodden 24.01.2013.

Tema/Orienteringssaker
Representanter for kommuneadministrasjonen har deltatt på møtene ved behov. På
maimøtet møtte rektor for voksenopplæringen, Anne-Karin G. Bjerke, og orienterte
om FH-sak 10/13: «organisasjonsendring fritid for funksjonshemmede.
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Møte-
dato

FH-
sak
nr.

Sakens tittel Status for oppfølging

15.01.2013 1/13 Folkehelsearbeid –Etablering av frisklivssenstral i Ås
kommune.

FHs innstilling
videresendt HHS, se
HS-sak 1/13, 17.01.13

12.02.2013 2/13 Breivoll forlengelse av leieforhold Videresendt HHS,
se HS-sak 6/13,
14.02.13

12.03.2013 3/13 Mangel på sykehjemsplasser i Ås kommune 2013 - forslag
til tiltak

FHs innstilling
videresendt
HHS/Formannsskap,
se F-sak 17/13,
13.03.13

4/13 Utjevning av avtalehjemler for privatpraktiserende
fysioterapeuter i Ås kommune iht. gjeldende regelverk

FHs innstilling
videresendt
HHS/Formannsskap,
Se F-sak 18/13,
13.03.13

5/13 Parkering i Ås sentrum FHs innstilling
videresendt
Formannsskapet,
Se F-sak 15/13,
13.03.13

16.04.2013 6/13 Breivoll forlengelse av leieforhold FHs innstilling
videresendt HHS/
Kommunestyret,
Se K-sak 34/12,
20.06.12

7/13 Årsmelding 2012-Kommunalt råd for funksjonshemmede Effektuert

8/13 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017 FHs innstilling
videresendt
HTM/Kommunestyret,
Se K-sak 50/13, 4.9.13

9/13 Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-
2017

FHs innstilling
videresendt
HTM/Kommunestyret,
se K-sak 50/13, 4.9.13

14.05.2013 10/13 Organisasjonsendring fritid for funksjonshemmede. FHs innstilling
videresendt F/
Kommunestyret,
Se K-sak 44/13,
19.06.13
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Møte-
dato

FH-
sak
nr.

Sakens tittel Status for oppfølging

24.09.2013 11/13 Samhandlingsreformen 2013 –sykehjemsdrift og
hjemmetjenestene i Ås kommune.

FHs innstilling
videresendt HHS,
se HS-sak 24/13,
26.09.2013

05.11.2013 12/13 Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 FHs innstilling
videresendt HHS/
Kommunestyret,
se K-sak 80/13,
10.12.13

13/13 Møteplan for kommunalt råd for funksjonshemmede. Effektuert

14/12 Valg av representant til brukerutvalget for NAV-Ås. Effektuert
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