
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2043-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunalt råd for  Store salong i Ås rådhus 28.08.2012 

funksjonshemmede   

 
Fra FH-sak: 14/12  Fra kl.: 17.30 
Til FH-sak: 14/12 Til kl.: 19.35 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 

Møtende medlemmer:  
Anne Marit Kleven (foreningene) 
Marianne Semner (H) 
Kjell Westengen (A) 
Siri Kjær (V) 
Eva Merete Lunde (administrasjonen) 
Ole Harald Aarseth (administrasjonen) 
Morten Petterson (foreningene) 
 

Møtende varamedlemmer:  
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt og konsulent Rita Stensrud - sekretær 
 

Diverse merknader:  
 
 

 
Godkjent 29.08.2012 av leder Morten Petterson og nestleder Marianne Semner. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 

 



 Side 2 av 4 

SAKSLISTE 
 

FH-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
14/12 12/1935 020 G00 &01  
SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF OG ÅS KOMMUNE 
 
 
 
 
 

REFERATSAKER TIL 

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 28.08.2012 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Praksis vedrørende reguleringsplaner 
Rådet drøftet om alle reguleringsplaner som er ute til offentlig høring skal sendes på 
e-post til samtlige medlemmer eller om de kun skal sendes til rådets leder. I 
sistnevnte tilfelle vurderer leder i samråd med nestleder om planene skal refereres i 
utvalget eller behandles som en ordinær sak. Hvis saken tas opp som en ordinær 
sak, blir dokumentene om forslag til reguleringsplanen trykket i møteinnkallingen. 
Flertallet i rådet ønsket at man holder på praksisen med at forslag til 
reguleringsplaner sendes til rådets leder. 
 
 
 
 

ORIENTERINGSSAK I 

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 28.08.2012 

 
Helse- og sosialsjefen, Marit Roxrud Leinhardt, orienterte om kommunens fysioterapi- 
og ergoterapitjeneste, ref. forespørsel fra rådet i FH-sak 11/12. Ergoterapeuter, 
fysioterapeuter og kommunens folkehelsekoordinator var til stede. 
 
Utover dette informerte Leinhardt om at hun kan komme tilbake i rådets 
septembermøte for å informere om samhandlingsreformen sammen med 
prosjektleder for samhandlingsreformen i Follo, Ingvild Belck-Olsen. 
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DRØFTINGSSAK I 

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 28.08.2012 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har følgende innspill til handlingsprogram 
med økonomiplan 2013-2016: 
 

 De øremerkede midlene til universell utforming bør videreføres i 2013. Rådet 
viser til FH-sak 11/12: rådets arbeidsplan, der et av rådets fokusområder er 
tilgjengelighet for barn med funksjonshemming i skolens bygninger, gymsal 
osv. 
 

 Rådet vil påpeke at det er problematisk med kvasse fartshumper i Brekkeveien 
når dette er eneste adkomstvei til sykehjemmet. 
 
 

Oppfølging: Innspillet sendes rådmann. 
 
 
 
 
 

EVENTUELT I KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 28.08.2012 

 
Rådet ønsker å få vite hva slags strategi kommunen har for å ansette mennesker 
med funksjonshemminger. 
 
Oppfølging: Forespørselen sendes til organisasjons- og personalsjefen. 
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FH-sak 14/12  

SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS 

UNIVERSITETSSYKEHUS HF OG ÅS KOMMUNE 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til delavtaler med 

Akershus universitetssykehus HF.  
 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av 
ikke-prinsipiell karakter. 
 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av 
kommunen. 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 28.08.2012: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling/ uttalelse 28.08.2012: 
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til delavtaler med 

Akershus universitetssykehus HF.  
 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av 
ikke-prinsipiell karakter. 
 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av 
kommunen. 

 
 
  


