ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
MØTESTED
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Lille sal, Kulturhuset
Fra FH-sak:
Til FH-sak:

3/13
5/13

MØTEDATO
12.03.2013

Fra kl.: 17.30
Til kl.: 18.30

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 7.
Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
Kjell Westengen (A)
Anne Marit Kleven (foreningene)
Morten Petterson, leder (foreningene)
Møtende medlemmer:
Marianne Semner (H)
Siri Kjær (V)
Eva Merete Lunde (admin.)
Møtende varamedlemmer:
Jacob Apeland (foreningene)
Fra administrasjonen møtte:
Konsulent Jan Einbu – møtesekretær
Diverse merknader:
Ole Harald Aarseth (admin.) hadde forfall fra møtet.
Nestleder Marianne Semner ledet møtet.
Godkjent 13.03.2013 av nestleder Marianne Semner og Siri Kjær
Underskrifter:
__________________________

Saksnr. 13/617-5

__________________________

SAKSLISTE
FH-sak
TITTEL

Saksnr.

Arkivkode

3/13
13/515
H12
MANGEL PÅ SYKEHJEMSPLASSER I ÅS KOMMUNE2013-FORSLAG TIL TILTAK
4/13
13/516
G27
UTJEVNING AV AVTALEHJEMLER FOR PRIVATPRAKTISERENDE
FYSIOTERAPEUTER I ÅS KOMMUNE I HHT. GJELDENDE REGELVERK
5/13
10/2020
Q50
PARKERING I ÅS SENTRUM

REFERATSAKER TIL KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
12.03.2013:
REFERATSAK 1:
Underretting om igangsetting av reguleringsarbeid
Uttalelse:
Kommunalt råd for funksjonshemmede imøteser igangsettingen av en gang og
sykkelvei langs Kongeveien fra Melbykrysset til Egget.
REFERATSAK 2:
Konferanse i Bergen 2. og 3. mai 2013, Tema: «De umulige sakene», arrangør:
Stiftelsen S O R (samordningsrådet for mennesker med utviklingshemming).
For oppfølging:
- Kommunalt råd for funksjonshemmede ønsker at varamedlem Jacob Apeland
skal gis anledning til å reise på konferansen. Møtesekretær forespør ordfører om
økonomiske midler til å dekke utgiftene og følger opp saken overfor Jacob
Apeland.
Øvrige referatsaker ble tatt til orientering.

ORIENTERING:
Dagskonferanse for de kommunale rådene for funksjonshemmede i Akershus
22.april 2013 (arrangør: Akershus fylkeskommune) ble tatt opp til orientering.
EVENTUELT:
Administrasjonen må sørge for bedre tilrettelegging av lyd for hørselshemmede til
møtene og at nødvendig utstyr anskaffes.
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FH-sak 3/13
MANGEL PÅ SYKEHJEMSPLASSER I ÅS KOMMUNE2013-FORSLAG TIL
TILTAK
Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av 3 – 5 sykehjemsplasser, fortrinnsvis
korttidsplasser / korttidsopphold. Dette budsjettreguleres i 1. tertial pålydende
1 500 000,- for dette. Dette er ment for perioden mars – august 2013.
2. Ås kommune iverksetter omgjøring av en bogruppe med korttid og
rehabilitering fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken.
(10 ensengsrom ombygges/omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard)
3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013.
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging (økt låneopptak), og drift av
denne avdelingen/bogruppen pålydende:
 1 045 000,- i ombygningskostnader (investering / engangskostnad)
 kr. 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (investering /
engangskostnad)
 243.000,- til driftsutgifter (for 5 mnd drift)
 3 200 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen(10
plasser) (5 mnd drift + rekrutteringskostnader)
5. Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10 korttidsplasser
f.o.m. 01.08.2013 pålydende 205 500,-

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 12.03.2013:
Rådet drøftet seg fram til at følgende uttalelse:
Rådet slutter seg til rådmannens innstilling som vurderes som en god løsning på
problemet med manglende sykehjemsplasser i Ås kommune.
Votering: Uttalelse ble enstemmig vedtatt.
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 12.03.2013:
Rådet slutter seg til rådmannens innstilling som vurderes som en god løsning på
problemet med manglende sykehjemsplasser i Ås kommune.
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FH-sak 4/13
UTJEVNING AV AVTALEHJEMLER FOR PRIVATPRAKTISERENDE
FYSIOTERAPEUTER I ÅS KOMMUNE I HHT. GJELDENDE REGELVERK
Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune utjevner de minste avtalehjemler for privatpraktiserende
fysioterapeuter i Ås kommune og budsjettregulerer dette i 1. tertial med
kr. 172.150,- (Effektuering f.o.m.1.8.12, halvårseffekt). Økningen får Ås kommune
igjen i rammen påfølgende år.
2. Ås kommune lager en opptrappingsplan på 4 år, f.o.m. 2014, hvor målet er å fylle
opp hjemlene til privatpraktiserede fysioterapeuter til 100 % hjemmelsstørrelse. All
økning får Ås kommune igjen i rammen påfølgende år.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 12.03.2013:
Rådet drøftet seg fram til at følgende uttalelse:
Rådet slutter seg til rådmannens innstilling da tiltakene vurderes å kunne bedre
fysioterapitilbudet for innbyggerne i Ås kommune.
Votering: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 12.03.2013:
Rådet slutter seg til rådmannens innstilling da tiltakene vurderes å kunne bedre
fysioterapitilbudet for innbyggerne i Ås kommune.

FH-sak 5/13
PARKERING I ÅS SENTRUM
Rådmannens innstilling:
Ås kommune søker Vegdirektoratet om å overta myndigheten fra politiet for å
håndheve gjeldende skiltvedtak for parkering i Ås.
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 12.03.2013:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling 12.03.2013:
Ås kommune søker Vegdirektoratet om å overta myndigheten fra politiet for å
håndheve gjeldende skiltvedtak for parkering i Ås.
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