
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd for  Moer sykehjem, 1. etg.  13.10.2009 
funksjonshemmede møterom nr. 1  
 
FRA SAKSNR:  16/09 FRA KL: 18.00 
TIL SAKSNR: 16/09 TIL KL: 19.30 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Astrid Burum, KrF 
Marianne Nilsen, Fritidsleder for funksjonshemmede  
Kjell Westengen, A 
 
Møtende medlemmer:  
Erik Martinsen – Nestleder 
Ulf Oppegård, Leder 
Anne Marit Kleven, Norges Blindeforbund  
Turid Leirgul, Foreldreforening for funksjonshemmede barn 
 
Møtende varamedlemmer:  
Siri Kjær (V) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 14.10.2009 av leder Ulf Oppegård og nestleder Erik Martinsen. 
 
Underskrifter                       

 

 __________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
16/09 09/2704  
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015  
 
 
REFERATSAKER TIL KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 13.10.09. 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
MELDINGSSAKER: 
Anne Mari Kleven velges som rådets brukerrepresentant for NAV-Ås.   
 
Leder Ulf Oppegård refererte fra kurs for kommunale råd for funksjonshemmede 
30.09.09 i Oslo i regi av Kommunal Kompetanse – region øst. Det er fortsatt 
kommunale råd for funksjonshemmede på Østlandet som sliter med å få saker og 
gehør fra administrasjon og politisk ledelse. Dette er ikke noe problem i Ås kommune. 
Kommunalt råd for funksjonshemmede i Ås skulle gjerne sett at 
interesseorganisasjoner for funksjonshemmede var mer aktive i form av innspill til 
rådet i Ås. Rådet ønsker å være mer synlige fremover. 
 
 
Leder, nestleder og sekretær deltar på kurs for kommunale råd for 
funksjonshemmede 26.10.09, Oslo. 
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Utv.sak nr. 16/09  
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune vedtar temaplan for helse og omsorg 2009-2015 
2. De enkelte tiltak i planen søkes innpasset i handlingsprogram / økonomiplan og 

budsjetter ved de årlige rulleringer og behandlinger. 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 13.10.2009: 
Siri Kjær (V) fremmet forslag som bør følge saken eller følges opp av prosjektgruppen 
for vurdering, se vedlegg.  
 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser behov for flere boenheter i Ljungbyveien, 
men er bekymret for at en reduksjon av verdifullt uteareal vil redusere brukernes 
livskvalitet. 
 
Kommentar til Kap. 6: 
Brukere som har behov for språkopplæring ved Logoped må omfattes av planen. 
Tiltak må være økt tilgjengelighet til Logopeder. Jf. vedlegg som følger saken. 
 
Votering: 
Handlingsprogrammet ble tatt til orientering  
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt å ha som tillegg.  
Forslaget til Siri Kjær ble enstemmig vedtatt å følge saken under den videre 
behandlingen.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 13.10.2009: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede tar temaplan for helse og omsorg 2009-2015 
til orientering.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser behov for flere boenheter i Ljungbyveien, 
men er bekymret for at en reduksjon av verdifullt uteareal vil redusere brukernes 
livskvalitet. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser at brukere som har behov for 
språkopplæring ved Logoped må omfattes av planen. Tiltak må være økt 
tilgjengelighet til Logopeder. Jf. vedlegg som følger saken. 
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Vedlegg 
Kommunalt råd for funksjonshemmede. Utv.sak nr. 16/09, 09/2704 

 
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015 
Merknader og forslag fra Siri Kjær (V). 
 
Etter lesing av Temaplan for helse og omsorg, kap. 6. Habiliterings- og 
rehabiliteringstilbud, er det uklart om pasienter med hjerneslag er tatt med. Pasienter 
med hjerneslag er en stor gruppe med et særlig intensivt og sammensatt 
rehabiliteringsbehov. Oppøving av mer og mindre lammete kroppsdeler faller inn 
under fysioterapitjenesten. Men vel så viktig er oppøving av tale og språk. Oppøving 
av tale og språk  ligger til logopedenes profesjon. 
 
På sykehus er logopeder del av helsepersonell. På kommunenivå er de ikke del av 
helsepersonell, og pasienter henvises til eksterne, private logopeder for behandling. 
Logopeders stilling i kommunalt helsevesen er ti vurdering i Helsedepartementet 
(opplysning innhentet 13.10.09). 
 
Som saken fortsatt  er, er pasienter med hjerneslag  uklart forankret på kommune-
nivå. Det avspeiler seg i ”Temaplan for helse- og omsorg”. 
 
Jeg mener derfor det er nødvendig med følgende avklaringer og tilføyelser til planen: 
 
1. Dersom pasienter med hjerneslag er ment å falle inn under punkt 6.2 Målgruppen, 

skal det framgå av opplistingen i første avsnitt og betegnes ”hjerneslag”.  
2. Dersom pasienter med hjerneslag ikke er ment å være i målgruppen, punkt 6,2j, 

bør det framgå av teksten at de er unntatt, og grunnen til det må forklares.  
3. Dersom pasienter med hjerneslag ikke er unntatt, jr. punkt 1 ovenfor, bør planen 

suppleres med et nytt punkt ”Rehabilitering ved hjerneslag” hvor dagens situasjon 
og fremtidens utfordringer er beskrevet.  

 
 
  
 


