
 

ÅS KOMMUNE 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i  

 

NB! Store salong i Ås rådhus  

 

13.03.2012, kl. 17.30 
 

 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 

offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  

Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 

Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 

bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
 
 

Saksliste:  
 

 REFERATSAKER 
 

 ORIENTERINGSSAKER:  
1. Rådmann informerer om Samhandlingsreformen. 
2. Ordfører orienterer og svarer på spørsmål om: 

 Hvordan påvirke politiske saker 
 Status for planen for tilgjengelighet i Ås sentrum  

(dokument som danner utgangspunkt er vedlagt). 
 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012-2015, rullering 2011  

(dokument vedlagt) 
 

 DRØFTINGSSAKER:  
1. Folkehelseprofil Ås kommune 2012, jf. vedlagte notat, separat trykk.  

(Saksnr. 12/364). 
2. Rådet drøfter eventuell arbeidsplan for året eller perioden. 

 

 INFORMASJONSSAK: Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016, se s. 3.  

http://www.as.kommune.no/
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FH-sak 6/12 12/591  

HØRINGSUTTALELSE FRA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE OM  

SKOLEBEHOVSPLANEN 

 

 

FH-sak 7/12 

11/4133  

HØRING - FASTLEGEFORSKRIFTEN  
 

 
Ås, 06.03.2012 

 
Sign. 

Morten Petterson 

Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Rita Stensrud,  

tlf. 64 96 20 03 eller e-post:  
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Gå til saksliste       Første sak>> 

REFERATSAKER TIL 

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 13.03.2012 
 
1. Brosjyre om Funksjonshemmedes organisasjoner i Akershus, fra Akershus 

fylkeskommune, mottatt feb.2012. 

2. Handikapnytt, tidsskrift fra Norges Handikapforbund, 01/2012. 

3. Protokoll fra møte i Akershus eldreråd, 30.01.2012.  

Et utdrag av sakene er:  

 “Vedtak av planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus” 

 “Fastsetting av planprogram for regional plan for areal og transport for Oslo 

og Akershus. 

 “Høring av forskriftsendring om turnustjeneste for å få autorisasjon som 

fysioterapeut. 

 

 

INFORMASJONSSAK 13.03.2012: 

TILTAKSPLANEN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013-2016, RULLERING 2012 
 
Rådet for funksjonshemmede vil få ovennevnte sak til ordinær behandling i samme 
uke som den legges frem for hovedutvalg for teknikk og miljø, våren 2012. 
 
Tilbakemelding på innspill fra rådet for funksjonshemmedes protokoll 08.11.2011 
Seksjonsleder Olaug Talleraas’ svar på innspill fra FH (perioden 2007-2011):  
 

Takk for innspill til tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Planen rulleres årlig. 
Høring av planen annonseres på kommunens hjemmeside og i lokalavisene 
på våren (ca. april), med frist for høringssvar i begynnelsen av juni. Jeg 
anbefaler at dere følger med på kommunens hjemmeside med tanke på å gi 
høringssvar. 
 
Jeg vil uansett ta med nedenstående innspill i forbindelse med neste års 
rullering av tiltaksplanen for trafikksikkerhet. 
 
Med vennlig hilsen 
Olaug Talleraas 
Seksjonsleder - vei, idrett, park og friluftsliv 

 
 
Uttalelse fra kommunalt råd for funksjonshemmede (hentet fra protokoll 08.11.2011): 
 

Rådet ber om å få trafikksikkerhetsplaner til behandling. Rådet slutter seg 
enstemmig til følgende innspill til ”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016”: 
 
Gang- og sykkelvei i Myrveien 
Det er mange fysisk- og psykisk funksjonshemmede som arbeider eller er 
brukere på Åspro i Myrveien. På morgen og ettermiddagstid når de skal på 
jobb eller skal hjem igjen, er det mye trafikk med til dels store kjøretøyer i 
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området. Det er ikke alltid lett for de funksjonshemmede og forholde seg til 
denne trafikken, og de føler seg utrygge til å ferdes i Myrveien langs den 
uoversiktlige svingen. Myrveien er også ganske smal.  
 
På bakgrunn av dette ber Rådet for funksjonshemmede om at Teknisk etat 
vurderer om det er mulig å etablere en gang- og sykkelvei i det regulerte 
parkbeltet på østsiden av Myrveien. I tillegg må det merkes fotgjengerfelt over 
Langbakken og over Myrveien ved avkjøringen til Åspro. 
 
Myrveien har heller ikke gatebelysning, og på vinterstid er det ganske mørkt i 
området. På kveldstid er det stor trafikk til treningssenteret.  
Det er derfor et ønske om at det etableres gatebelysning i området. 
 
Trafikkforhold ved fotgjengerundergangen i forbindelse med jernbanen 
Rådet for funksjonshemmede er tilfredse med at det er satt opp skilt med 
forbud for motorkjøretøyer ned mot fotgjengerundergangen mot jernbanen.  
Det gjenstår bare at skiltingen blir respektert. Det bør i tillegg vurderes om det 
bør settes opp skilt som viser parkeringsforbud, både innenfor skiltene og 
langs eiendommen til Tandberg. Slik det er nå, foregår det fremdeles noe 
uønsket trafikk i området som kan skape farlige trafikksituasjoner for gående 
og syklende. 



ÅS KOMMUNE 
Kommunalt råd for funksjonshemmede  FH-sak 6/12 

Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

FH-sak 6/12 

HØRINGSUTTALELSE FRA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE OM  

SKOLEBEHOVSPLANEN 
 
Saksbehandler:  Rita Stensrud Arkivnr: 033  Saksnr.:  12/591 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 6/12 13.03.2012 
 

 

Leders innstilling: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede fremmer følgende høringsuttalelse: 
 

 
 
Ås, 06.03.2012 
 
Sign. 
Morten Petterson 
Leder 
 

 

Tidligere politisk behandling: 
HOK-sak 1/12, hovedutvalg for oppvekst og kultur 19.01.2012, saksnr. 12/59: 
“Skolebehovsplan - framtidig skolestruktur i Ås kommune”.  
Lenke til møteinnkalling og protokoll 19.01.2012 
 

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 

Vedlegg som følger saken i separat trykk:  
1. Høringsbrev skolebehovsplan/ framtidig skolestruktur 
2. Skolebehovsplanen 
Lenke til vedleggene 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kulturetaten v/ fagkonsulent Hildegunn Sandvik 
Høringsuttalelsen leveres digitalt her 
 
 
 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2012.4948825-99329.html#p7
http://www.as.kommune.no/skolebehovsplan.4986895-125470.html
http://www.as.kommune.no/skolebehovsplan.4986895-125470.html
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommune har sendt ut skolebehovsplanen/ plan for framtidig skolestruktur i  
Ås kommune på høring. Høringsfristen er 15.03.2012. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådet for funksjonshemmede drøfter skolebehovsplanen, og gir eventuelt en 
høringsuttalelse. 



ÅS KOMMUNE 
Kommunalt råd for funksjonshemmede  FH-sak 7/12 

Gå til saksliste  <<Forrige sak   

FH-sak 7/12 

HØRING - FASTLEGEFORSKRIFTEN 

 
 
Saksbehandler:  Unn Hegg Arkivnr: G21 &13 Saksnr.:  11/4133 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Ås Eldreråd 8/12 12.03.2012 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 7/12 13.03.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 7/12 15.03.2012 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommunes høringssvar på revidert fastlegeforskrift er som det fremkommer av 
denne sak. 
 
Ås, 07.03.2012 
 
Sign. 
Trine Christensen 
Rådmann 
 

 

 

Tidligere politisk behandling: 
 

Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Ås eldreråd 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Vedlegg som følger saken trykt separat: 
Ingen 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
a) Høringsnotat om revidert fastlegeforskrift m.m. 
b) KS Notat – underlag for høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift, evt KS 

hovedstyrevedtak – høringsuttalelse, 8. mars 2012 
 

Utskrift av saken sendes til: 
HOD – Helse og omsorgsdepartementet 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Helse- og omsorgsdepartementet sendte 22.12.2011 på høring forslag til revidert 
fastlegeforskrift. Høringsfristen er satt til 22.03.2012. I foreliggende sak avgis 
høringsuttalelser til forslaget til revidert forskrift. 

 

 

Saksopplysninger: 
Revidering av fastlegeforskriften har vært varslet i forbindelse med 
samhandlingsreformen, blant annet i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 og i 
Prop. L 91 (2010-2011) Helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
Fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001 etter at det var gjennomført forsøk i 4 
kommuner i årene 1993-1996. Formålet med ordningen var: 

 Å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det skal få 
en fast allmennlege å forholde seg til. 

 Å gi større trygghet til befolkningen gjennom bedre tilgjengelighet. 

 Å bidra til kontinuitet i lege-pasientforholdet. 
 
Fastlegen har en tre-delt rolle: 

1. Ansvar for legetjenester til de som står på fastlegens liste. Fastlegene skal 
sørge for nødvendig primærmedisinsk utredning, forebygging, behandling og 
skal koordinere behovet for annen medisinsk hjelp til innbyggere på sin liste. 
Dette omfatter også samarbeid med ulike kommunale tjenester, og henvisning 
til oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten. 

2. Oppgaver definert som allmennmedisinske offentlige legearbeid. 
Kommunen kan i dag tilplikte fastleger i fulltidsaktivitet til å delta i inntil 7,5 
timer per uke med allmennmedisinske offentlige oppgaver knyttet til sykehjem, 
helsestasjon, skolearbeid mm. Disse “bestillingene” er de aller fleste steder 
fastlønnet, og har i tillegg et tilskudd for å dekke fastlegens løpende 
praksisutgifter (praksiskompensasjon). 

3. Legevakt. Kommunen kan etter fastlegeordningen tilplikte fastleger å delta i 
kommunalt organisert legevakt. Legevakten omfatter øyeblikkelig hjelp 24 
timer i døgnet. 

 
Fastlegeordningen anses for å være en vellykket ordning. Evalueringer har vist at 
tilgjengeligheten til allmennlegetjenesten har økt, ventetiden har gått ned og 
legedekningen har blitt bedre. Likevel har ordningen forbedringspunkter. 
Fastlegeordningen fungerer ikke like godt for pasienter som selv ikke etterspør 
helsetjenester, eller som har vansker med å oppsøke legekontor på eget initiativ. 
Dette gjelder bl.a. personer med rusproblem, hjemmeboende eldre med nedsatt 
funksjonsnivå, personer med psykiske lidelser, personer med mental svikt og andre 
med betydelig nedsatt funksjonssvikt. Det som er felles kjennetegn ved disse 
gruppene er behov for individuell planlegging og tverrfaglig kontakt med deler av 
tjenesteapparatet over lang tid. Dette er grupper som bør ha høy prioritet for tilgang til 
fastlegens tjenester. Forebygging og oppsøkende virksomhet skjer i for liten grad. Det 
har også kommet fram at kommunene har for dårlige styringsmuligheter i forhold til 
fastlegene, og dermed at fastlegene er dårlig integrert i den øvrige helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen. 
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Fastlegene er sentrale for å nå målene i samhandlingsreformen. For å få bedre 
forebygging, mer av tjenestetilbudet i kommunene og mer helhetlige tjenester, 
bygges det videre på fastlegeordningen. Pasientene skal sikres økt tilgjengelighet til 
fastlegen. 
 
Det forslås en rekke nye krav i forslag til revidert fastlegeforskrift: 

 Kortere ventetid hos fastlegen 

 Fastlegen skal ta større ansvar for pasientene på sine lister – også de som 
ikke selv tar kontakt med fastlegen 

 Fastlegen forventes å gjennomføre hjemmebesøk i større grad enn i dag 

 Fastlegen skal gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig for å bedre 
tilbudet 

 Fastlegen skal være pasientens faste kontaktpunkt gjennom hele 
pasientforløpet 

 Dersom pasienten har høy risiko for legemiddelrelaterte problemer, skal 
fastlegen gjennomgå legemidlene 

 Dersom det avdekkes høy risiko for utvikling eller forverring av 
sykdom/funksjonssvikt, skal fastlegen komme inn tidlig 

 
Det er kommunene som har ansvaret for fastlegeordningen. Den reviderte forskriften 
skal sikre at fastlegene blir bedre integrert i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
 

Vurdering av saken: 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i forslag til revidert fastlegeforskrift 
kvalitets- og funksjonskrav med tilhørende rapporteringskrav for å forbedre 
fastlegeordningen. 
 
Ås kommune er enig i at fastlegene er sentrale for å nå målene i 
samhandlingsreformen, og deler målene om å satse på forebygging, sikre kvaliteten 
på tjenestene og integrere fastlegene bedre i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten.  
 
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. 
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Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Det er ikke mulig å anslå de økonomiske konsekvensene av forslaget til revidert 
forskrift annet enn at en styrking av fastlegetjenesten vil ha økonomiske 
konsekvenser for kommunene, samt at endringene trolig også vil ha konsekvenser 
for hver enkelt fastlege. 
 

Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 
Forebyggende arbeid er viktig med hensyn til samfunnets bærekraft. Et av målene i 
samhandlingsreformen og den reviderte fastlegeforskriften er satsing på forebygging. 
Om de foreslåtte endringene vil ha de tilsiktede effektene gjenstår å se. 
 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune slutter seg til denne høringsuttalelsen og 
oversender uttalelsen til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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