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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Finn Terje Tønnessen
Leder
Eline Stokstad Oserud
Nestleder
Torunn Skottevik
Medlem
Ann-Karin Pettersen
Medlem
Berit Paulsrud
Medlem
Jan Petter Myrvold
Medlem
Solveig Langrud Sletten
Medlem

Representerer
FRP
SP
AP
SAFO
NAV
FFO
FFO

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Svein Gulbrandsen
MEDL

Representerer
FM

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ole Kjendlie
Enhetsleder, utvalgssekretariatet
Benedikte Vivaas Kise
Fagsekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 7/17

Inntektsrammer og strategier for ØP 2018-2021

PS 8/17

Høringsuttalelse - En mer effektiv og fremtidsrettet
hjelpemiddelformidling for økt deltakelse og mestring

PS 9/17

15457 Ås videregåendeskole - Byggeprogram for fase 1.

Annet:
Det avtales at Trude får tilsendt blomster.
3. desember er FNs dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette ønsker rådet å
markere.
Informasjon gis om barne-, ungdoms- og familiedirektoratets konferanse 20. juni. Temaet er
universell utforming og velferdsteknologi.
Arbeidet med å få universell utforming samlet på fylkeskommunenes nettsider er i gang.
Arbeidsgruppen har gjennomført to møter, og håper å få siden i gang innen 1.oktober 2017.
Nettverkssamlingen for universell utforming innen kollektivtrafikkene i Bergen 8.-9.mai var
vellykket. Solveig Langrud Sletten og fagsekretær deltok, og presentasjonene er sendt ut til
rådets medlemmer. Utvikling av knutepunkt og bygging av universelt utformede tuneller var
spesielt nytt og nyttig.
Rådet ønsker å få en orientering angående eksisterende skolebygg og universell utforming.
Innkalling og saksliste ble godkjent
Protokoll fra møtet 24.04.17 ble godkjent

Det ble gitt en orientering av Nina Hassen om arbeidet med utvidet TT-ordning i forkant
av møte, kl.12:30.
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Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.05.2017
7/2017 - Inntektsrammer og strategier for ØP 2018-2021
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkeskommunens prioriteringer i økonomiplanperioden 2018 – 2021 må rettes inn mot å
skape rom for å kunne finansiere det store investeringsløftet som er nødvendig innen
videregående skole i perioden 2020 – 2028.
Dette betyr at:
a) Programområdenes driftsbudsjetter tilpasses for å sikre en langsiktig og bærekraftig
finansiering av kommende investeringer.
b) Investeringene finansieres med 25 prosent egenkapital i henhold til vedtatt norm for
bærekraftig fylkeskommunal økonomi.
c) Behov for økte driftsmidler til kollektivtrafikk må finansieres ved bruk av bompenger, ved
effektivisering og eventuelt ved økt trafikantbetaling.
d) Eventuelle regnskapsoverskudd avsettes til å finansiere framtidige investeringer.
e) Gjeldende vedtatte hovedmål for Akershus fylkeskommune legges til grunn for årsbudsjett
2018 og ØP 2018-2021.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådets innstilling:
1. Fylkeskommunens prioriteringer i økonomiplanperioden 2018 – 2021 må rettes inn mot å
skape rom for å kunne finansiere det store investeringsløftet som er nødvendig innen
videregående skole i perioden 2020 – 2028.
Dette betyr at:
a) Programområdenes driftsbudsjetter tilpasses for å sikre en langsiktig og bærekraftig
finansiering av kommende investeringer.
b) Investeringene finansieres med 25 prosent egenkapital i henhold til vedtatt norm for
bærekraftig fylkeskommunal økonomi.
c) Behov for økte driftsmidler til kollektivtrafikk må finansieres ved bruk av bompenger, ved
effektivisering og eventuelt ved økt trafikantbetaling.
d) Eventuelle regnskapsoverskudd avsettes til å finansiere framtidige investeringer.
e) Gjeldende vedtatte hovedmål for Akershus fylkeskommune legges til grunn for årsbudsjett
2018 og ØP 2018-2021.
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Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.05.2017
8/2017 - Høringsuttalelse - En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling for
økt deltakelse og mestring
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune støtter ekspertutvalgets oppfordring til økt forskning innenfor
fagfeltet «hjelpemidler og tilrettelegging» i kapitel 15, og understreker viktigheten av
rapportens fokus på potensialet i tverrfaglig og tverretatlig kompetanse og satsing for å få
fram ny og nyttig kunnskap.
2. Brukere har ulike behov og vil forholde seg til ulike aktører og forvaltningsnivåer gjennom
et livsløp. Akershus fylkeskommunen ønsker derfor å påpeke nødvendigheten av et helhetlig
brukerperspektiv for å sikre bred og effektiv utnyttelse av hjelpemidler på tvers av arenaer.
Utvalgets behandling:
Medlem Ann Karin Pettersen (SAFO) fremme følgende alternative forslag:
Fylkeskommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig
finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av
hjelpemidler. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle
livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.
Retten til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommune-økonomi.
Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes ergoterapitilbud og
rehabilitering, utvikle bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger.
At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for
funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta.
Votering:
Ved alternativ votering over Pettersens (SAFO) alternative forslag mot fylkesrådmannens forslag til
vedtak ble Pettersens (SAFO) forslag enstemmig vedtatt.

Utvalgets innspill:
Fylkeskommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig
finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av
hjelpemidler. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle
livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.
Retten til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommune-økonomi.
Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes ergoterapitilbud og
rehabilitering, utvikle bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger.
At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for
funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta.
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Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.05.2017
9/2017 - 15457 Ås videregåendeskole - Byggeprogram for fase 1.
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for fase 1 av prosjekt 15457 Ås videregående
skole, datert 2.5.2017, innenfor en kostnadsramme på kr 70 880 000,- inkl. mva. i 2019
kroner. Rammen inkluderer løst utstyr og inventar.
2. Med forbehold om vedtak i årsbudsjett for 2018 og økonomiplanperioden 2018-2021,
foreslås det at Fylkestinget godkjenner finansiering av tiltaket innenfor budsjetterte
avsetninger fra 10301 Ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for fase 1 av prosjekt 15457 Ås videregående
skole, datert 2.5.2017, innenfor en kostnadsramme på kr 70 880 000,- inkl. mva. i 2019
kroner. Rammen inkluderer løst utstyr og inventar.
2. Med forbehold om vedtak i årsbudsjett for 2018 og økonomiplanperioden 2018-2021,
foreslås det at Fylkestinget godkjenner finansiering av tiltaket innenfor budsjetterte
avsetninger fra 10301 Ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet.
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