Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
24.04.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Galleriet
211
24.04.2017
13:00 – 14:30
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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
Svein Gulbrandsen
Medlem
Solveig Langrud Sletten
Medlem

Representerer
FRP
SP
AP
SAFO
FM
FFO

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Sunniva Pallin
Berit Paulsrud
Knut Vedal
Jan Petter Myrvold

Representerer
NAV
FFO

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Berit Paulsrud
Medlem
Jan Petter Myrvold
Medlem

Representerer
NAV
FFO

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Trude Remme
Benedikte V. Kise
Ole Kjendlie

Stilling
Fagsekretær
Fagsekretær
Enhetsleder, Utvalgssekretariatet
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 3/17

TT-ordningen - om brukere med bil

PS 4/17

Opplæringstilbud for sterkt pleietrengende elever

PS 5/17

Elevtjenesten.no - tilgang til offentlige tjenester i skoletiden, uten å forlate
skolen

PS 6/17

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016

Innkalling og saksliste ble godkjent
Protokoll fra møtet 30.01.17 ble godkjent
Det ble gitt en orientering av Nina Gjervik om invitasjon fra samferdselsdepartementet om å søke
om midler til utvidet tt-ordning for brukere med særlig behov.

Eventuelt
Nybygg/utbygg av videregående skoler i Skedsmo
-

Knut Vedal informerer om rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes rolle og
arbeid i Skedsmo. Det fylkeskommunale rådet tar dette til orientering og vil følge med
når saken kommer opp til behandling i fylkeskommunenes organer.

Nettsidene
-

Torunn Skottevik skal fra administrasjonens side jobbe med hvordan arbeidet til
Akershus fylkeskommune samles og frontes på nettsidene.
Torunn og rådets arbeidsgruppe – Ann-Karin Pettersen, Jan Petter Myrvold og Benedikte
Kise – vil forberede en strategi og foreløpig tidsplan. Denne legges frem på møtet
29.mai.

Årshjulet
-

Befaringene skal samles på en felles befaringsdag mellom medio september og medio
oktober.
Befaring av videregående skole endres til Lillestrøm vgs.
Det ytres ønske om å reise innom Jessheim vgs., hvis mulig.

Dagens befaring
-

Det sendes skriftlig innspill til AKT

Ekspertrapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling» vil tas opp til
diskusjon
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-

Rådet ønsker å behandle høringen som sak 29.mai
Det vil søkes om utvidet høringsfrist fra departementet

Befaring
Det ble i forkant av møtet arrangert en befaring av Aker brygge og Nesoddtangen
kollektivterminaler.
Program
09.30 – Avreise fra Schweigaards gate 4. Oppmøte i resepsjonen.
09.50 – Befaring av Aker brygge kollektivterminal
10.33 – Ferge til Nesoddtangen (25min) og befaring av terminalen
11.30 – Ferge tilbake til Aker brygge (25min)
12.30 – Lunsj
13.00 – Møtestart

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 24.04.2017
3/2017 - TT-ordningen - om brukere med bil
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Søkere med bil omfattes fortsatt av TT-ordningen, og tildeles ½ reiserett slik som i dag
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Utvalgets vedtak:
Søkere med bil omfattes fortsatt av TT-ordningen, og tildeles ½ reiserett slik som i dag
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4/2017 - Opplæringstilbud for sterkt pleietrengende elever
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune skal ta initiativ til å etablere kontakt med kommuner der det kan
være behov for videreføring av opplæring i kommunene.
2. Akershus fylkeskommune skal sikre en god og planlagt overgang mellom grunnskole og
videregående skole for sterkt pleietrengende elever.
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Utvalgets behandling:
Morten Ellingsen orienterte kort om saken.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune skal ta initiativ til å etablere kontakt med kommuner der det kan
være behov for videreføring av opplæring i kommunene.
2. Akershus fylkeskommune skal sikre en god og planlagt overgang mellom grunnskole og
videregående skole for sterkt pleietrengende elever.
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5/2017 - Elevtjenesten.no - tilgang til offentlige tjenester i skoletiden, uten å forlate skolen
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus vil utrede om man i samarbeid med offentlige tjenesteleverandører kan implementere
nye digitale løsninger, som koordinerer tjenestetilbudet for ungdom, samt gjøre de offentlige
tjenestene mer tilgjengelig for ungdommene, i skoletiden.
Ny sak om kostnader til bemanning, ressursbruk, og økonomi knyttet til implementering og drift
av et slikt prosjekt, fremmes for fylkestinget høsten 2017.
Utvalgets behandling:
Christin Løbach orienterte om saken.
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Digital samlokalisering av elevers tjenestetilbud i vgs. må ivareta elever med nedsatt
funksjonsevnes behov.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
 Skotteviks (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Utvalgets vedtak:
Akershus vil utrede om man i samarbeid med offentlige tjenesteleverandører kan implementere
nye digitale løsninger, som koordinerer tjenestetilbudet for ungdom, samt gjøre de offentlige
tjenestene mer tilgjengelig for ungdommene, i skoletiden.
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Ny sak om kostnader til bemanning, ressursbruk, og økonomi knyttet til implementering og drift
av et slikt prosjekt, fremmes for fylkestinget høsten 2017.
Digital samlokalisering av elevers tjenestetilbud i vgs. må ivareta elever med nedsatt
funksjonsevnes behov.
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6/2017 - Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk +
108 530
Inndekking av merforbruk 9 993
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018 6 518
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet +
Avsettes disposisjonsfond +
44 648
Sum (regnskapsmessig overskudd) =
138 543

=

98 537

1 876

Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremme følgende tilleggsforslag:
Årsrapporten bør i større grad rapportere på hva fylkeskommunens virksomheter og foretak gjør
når det kommer til arbeid med universell utforming.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
 Skotteviks (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Utvalgets vedtak:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:

6

(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
+
108 530
Inndekking av merforbruk
9 993
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
=
98 537
Merforbruk som dekkes inn i 2018
6 518
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
+
1 876
Avsettes disposisjonsfond
+
44 648
Sum (regnskapsmessig overskudd)
=
138 543
Årsrapporten bør i større grad rapportere på hva fylkeskommunens virksomheter og foretak
gjør når det kommer til arbeid med universell utforming.
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