
ÅS KOMMUNE 
Kommunalt råd for funksjonshemmede   

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i  

NB! Store salong i Ås rådhus 

 

10.04.2012 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:  
 

 ORIENTERINGSSAK: kl. 17.30, felles med Ås eldreråd: 
Plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim informerer om: “Et levende og 
attraktivt sentrum – hva må til? Planer, prosesser, ansvarsfordeling og 
muligheter for medvirkning.” Medlemmer i rådene kan gjerne stille spørsmål. 
 

 DRØFTINGSSAK: 
Rådet drøfter arbeidsplan for året eller perioden. 
 

 REFERATSAKER                side 2 
 

 

 
Ås, 27.03.2012 
 
Sign. 

Morten Petterson 

Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til  

Rita Stensrud på tlf. 64 96 20 03, eller  

e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.   
(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. 

 

 

 

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no


   

REFERATSAKER TIL 

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 10.04.2012 
 

1. Informasjon om Follo’s drømmelag. Laget består av funksjonshemmede fra 

hele Follo. Mottatt 27.03.2012. 

2. Melding om vedtak fra hovedutvalg for helse og sosial (HHS), datert 

23.03.2012. Viser at uttalelsen fra FH ble sendt som et vedlegg til uttalelsen 

fra HHS, til Helse- og omsorgsdepartementet. 

3. Årsmelding for 2011 fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Vestby 

kommune. Mottatt 21.03.2012. 

4. Innbydelse til Follo-kommunenes fellesmøte om Samhandlingsreformen og 

frisklivsarbeid, tidspunkt: 19.04.2012 kl. 18.00, sted: Tårnåsen aktivitetssenter. 

Arrangør: Oppegård kommunale råd for funksjonshemmede.  

Påmeldingsfrist 16.04.2012. Eventuell påmelding gjøres via sekretær. 

Innbydelsen er vedlagt. 

5. Informasjon og invitasjon til regional konferanse om politikken for mennesker 

med utviklingshemming, i Oslo 15. – 16. mai 2012. Konferansen arrangeres av 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Påmeldingsfrist er 15.04.2012. 

Eventuell påmelding gjøres via sekretær, for eventuelle avklaringer.  

6. Regionnytt nr. 01/2012, medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst, 

Akershus og Østfold. 

 


