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Gå til saksliste 
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Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Kommunestyret 78/11 14.12.2011 
Administrasjonsutvalget 3/12 14.03.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/12 15.03.2012 
Formannskapet 12/12 14.03.2012 
Kommunestyret 9/12 28.03.2012 
Administrasjonsutvalget 20/12 26.09.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/12 27.09.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial 28/12 27.09.2012 
Formannskapet 71/12 24.10.2012 
Kommunestyret 72/12 21.11.2012 

Arbeidsmiljøutvalget  15.04.2013 
Administrasjonsutvalget 8/13 17.04.2013 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 10/13 14.05.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/13 21.05.2013 

Hovedutvalg for helse og sosial 15/13 16.05.2013 
Formannskap  12.06.2013 
Kommunestyre  19.06.2013 

 
 
 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 17.04.2013: 
1. Avdelingen Fritid for funksjonshemmede avvikles med virkning fra 1.1.2014. 
2. Varmtvannstilbudet opprettholdes og legges under folkehelsekoordinator og 

brukerbetalingen konteres samme sted.  
3. Resterende budsjettmidler til Fritid for funksjonshemmede overføres til 

støttekontakttjenesten. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEHANDLINGER: 
 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 17.04.2013: 
Eli Stokkebø (FF) orienterte om arbeidsmiljøutvalgets behandling 15.04.2013. 
 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 17.04.2013: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
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Arbeidsmiljøutvalgets behandling 15.4.2013:  
Arbeidsmiljøutvalget foreslo å erstatte «folkehelsekoordinator» med «enhet for 
folkehelse- og frivillighet». Tillitsvalgte har vært med i prosessen om 
miljøarbeidertjenesten fra 2008. Tillitsvalgte har ikke vært med i faglige 
arbeidsgrupper. Arbeidsmiljøutvalget slutter seg for øvrig til rådmannens innstilling.  

 

Votering: Enstemmig vedtatt.  
 

Arbeidsmiljøutvalgets vedtak 15.4.2013:  
1. Avdelingen Fritid for funksjonshemmede avvikles med virkning fra 1.1.2014.  

2. Varmtvannstilbudet opprettholdes og legges under enhet for folkehelse- og 
frivillighet. Brukerbetalingen konteres samme sted.  

3. Resterende budsjettmidler til Fritid for funksjonshemmede overføres til 
støttekontakttjenesten.  

_____ 
 
 

Rådmannens innstilling 09.04.2013: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling 17.04.2013. 

_____ 
 
 
 

Tidligere politisk behandling:  
Øvrige behandlinger gjelder temaer under arkivsak: Organisasjonsendring innen 
voksenopplæringen (VO). 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
Administrasjonsutvalg 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 
Hovedutvalg helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyre 
 

Vedlegg som følger saken: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg:  
Aktivitetskalender for høsthalvåret 2012. 
 

Utskrift av saken sendes til: Rektor ved voksenopplæringen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Fritid for funksjonshemmede organiserer aktiviteter for voksne fysisk og psykisk 
funksjonshemmede.  
I Ås kommune bodde det i 2011 totalt 63 psykisk funksjonshemmede med følgende 
aldersfordeling: 17-20 år: 25 personer, 21-25 år: 6, 26-40 år: 14 personer, 41-60 år: 
10, over 61 år: 8. Når det gjelder fysisk funksjonshemmede, blir det vanskeligere å 
finne riktige tall, men vi vet at ca. 30 personer i aldersgruppen 17 – 60 år har 
støttekontakt. I tillegg kommer de som ikke har noen tjenester fra kommunen, men 
som har en eller annen form for funksjonshemning som gjør deltakelse i ordinære 
fritidsaktiviteter vanskelig.  
 

Fritid for funksjonshemmede var inntil 2010 knyttet til kulturavdelingen med egen 
daglig leder. Denne lederstillingen ble fjernet i forbindelse med budsjettvedtaket for 
2010, og Fritid for funksjonshemmede ble overført til Ås kommunale 
voksenopplæringssenter og underlagt rektor, som da ble daglig leder for avdelingen. 
 
Fritid for funksjonshemmede har 1,98 stillingshjemler, hvorav 1,48 er besatt. 
 
Det kan se ut til at de fleste av de aktivitetene som er i gang, jfr. Aktivitetskalender for 
høsten 2012, ikke er aktiviteter i kommunal regi.  
 
I forbindelse med prosjektrapporten «Evaluering av miljøarbeidertjenesten» har en 
kommunal arbeidsgruppe sett på organiseringen av de ulike fritidstilbudene til 
funksjonshemmede. Deres konklusjon er å knytte Fritid for funksjonshemmede til 
Støttekontaktkoordinator.  
 
Det har høsten 2012 på initiativ fra VO vært avholdt tre møter der boliger, Ås-pro, 
administrasjonen og PPS har vært representert. I disse møtene har man sett på det 
totale tilbudet til psykisk utviklingshemmede i Ås kommune og om kommunen dekker 
de behov denne gruppa har. Forholdet mellom arbeid, opplæring og fritid har blitt 
belyst, samt hvilket lovverk som styrer det enkelte tiltaket. 
 
Det som pekes på fra boligene i Solfallsveien og Liaveien er at 8 – 10 personer 
trenger et fritidstilbud. Disse er unge voksne med behov for tilbud knyttet til mekking 
og friluftsliv, som fisking, skogsturer, grilling m.v. Tilsvarende er det også 6-8 
hjemmeboende gutter i 16 – 18 årsalderen med diagnoser bl.a. innenfor 
Autismespekteret, som trenger et tilbud som kan gi aktivitet og spenning.   
 
Videre bor det ni eldre i Dr. Sødringsvei og to i Kajaveien som ikke har noe tilbud. 
Disse kan trenge en seniorgruppe, f. eks. et aktivitetstilbud på dagtid. 
 
 

Oversikt over aktivitetene som drives i dag, slik de er beskrevet i 

Aktivitetskalender for høstsemesteret 2012: 

 

Varmtvannstilbudet mandag og onsdag er kommunalt. Badevaktstillingen er 
overført til teknisk etat og avkryssing for fremmøte gjøres av to frivillige hjelpere fra 
Kiwanis. Vanngymnastikk etc. på onsdager blir ledet av en deltaker.  
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Varmtvannstilbudet skal bestå. Deltakerne betaler 2000 kr. i kontingent pr. år. 
Tilbudet er godt besøkt.  
 

Aktiviteter i gymsalen: Aktivitetene som foregår i gymsalen parallelt med 
aktivitetene i svømmehallen er besøkt av ca. 10 brukere. Kommunen har tre 
assistenter til stede her på mandager og onsdager. 

 

Lørdagsklubben er også et kommunalt tilbud. Der var det for noe tid siden 4 
brukere. Nå er det 2 igjen, hvorav den ene vurderer å slutte. To assistenter er 
tilknyttet dette tilbudet. 
 

Kafetreff er et kommunalt tilbud. Dette omfatter 4 -6 brukere og 2 assistenter og 
foregår hver lørdag fra 13.30 – 15.30 på Ås stasjon. 
 
De øvrige tilbudene som er beskrevet i kalenderen er ikke kommunale tilbud. Dette er: 
 
Ås Delta HIL 
Fotball – styres fra Vestby. 
Tro og lys – er knyttet til kirken. 
Follo kontaktklubb 
Interkommunal malergruppe – styres fra Oppegård 
Teatergruppa Frøya – styres fra Oppegård 
Civipluzz drives av Civitan Club. 

 

Vurdering av saken: 
Ås kommune brukte i 2012 1,2 mill. på Fritid for funksjonshemmede. Det er ikke 
mange brukere av tilbudet - max 20 – hvis vi holder Varmtvannstilbudet utenom. 
Tilbudet har ikke blitt endret de senere årene i forhold til naturlige endringer i 
brukergruppa – de tjue blir eldre og fortsetter som brukere, mens de unge har lite 
tilbud innenfor sine interessefelt.  
 

Plassering av avdelingen Fritid for Funksjonshemmede under Ås kommunale 
voksenopplæringssenter er ikke heldig, verken for ansatte eller brukere, all den tid Ås 
VO’s primæroppgave er undervisning. Det har av forskjellige årsaker ikke blitt noe av 
en tidligere planlagt samlokalisering.  
 

Det er grunn til å analysere behovet for kommunale tiltak på området fritid for 
funksjonshemmede. Når vi ser bort fra Varmtvannstilbudet, så er spørsmålet: Skal 
det øvrige tilbudet være for en liten gruppe mennesker, som i dag, eller vil man få 
flere brukere dersom innholdet i tilbudet blir endret? Det er bl.a. flere unge voksne 
som bør få et tilbud tilpasset deres behov. 
  
Det har blitt vurdert forskjellige plasseringer av tilbudet både innenfor kultur og 
innenfor helse. Det er imidlertid vanskelig å finne en løsning som er hensiktsmessig 
for så vel nåværende som for eventuelle nye brukere. Rådmannen vurderer det 
derfor slik at det mest riktige blir å overføre midlene til støttekontakttjenesten. 
Hensikten er at støttekontaktene aktivt bidrar til å legge til rette for at de 
funksjonshemmede inkluderes i aktuelle fritidstilbud. 
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Når det gjelder varmtvannstilbudet er dette godt besøkt. Tilbudet har profesjonell 
badevakt ansatt i teknisk etat. Det er ønskelig med vanngymnastikk en av kveldene. 
Varmtvannstilbudet organiseres under Folkehelsekoordinator som også tar inn og 
disponerer brukerbetalingen. 
 
Rådmannen vurderer saken dithen at avdeling Fritid for funksjonshemmede avvikles 
og at midlene overføres til støttekontakttjenesten. 

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Budsjettet for 2013 har en ramme på 872 000 kr. Tre assistenter i henholdsvis  
100 %, 32 % og 16 % stilling må ivaretas etter vanlige rutiner i forbindelse med 
omorganiseringen.  
 

Konklusjon: 
Ut fra en helhetlig vurdering av Fritid for funksjonshemmede, vurderer rådmannen at 
tilbudet favner for få brukere i forhold til størrelsen på bevilgede midler. På bakgrunn 
av dette anbefales Fritid for funksjonshemmede avviklet med virkning fra 01.01.2014. 
Midlene overføres til støttekontakttjenesten. 
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 01.01.2014 
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