
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunalt råd for funksjonshemmede  

 Store salong, Kulturhuset 24.09.2013 

 
Fra FH-sak: 11/13  Fra kl.: 17.30 
Til FH-sak: 11/13 Til kl.: 19.45 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 

Morten Petterson, leder 
Eva Merete Lunde (admin.) 
Kjell Westengen (A) 
 

Møtende medlemmer:  
Marianne Semner, nestleder (H) 
Siri Kjær (V) 
Anne Marit Kleven (foreningene) 
Ole Harald Aarseth (admin.) 
 

Møtende varamedlemmer:  
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Konsulent Jan Einbu – møtesekretær 
 

Diverse merknader:  
Varamedlemmer hadde ikke anledning å møte.  
Marianne Semner (H) ledet møtet. 
 

 
Godkjent 25.09.2013 av leder nestleder Marianne Semner og Siri Kjær (V). 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

FH-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
11/13 11/2131 G00  &20  
SAMHANDLINGSREFORMEN 2013 -  
SYKEHJEMSDRIFT OG HJEMMETJENESTENE I ÅS KOMMUNE  
 
 
 
 
 
 

REFERATSAKER 
 
Til referatsak 11: «Flerbrukshuset-Ås kommunes neste folkehelseprosjekt?» 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ønsker orientering om prosjektet. Daglig leder 
for frisklivssentralen og daglig leder i Ås frivilligsentral inviteres til et møte i FH. Dato 
avtales.  
OPPFØLGING: Møtesekretær følger opp saken. 
 
Referatsakene for øvrig ble tatt til orientering. 
 
 

EVENTUELT 
1. OPPFØLGING AV FH-SAK 10/13. 

FH ber om en orientering om utfallet av saken og konsekvensene dette har fått for 
badevakttjenesten i Ås. 

 
2. REPRESENTANT I BRUKERUTVALGET FOR NAV-ÅS 

Anne Marit Kleven er representant i brukerutvalget for Nav-Ås, og ønsker nå 
avløsning. Møtesekretær undersøker/framskaffer saken med hensyn til 
formaliteter for oppnevning av ny representant. Saken tas opp på neste FH-møte. 

 
3. BRANNVERN FOR KULTURHUSET. 

FH ber om å få delta ved neste brannøvelse ved Ås kulturhus. Rådet ber om en 
orientering om hvordan brannvernberedskapen fungerer for kulturhuset.  
FOR OPPFØLGING: Møtesekretær videresender en henvendelse om dette til 
brannvernleder for kulturhuset.  
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DRØFTINGSSAK:  

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017. 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har følgende innspill: 
 
Til avsnittet «oppvekst og kultur», under «kultur». 1. kulepunkt foreslås endret til: 

 Kulturhuset i Ås må være fysisk tilgjengelig og ha et innhold som inkluderer alle. 
 
Til avsnittet «oppvekst og kultur» under «Kvalitet». 1. kulepunkt foreslås endret til: 

 Alle elever skal ha individuelt tilrettelagt undervisning og ha god progresjon i sin 
utvikling. 

 
Til avsnittet «oppvekst og kultur» under «Kvalitet». 2. kulepunkt foreslås endret til: 

 «Arbeide for at alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i 
læringsmiljøet, fra de begynner i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen.» 

  
 
 
 

FH-sak 11/13  

SAMHANDLINGSREFORMEN 12013 – SYKEHJEMSDRIFT OG 

HJEMMETJENESTENE I ÅS KOMMUNE  
 

Rådmannens innstilling 15.09.2013: 
Tilsvarer kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling. 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 24.09.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling 24.09.2013: 
Sak om status for samhandlingsreformen i Ås kommune pr. 2. tertial, tas til 
orientering. 
 
  


