
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00224 
 

  

MØTEINNKALLING 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 30.10.2018 kl. 17:00;  

NB: møtet starter kl. 17.00 med 
rådmannens orientering. 

 

Sted: Ås kulturhus, lille sal  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på 
rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no.   
 

Saksliste 
 

 Side 

Informasjon fra rådmann 

Orientering 

Referatsaker 

Saker til behandling 

14/18 18/03043-1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -
2022 med økonomiplan 2019 

3 

15/18 18/03002-1 Møteplan 2019 - Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

4 
 

    

 
 
 
Ås, 23.10.2018 

 
 

Rolf Berntsen 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan Einbu.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Informasjon fra rådmann 
Orientering v/rådmannen om forslag til handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019. Fellesorientering med Eldrerådet. 
 
 
Orientering  
Orientering av seniorkontakt Øystein Dale. Erfaringer fra seniorkontaktsarbeidet i Ås 
kommune, samt med velferdsteknologi og hjelpemidler. 

Referatsaker  
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Saker til behandling  

FR-14/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/03043-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/18 29.10.2018 
10 Formannskapet 88/18 07.11.2018 
11 Formannskapet   
12 Kommunestyret   
2 Eldrerådet 10/18 30.10.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14/18 30.10.2018 
4 Klima- og miljøutvalg 3/18 30.10.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 22/18 31.10.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/18 31.10.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 84/18 01.11.2018 
8 Arbeidsmiljøutvalget 2018   
9 Administrasjonsutvalget 24/18 07.11.2018 

 
 
Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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FR-15/18 
Møteplan 2019 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  18/03002-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15/18 30.10.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2018 vedtas i henhold 
til kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested: Ås kulturhus, lille sal  
Møtetid: kl. 17.30  
 
Uke  Dag / dato  
4 tirsdag 22. januar  
10  tirsdag 5. mars  
15  tirsdag 9. april  
21  tirsdag 21. mai  
 
34  tirsdag 20. august  
41  tirsdag 8. oktober  
45  tirsdag 5. november 
 
 
Ås, 19.10.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Vedlegg:  
1. Vedtatt møteplan 2019 – Formannskap og Kommunestyre 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Publiseres på kommunens hjemmeside  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
Rådmannens ledergruppe  
Politisk sekretariat 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag/fakta: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2019 ble vedtatt i K-sak 67/18 av 
12.09.2018. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, 
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt  
møtestruktur. 

 
Vurdering: 
Rådmannen ber om at eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
holder sine møter på tirsdag ettermiddag, slik at eventuelle orienteringer fra 
administrasjonen kan holdes felles for rådene. Dette vurderes som rasjonelt både 
økonomisk og ressursmessig.  
 
Alle råd- og utvalgsmøter skal etter systemet holdes etter gruppemøtene mandag, 
slik at politikerne kan ta med seg gruppenes synspunkter inn i utvalgsmøtene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Møtegodtgjørelse for et utvalg utgjør kr 1105 per medlem for hvert møte etter satser 
fra 1.1.2018. Møteleder får dobbelt godtgjørelse. I tillegg kommer servering, samt 
arbeidstid for administrasjonen. Satser reguleres fra 1.1.2019. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at møteplan for Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 2019 vedtas 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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