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MØTEPROTOKOLL

Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møtetid: 01.04.2014 kl. 17:30 –19:45
Sted: Kulturhuset, lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7.

Møtende medlemmer:
Siri Kjær, Anne Marit Kleven (foreningene) , Adriana Schmidt (foreningene), Ole
Harald Aarseth (admin.)

Møtende varamedlemmer:
Bertha Solheim Hansen (admin.)

Forfall:
Kjell Westengen (A), Marianne Semner (H), Eva Merete Lunde (admin)

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen

Møtesekretær:
Jan Einbu, konsulent politisk sekretariat

Diverse merknader:
Møte ble ledet av Anne Marit Kleven. Siri Kjær ble valgt til å underskrive protokollen.

Adriana Schmidt informerte om at hun deltar på dagskonferanse for de kommunale
rådene for funksjonshemmede i Akershus 7.april 2014.

Møteprotokoll godkjent 02.04.2014

Anne Marit Kleven Siri Kjær
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Saksliste

Orientering.
Rådmann Trine Christensen orienterte og svarte på spørsmål om FH-sak 6/14, Ås
kommunes reglementer - revidering. Orienteringen ble holdt felles med Ås Eldreråd.

Side

Saker til behandling

6/14 Ås kommunes reglementer –revidering 3

7/14 Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral 4

8/14 Ås frisklivssentral - Årsrapport 2013 4

Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering.
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FH-6/14
Ås kommunes reglementer - revidering

Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 01.04.2014:
Mental Helses høringssvar ble lest opp av møtesekretær, jf.saksnr. 14/01197-3.
Reglementsendringer som angikk FH ble gjennomgått. Møtesekretær informerte om
formelle krav for å opprette felles råd mellom ER og FH blant annet at det er et
lovkrav at leder og nestleder velges av kommunestyret.

Siri Kjær fremmet følgende forslag:
Forslaget om å slå «Kommunalt råd for funksjonshemmede» sammen med
«Ås eldreråd» støttes. Følgende endringer foreslås likevel i utkastet til
reglement for det nye «Råd for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne»:

Oppgaver og ansvar:
Kulepunktet i 7.10 (under overskriften Oppgaver og ansvar) gis følgende
tilføyelse: fysisk utforming og drift av offentlige miljøer, og annet.

Årsmelding:
Tredje og fjerde kulepunkt i Årsmelding for dagens Eldreråd tas inn under 7.10
Årsmelding:

Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning
rådets uttalelser er blitt tatt hensyn til.
Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv
har tatt opp.

Anne Marit Kleven fremmet følgende forslag:
- Rådene opprettholdes hver for seg siden rådene representerer ulike

interessegrupper.
- Det utarbeides nye rutiner for rådets arbeidsinnhold.

Votering (5 stemmer):
Forslaget fra Siri Kjær ble vedtatt med 3 (Siri Kjær/politiker, Ole Harald
Aarseth/admin. og Bertha Solheim Hansen/admin.) mot 2 stemmer (Adriana
Schmidt/foreningene og Anne Marit Kleven/foreningene).

Det ble deretter votert over Anne Marit Klevens forslag som ble nedstemt med 3 mot
2 stemmer (Adriana Schmidt/foreningene og Anne Marit Kleven).

Kommunalt råd for funksjonshemmedes innstilling 01.04.2014:
Forslaget om å slå «Kommunalt råd for funksjonshemmede» sammen med «Ås
eldreråd» støttes.
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Følgende endringer foreslås i vedlegg 1 for det nye «Råd for eldre og mennesker
med nedsatt funksjonsevne»:

Oppgaver og ansvar:
Hele kulepunktet i 7.10 lyder:

Tiltak, planer og saker som vedrører eldre eller mennesker med nedsatt
funksjonsevne, for eksempel saker om kommunens boligprogram,
reguleringsplaner, samferdsel, kommunikasjon, helse, kultur, opplæring,
diskriminering, fysisk utforming og drift av offentlige miljøer, og annet.

Årsmelding:
Tredje og fjerde kulepunkt i Årsmelding for dagens Eldreråd tas inn under 7.10
Årsmelding. Hele avsnittet lyder:

Oversikt over rådets medlemmer.
Antall møter og saker.
Sakstitler på saker som har vært behandlet.
Temaer rådet har vært spesielt opptatt av.
Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning rådets
uttalelser er blitt tatt hensyn til.
Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt
opp.
Samarbeid med andre råd.

FH-7/14
Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral

Rådmannens innstilling:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 01.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 01.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.
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FH-8/14
Ås frisklivssentral - Årsrapport 2013

Rådmannens innstilling:
Ås frisklivssentral sin årsrapport for 2013 er tatt til orientering.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 01.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 01.04.2014:
Ås frisklivssentral sin årsrapport for 2013 er tatt til orientering.
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