
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00048 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Møtetid: 04.11.2014 kl. 17:30 – 18:30  
Sted: Kulturhuset, lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Siri Kjær (Frittstående), Rolf Berntsen (Ap), Anne Marit Kleven (foreningene),  
Adriana Schmidt (foreningene), Eva Merete Lunde (admin) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ulf Oppegård (H) møtte for Marianne Semner (H) 
 
Forfall: 
Marianne Semner (H), Jens Hansen (admin)  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 

 Etter møtet (fra Kl.18.30-20.30) holdt Stig Morten Skjaran fra ULOBA kurs om 
rådets funksjon, BPA (brukerstyrt/borgerstyrt personlig assistanse)  m.m. Varaene 
Jacob Apeland og Bente Sneis fra FH deltok på kurset i tillegg til møtedeltagerne.    

 
 
Møteprotokoll godkjent 05.11.2014 
 
 
 
Rolf Berntsen 
Leder i utvalg 

 Siri Kjær 
Utvalgsmedlem 
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Drøfting 
 
Handlingsplan for kommunalt råd for funksjonshemmede. 
  
Behandling: 
Rådet diskuterte handlingsplanen, og det ble foreslått enkelte endringer. 
 
Votering: 
Med de foreslåtte endringene ble handlingsplanen enstemmig bifalt. 
 
Vedtatte handlingsplan har dermed følgende ordlyd: 
 

Handlingsplan  Rådet for funksjonshemmede 
 

Universell utforming.  

Å utvikle universell utforming er et overordnet mål for kommunen. I den sammenheng 

er det viktig å konkretisere hvordan universell utforming sikres i all planlegging og 

utbygging. . I behandlingen av planer og prosjekter skal det dokumenteres hvordan 

hensynet til universell utforming er ivaretatt. Videre er det viktig å foreta inngrep i 

utemiljøet der framkommeligheten ikke er i samsvar med lovverket. Av den grunn ber 

vi om at det utarbeides kjøreregler for hvordan universell utforming skal 

implementeres i planleggingen og følgende saksbehandling, Her vises det til 

kommuneadministrasjonens arbeid med å implementere universell utforming i 

saksbehandlingen. 

 

Boliger for funksjonshemmede. 

Det er viktig at det er tilstrekkelig med tilpassede boliger for funksjonshemmede, og 

det er viktig at de aktuelle boligene er godt tilpasset den enkelte funksjonshemmede. 

Boligene bør dessuten ligge i, eller i nærheten av sentrum.  

I boliger tilpasset funksjonshemmede skal man ha et tilpasset tilbud av 

velferdsteknologi. I noen tilfeller kan det være klokt å implementere noe 

velferdsteknologi i byggefasen. 

Rådet vil gi uttrykk for at det bør opprettes en boliggruppe(boligteam) som kan 

veilede i forhold til tilrettelegging av boliger for den enkelte funksjonshemmede. 

 

Tjenestedekningen.  

Antallet eldre i Ås blir større og større, og kommunen får stadig flere 

funksjonshemmede. I den sammenheng er det viktig at tjenestedekningen er 

tilstrekkelig og god. Noen tjenester er lovpålagte og noen er det ikke. Rådet vil 

gjennomgå tjenestetilbudet, og gi uttrykk for hvordan tjenestene kan effektiviseres, 

og videre gi uttrykk for hvilke tjenester som bør prioriteres og nedprioriteres. Rådet vil 

uansett gi uttrykk for ar varmtvannstilbudet på Ungdomsskolen bør opprettholdes. 
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Tilhørighet og trivsel 

Norge er et vinterland.  Det innebærer at det store deler av året er utrivelig å være 

ute.  Følgelig er det viktig at vi har attraktive møteplasser innendørs. En god 

innendørs møteplass vil være et handelssenter/kjøpesenter som gir et bredt 

servicetilbud i regi av butikker samt behandlings - og aktivitetstilbud mikset sammen 

med kafeer og gangareal. Et slikt senter vil gjøre Ås sentrum konkurransedyktig som 

et uformelt og allsidig møtested for alle.  Dette senteret kan aktivt brukes til å utvikle 

felles identitet og trivsel,  ved at senteret har et mangfold  i servicetilbud og kulturell 

aktivitet. Ås sentrum har dessuten et nyoppusset kulturhus som aktivt kan 

videreutvikle kulturelt engasjement og tilhørighet til kommunen.  

Flerbrukshus 

Formålet med et slikt tiltak er å legge til rette for mer omfattende samhandling mellom 

offentlig og privat sektor, slik at de sammen kan fremme folkehelse og livskvalitet for 

innbyggerne i et mye større omfang enn de kan hver for seg. Vi ønsker en 

samlokalisering av Frisklivssentral og Frivillighetssentral, slik at de kan bli et 

møtepunkt for de som vil hjelpe andre, og de som trenger hjelp. Videre vil vi at 

senteret skal forestå forebyggende helsetjenester og hjelp til endring av livsstil for 

bedre helse, og det skal tilbys aktiviteter som legger til rette for et inkluderende 

sosialt fellesskap og trivsel. Et sted å møtes som kan skape tilhørighet og 

mestringsfølelse. Det er erfart at det er mange ensomme i Ås. Flerbrukshuset skal 

være universelt utformet og dermed tilgjengelig for alle brukergrupper.  

 
 
 
 

Saker til behandling 

FH-11/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 vedtas.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2015 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2015.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og 
gebyrer for 2015, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 135,252 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 6 promille av takstverdien.  
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f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  

h) Det budsjetteres med 7 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2015. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 04.11.2014: 
Rådmannen møtte fra kl.18.00-18.30 og orienterte om Handlingsprogram med 
økonomiplan 2015-2018 og besvarte spørsmål fra medlemmene. Etter orienteringen 
uttalte rådet følgende: 
 

 Rådet ber om å få være med i grupper som skal vurdere ev. innsparinger.  

 Rådet ber administrasjonen redegjøre for hva budsjettmidlene til universell 
utforming konkret er brukt til de siste 3 år. 

 
Votering: Rådmannens innstilling med uttalelse fra rådet ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 04.11.2014: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede slutter seg til rådmannens innstilling. 

 Rådet ber om å få være med i grupper som skal vurdere ev. innsparinger.  

 Rådet ber administrasjonen redegjøre for hva budsjettmidlene til universell 
utforming konkret er brukt til de siste 3 år. 

Rådet viser for øvrig til sin handlingsplan. 
 
 
 
 
 
 

FH-12/14 
Valgting - Fastsetting av valglokaler og åpningstider, 
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 
 
Rådmannens innstilling: 
Valgting ved Kommune- og fylkestingsvalget 2015 i Ås kommunes holdes 
 søndag 13. september kl. 16.00 - 20.00 
 mandag 14. september kl. 09.00 - 21.00 
 
i følgende lokaler i de forskjellige kretsene 
 01 Brønnerud  Brønnerud skole, gymsal 
 02 Åsgård   Ås kulturhus, kinofoaje 
 03 Rustad og Holstad Rustad skole, gymsal 
 05 Kroer   Kroer skole, gymsal 
 06 Nordby   Nordbytun ungdomsskole, aula 
 07 Solberg   Granheimtunet, Nordby eldresenter 
 
Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer. 
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Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 04.11.2014: 
Rådet foreslo følgende tilføyelse til rådmannens innstilling:  

- Det forutsettes at valglokalene er universelt utformet. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med rådets tilføyelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 04.11.2014: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede slutter seg til rådmannens innstilling med 
følgende tillegg: 
Det forutsettes at valglokalene er universelt utformet. 
 
 
 
 

FH-13/14 
Møteplan 2015 - kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer rådets vedtak. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 04.11.2014: 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 04.11.2014: 
Møteplan for kommunalt råd for funksjonshemmede 2015 vedtas i henhold til 
kommunestyrets møtestruktur. 

 
Møteplan 2015 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 

Møtested:  Ås kulturhus, lille sal 
Møtetid:  kl. 17.30 
 
Uke  Dag / dato 
4  tirsdag  20. januar 
9  tirsdag 24. februar 
15  tirsdag  7. april 
21  tirsdag  19. mai 
 
34  tirsdag  18. august 
41  tirsdag  6. oktober 
45  tirsdag  3. november 
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