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MØTEPROTOKOLL

Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møtetid: 06.05.2014 kl. 17:30 –18:45
Sted: Kulturhuset, lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.

Møtende medlemmer:
Kjell Westengen (Ap), Siri Kjær (Frittstående), Marianne Semner (H),
Anne Marit Kleven (foreningene), Bertha Solheim Hansen (admin.)

Møtende varamedlemmer:
Jacob Apeland (foreningene)

Forfall:
Adriana Schmidt (foreningene), Eva Merete Lunde (admin.)

Møtesekretær:
Jan Einbu, konsulent politisk sekretariat

Diverse merknader:
Ole Harald Aarseth (admin.) har gått av med pensjon fra Ås kommune og fratrer som
medlem av rådet. Hans vara kunne ikke møte.

Møteprotokoll godkjent 07.05.2014

Kjell Westengen, leder Marianne Semner, nestleder
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9/14 Oversiktsdokument Folkehelse 4
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Orientering

Jacob Apeland tok opp manglende universell utforming ved et fysioterapiinstitutti
Ås. Møtesekretær og Anne Marit Kleven følger opp saken til neste FH-møte.

Møtesekretær orienterte om saksgang for reglementsaken (FH sak 6/14), og
refererte Eldrerådets vedtak i saken med hensyn til eventuell sammenslåing av
Ås eldreråd og Kommunalt råd for funksjonshemmede.

Referatsaker

Referatsakene ble tatt til orientering.
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Saker til behandling

FH-9/14
Oversiktsdokument Folkehelse

Rådmannens innstilling:
Oversiktsdokumentet tas til orientering og dokumentet legges til grunn for
kommunens folkehelsearbeid i forbindelse med rullering av kommuneplan.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 06.05.2014:
Jacob Apeland fremmet følgende forslag:
1. Utredningen tas til etterretning.
2. Rådet for funksjonshemmede ønsker at det ved revisjon søkes innført mest mulig

tilgjengelige data for personer med nedsatt funksjonshemmede.

Marianne Semner fremmet følgende forslag: Tilsvarer FH´s vedtak.

Rådetdrøftet forslagene og var samstemte om at de kunne enes om Marianne
Semners forslag.

Votering: Marianne Semners forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 06.05.2014:
1. Kommunalt råd for funksjonshemmede tar rådmannens innstilling til etterretning.
2. Rådet ønsker disse punktene med til neste revisjon:

Antall funksjonshemmede i Ås 0-18 år
Antall funksjonshemmede i Ås, voksne
Antall funksjonshemmede i Ås med psykiske lidelser
Antall funksjonshemmede i Ås, barn 0-18 år som trenger hjelpemidler
Antall funksjonshemmede i Ås, voksne som trenger hjelpemidler
Antall funksjonshemmede barn/unge aktive i fysisk aktivitet
Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp, 0-6 år
Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp, 6-12 år
Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp, 12-18 år
Antall barn som får logopedisk hjelp
Antall voksne som får logopedisk hjelp (slag, ALS)
Antall barn i bolig i Ås
Antall voksne i bolig i Ås
Antall timer til BPA (brukerstyrt personlig assistent) barn 0-18 år
Antall timer til BPA voksne (18 år - )
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