
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00048 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Møtetid: 23.09.2014 kl. 17:30 – 19:25  
Sted: Kulturhuset, lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Rolf Berntsen (Ap), Siri Kjær (Frittstående), Anne Marit Kleven (foreningene), Eva 
Merete Lunde (admin.)  
 
Møtende varamedlemmer: 
Ulf Oppegård (H), Jacob apeland (foreningene) 
 
Forfall: 
Marianne Semner (H), Adriana Schmidt (foreningene) 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
 
Diverse merknader: 
Rådet ønsket Rolf Berntsen velkommen som ny leder. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 23.09.2014 
 
 
 
Rolf Berntsen     Siri Kjær 
leder       rådsmedlem 
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Saksliste 

 Side 

Referatsaker 

Sak til drøfting  

10/14 Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene 4 
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Referatsaker 

1. Klage på HC - Parkeringsplasser i Ås sentrum 
13/04374-12 
Rådet v/leder utformer et brev til kommunalteknisk avdeling i kommunen 
der innspillene til klager støttes. 
    

2. 
 

Saksutskrift - Søknad om fritak fra kommunale verv - Kjell Westengen 
(Ap) - Nyvalg 
14/02913-5 
Referatsaken ble tatt til orientering. 

 
 
Orienteringer: 
 
Kurs 4.november m/kursholder fra ULOBA ble diskutert. 
Rådmannen og helse- og sosialsjef inviteres. Følges opp av møtesekretær.  
 
Eventuelt: 
 

 Det ønskes orientering om Europan-prosjektet i Ås på et kommende FH-møte.  
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Saker til behandling 

FH-10/14 
Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 23.09.2014: 
Rådet drøftet rådmannens notat til handlingsprogram 2015-2018. 
 
Votering: 
Det ble ikke votert. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse/vedtak 23.09.2014: 
Rådet ønsker at følgende punkter prioriteres i handlingsprogrammet:   

 Universell utforming må prioriteres av kommunen i større grad enn i dag, jf. 
gjeldende lovverk. Det må settes av økonomiske midler. Mer satsing på universell 
utforming, deriblant velferdsteknologi, vil gi økt livskvalitet for funksjonshemmede 
og er dessuten økonomisk lønnsomt for kommunen ved at flere kan klare seg selv 
uten hjelp til daglige gjøremål og bli boende lenger i eget hjem. Tilgjengelighet for 
funksjonshemmede i Ås sentrum kan forbedres vesentlig uten store kostnader. 
 

 Tjenestetilbudet for funksjonshemmede i Ås må opprettholdes på dagens nivå. 
Ergoterapitilbudet er svært viktig for de funksjonshemmede likeså 
varmtvannstilbudet på ungdomsskolen. 

  

 Et boligteam foreslås etablert. Boligteamet skal bestå av fagpersoner som blant 
annet skal bidra med å tilrettelegge og utforme boliger for de funksjonshemmede.  
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