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MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 30.10.2018 kl.17.00 - 19.20  
Sted: Ås kulturhus, lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Rolf Berntsen, leder 
Per-Ivar Wroldsen, nestleder 
Adriana Schmidt 
Steinar Antonsen 
Gry Mathisen 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen  
 
Forfall:  
Jørn Pettersen 
Eva-Merete Lunde 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen 
Seniorkonsulent Øystein Dahle 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 31.10.2018 
 
 
Rolf Berntsen      Per-Ivar Wroldsen 
leder        nestleder 
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Informasjon fra rådmann  

Rådmannen orienterte om forslaget til handlingsprogram 2019-2022 med 
økonomiplan 2019. Fellesorientering med Eldrerådet. 

Orientering  

Seniorkontakt Øystein Dale orienterte om erfaringer fra seniorkontaktsarbeidet i Ås 
kommune, samt om velferdsteknologi og hjelpemidler.  

 

Referatsaker  

Det var forelå ingen referatsaker til møtet. 
 
 
 
Saker for videre oppfølging: 
 
Fastlegekontorer i Ås og universell utforming 
Leder tok opp problematikk rundt universell utforming av fastlegekontorer i Ås.  
Leder følger opp saken videre sammen med møtesekretær, og saken tas opp på 
førstkommende rådsmøte i 2019.  
 
Breivoll friluftsområde  
Rådet utformer et brev til teknisk sjef og enhetsleder i kommunalteknisk avdeling 
der uttalelser om Breivoll friluftsområde protokollført i rådsmøtet 25.09.2018 er med.  
Leder, nestleder og møtesekretær følger opp dette. Saken følges opp videre av rådet 
i 2019.  
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Saker til behandling  

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

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
 

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   
a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   
e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 
g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

a) Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jfr eiendomsskatteloven § 3 bokstav d 

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum) 

c) Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter 
d) I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 

e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år.  Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f) Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jfr eiendomsskatteloven § 25. 

g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 
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Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 30.10.2018: 
Rolf Berntsen fremmet følgende forslag til vedtak:  
I forhold til Handlingsprogram 2019-2022 vil rådet understreke at de foreslåtte 
kuttene ikke må ramme mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er meget 
skeptisk til de kutt som er anført for kommunehelsetjenesten og kuttene vedrørende 
hjelpetiltak for hjemmeboende brukere. Kommehelsetjenestens helsehjelp og 
forebyggende virksomhet, samt hjelpen til funksjonshemmede hjemmeboende bør 
ikke reduseres.  
I tillegg er rådet skeptisk til at kommunens innsats i forhold til utformingen av Ås 
sentrum skal reduseres. Begge forhold vil kunne ramme funksjonshemmede sterkere 
enn ressurssterke. 
 
Votering: 
Leder Rolf Berntsens forslag til uttalelse/vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse 30.10.2018: 
I forhold til Handlingsprogram 2019-2022 vil rådet understreke at de foreslåtte 
kuttene ikke må ramme mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er meget 
skeptisk til de kutt som er anført for kommunehelsetjenesten og kuttene vedrørende 
hjelpetiltak for hjemmeboende brukere. Kommehelsetjenestens helsehjelp og 
forebyggende virksomhet, samt hjelpen til funksjonshemmede hjemmeboende bør 
ikke reduseres.  
I tillegg er rådet skeptisk til at kommunens innsats i forhold til utformingen av Ås 
sentrum skal reduseres. Dette forhold vil kunne ramme funksjonshemmede sterkere 
enn ressurssterke. 
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FR-15/18 
Møteplan 2019 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer rådets vedtak av 30.10.2018. 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 30.10.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 30.10.2018: 
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 
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