MØTEPROTOKOLL
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Møtetid:
Sted:

28.09.2021 kl. 17:30-20:10
Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.
Møtende medlemmer:
Rolf Berntsen, politiker
Per-Ivar Wroldsen, politiker
Stina Stenmark, politiker
Steinar Antonsen, forening
Kristine Victoria Magnus, forening
Gry Mathisen, administrasjon
Møtende varamedlemmer:
Ingen
Forfall:
Monica Berge-Tukh
Fra administrasjonen møtte:
Turid Wold, fagleder ved avd. for funksjonshemmede ved Rustad skole
Møtesekretær:
Jan Einbu, møtesekretær fra politisk sekretariat
Diverse merknader:
 Møtet startet med omvisning på Rustad skole fra kl.17.30-kl. 19.00.
 Varamedlem hadde ikke anledning til å stille.
 Medlem Per-Ivar Wroldsen fratrådte møtet kl.19.00.
 Medlem Gry Mathisen fratrådte møtet kl.19.30. etter behandling av FR-sak
7/21.
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Orientering
Orienteringer fra leder:


Aktivitetstilbudet for funksjonshemmede i kommunen.

Referatsaker Referatsakene ble tatt til orientering.
Drøfting
 Forslag til handlingsplan 2020 – 2024 av leder ble utdelt for videre drøfting i
rådet.
Saker for oppfølging på kommende rådsmøter:
 Budsjettet foreligger som sak på kommende rådsmøte
o Økonomisjef eller annen fra administrasjonen med god kjennskap til
emnet inviteres til møtet for å orientere om saken. Møtesekretær følger
opp med invitasjon.
 Åsgård skole og universell utforming.
 Aktivitetstilbudet for funksjonshemmede i kommunen.
o Rådet ber om en orientering om aktivitetstilbudet for funksjonshemmede som finnes i kommunen dag. Aktuelle fra administrasjon
samt lag/foreninger foreslås invitert til rådsmøter for å orientere.
o Aktivitetstilbudene for funksjonshemmede må gjøres bedre kjent på
kommunens nettsider.
 Parkeringsplasser for funksjonshemmede er avsperret ved Åsgård skole.
o Rådsmedlemmer utrykker bekymring for ulemper dette medfører for
funksjonshemmede som vanligvis benytter parkeringsplassene. Saken
følges opp videre av rådet og møtesekretær.
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Saker til behandling

FR-7/21
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune
Kommunedirektørens innstilling:
2. tertialrapport 2021 tas til orientering.
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 28.09.2021:
Per-Ivar Wroldsen måtte forlate møte før saken ble behandlet.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse/innstilling
28.09.2021:
2. tertialrapport 2021 tas til orientering.
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