
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED  MØTEDATO 
Kommunalt råd for Moer sykehjem, 1.etg,  01.06.2010 
funksjonshemmede  møterom 1    
  
Fra FH-sak:  1/10 Fra kl.: 18.00 
Til   FH-sak: 2/10 Til kl.: 19.00 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Ulf Oppegård, leder 
 
Møtende medlemmer:  
Erik Martinsen, nestleder 
Kjell Westengen (A) 
Astrid Burum, (KrF) 
Turid Leirgul, Foreldreforeningen for funksjonshemmede barn 
Anne Marit Kleven, Norges Blindeforbund 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Merethe Sommerschild, sekretær 
Diverse merknader:  
Erik Martinsen var møteleder. 
Vara for Ulf Oppegård kunne ikke møte. 
Det er ikke oppnevnt nytt medlem fra administrasjonen. 
 
 
Godkjent 02.06.2010 av fung.leder Erik Martinsen og Kjell Westengen 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
FH-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
1/10 09/253 614 &70  
RULLESTOLRAMPE VED KROER KIRKE - HØRINGSUTTALELSE  
 
2/10 10/1680 N06   
ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS  
 
 
 
REFERATSAKER TIL KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE, 
01.06.2010: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
 
EVENTUELT: 
Det er mange fysiske- og psykiske funksjonshemmede som arbeider eller er brukere 
på Åspro i Myrveien. På morgen og ettermiddagstid når de skal på jobb eller skal 
hjem igjen er det mye trafikk med til dels store kjøretøyer i området. Det er ikke alltid 
lett for de funksjonshemmede og forholde seg til denne trafikken, og de føler seg 
utrygge til å ferdes i Myrveien langs den uoversiktlige svingen. Myrveien er også 
ganske smal.  
 
På bakgrunn av dette ber Rådet for funksjonshemmede om at Teknisk etat vurderer 
om det er mulig å etablere en gang- og sykkelvei i det regulerte parkbeltet på 
østsiden av Myrveien. I tillegg må det merkes fotgjengerfelt over Langbakken og over 
Myrveien ved avkjøringen til Åspro. 
 
Myrveien har heller ikke gatebelysning, og på vinterstid er det ganske mørkt i 
området. På kveldstid er det stor trafikk til treningssenteret. Det er derfor et ønske om 
at det etableres gatebelysning i området. 
 
 
 
Rådet for funksjonshemmede er tilfredse med at det er oppsatt skilt med forbud for 
motorkjøretøyer ned mot fotgjengerundergangen mot jernbanen. Det gjenstår bare at 
skiltingen blir respektert. Det bør i tillegg vurderes om det bør settes opp skilt som 
viser parkeringsforbud, både innenfor skiltene og langs eiendommen til Tandberg. 
Slik det nå er, foregår det fremdeles noe uønsket trafikk i området som kan skape 
farlige trafikksituasjoner for gående og syklende. 
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FH-sak 1/10  
RULLESTOLRAMPE VED KROER KIRKE - HØRINGSUTTALELSE  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer rådets vedtak 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 01.06.2010: 
Votering: Rådmannens innstilling  ble enstemmig vedtatt 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 01.06.2010: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede anbefaler at plan datert 06.05.2010 om ny 
rullestolrampe, og gangvei og parkeringsplass ved Kroer kirke som skissert på 
tegning datert 08.01.2010 godkjennes. 
 
Gangveien må gis en utforming og overflate som fungerer godt både for orienterings- 
og bevegelseshemmede. 
 
 
  
FH-sak 2/10  
ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS  
 
Rådmannens innstilling: 
Retningslinjene for skoleskyss endres slik: 
1. Regelen om 45 minutters skolevei fjernes fra skoleskyssreglementet. 
2. Ved Tandbergløkka er det kun skoleskyss fra uke 50 til uke 8 for elever i 1. – 4. 

trinn.  
3. I Brekkeveien fjernes skoleskyssen. 
4. Det innføres følgevennordning over E18 på Sneissletta for skoleelever slik at 

skoleskyssen kan fjernes grunnet trafikkfarlig vei. 
5. Det innføres følgevennordning over RV 152 for skoleelever slik at skoleskyssen 

kan fjernes grunnet trafikkfarlig vei. 
6. Det oppfordres til å ta i bruk Følgevennordning ved alle barneskolene. 
7. Det dekkes ikke utgifter til og fra SFO for funksjonshemmede barn i skolens ferier. 

Det gjøres gjeldende fra 01.08.2010. 
8.  Det dekkes ikke utgifter til og fra SFO for funksjonshemmede elever i 

ungdomsskolen. Det gjøres gjeldende fra 01.08.2010.  
 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 01.06.2010: 
Kjell Westengen (A) fremmet følgende forslag:  
Punkt 7 og 8 i rådmannens innstilling utgår. 
Kommunalt råd for funksjonshemmede synes det er uheldig at funksjonshemmede 
barn og elever, som allerede har en vanskelig situasjon, skal få ytterligere reduksjon i 
sitt tilbud og foreslår at pkt 7 og 8 i rådmannens innstilling utgår. 
  
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 01.06.2010: 
Retningslinjene for skoleskyss endres slik: 
1. Regelen om 45 minutters skolevei fjernes fra skoleskyssreglementet. 
2. Ved Tandbergløkka er det kun skoleskyss fra uke 50 til uke 8 for elever i 1. – 4. 

trinn.  
3. I Brekkeveien fjernes skoleskyssen. 
4. Det innføres følgevennordning over E18 på Sneissletta for skoleelever slik at 

skoleskyssen kan fjernes grunnet trafikkfarlig vei. 
5. Det innføres følgevennordning over RV 152 for skoleelever slik at skoleskyssen 

kan fjernes grunnet trafikkfarlig vei. 
6. Det oppfordres til å ta i bruk Følgevennordning ved alle barneskolene. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede synes det er uheldig at funksjonshemmede 
barn og elever, som allerede har en vanskelig situasjon, skal få ytterligere reduksjon i 
sitt tilbud og foreslår at pkt 7 og 8 i rådmannens innstilling utgår. 
 
 
  


