
 

 

Ås kommune  

  

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Møtetid: 05.11.2013,   kl.17:30-18.35  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 
Møtende medlemmer: 
Kjell Westengen (A),  
Marianne Semner (H),  
Siri Kjær (V),  
Anne Marit Kleven (foreningene),  
Adriana Schmidt (foreningene),  
Ole Harald Aarseth (admin.),  
Eva Merete Lunde (admin.) 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Konsulent Jan Einbu –møtesekretær 
 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 05.11.2013 
 
 
 
Kjell Westengen, 
leder 

Marianne Semner 
nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

12/13 Forslag til handlingsprogram 2014-2017 3 

13/13 møteplan 2014 - kommunalt råd for funksjonshemmede 5 

14/13 Valg av representant til brukerutvalget i Nav-Ås 5 

Eventuelt 

1/13 Valg av representant til brukerutvalget for NAV-Ås.  
Se saksnr. 14/13. 

6 

Referatsaker 

1/13 Møtebok – FH sak 10/13, organisasjonsendring fritid for 
funksjonshemmede 

6 

2/13 Vedtak K 09.10.2013 - Søknad om fritak fra kommunale verv - 
Morten Petterson (NHF) - Nyvalg 

6 

3/13 Varsel om oppstart - Nyveien 24 & 26 6 

 
Diverse: 
 
Presentasjon av nytt medlem i Kommunalt råd for funksjonshemmede. 
Adriana Schmidt ble ønsket velkommen og presentert som nytt medlem i Kommunalt 
råd for funksjonshemmede. 
 
Brannvern for kulturhuset, jf. FH-protokoll 24.09.2013, ev.pkt. 3 
Brannvernleder Marianne Selviks orientering i epost av 4.11.2013 ble lest opp. 
Rådet ønsker invitasjon til nest brannøvelse. 
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FH-12/13 
Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan  
2014-2017 
 
Rådmannens innstilling 30.10.2013: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vedtas.  

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas.  
a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 

vedtak i statsbudsjettet for 2014.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 
for 2014, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 154,4 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt 
til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 7 promille av takstverdien.  

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens  
e-verksmidler i 2014. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i 
økonomiplanen. 

4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i 
investeringsbudsjettet: 
a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet med 850 000 kroner, jf. K-sak 51/13. 
b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner, jf. K-sak 

50/13.  
c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av 

eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med 2 250 000 kroner.  
 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 05.11.2013: 
Rådet diskuterte seg fram til følgende uttalelse: 

 FH forventer at 1 million til universell utforming opprettholdes i budsjettet for 2014.  

 Den planlagte ergoterapeutstilling på 80 % vedtatt i inneværende budsjett 2013, 

etterlyses. 

 Tilbudet «Aktiv på dagtid» må opprettholdes som i dag.  Rådet går i mot 

kuttforslag jf. handlingsprogram pkt. 4.2.3. pkt.3, side 23.   

 Fysioterapeuttilbudet i Ås må styrkes slik det tidligere er vedtatt, jf. 4.2.3 pkt. 4 i 

tabell 7, s.23.  

Punktene over berører i vesentlige grad de funksjonshemmede i Ås.   
For øvrig tas handlingsprogram og økonomiplan til orientering. 
 
Votering: 
Rådets forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt 
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Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse/vedtak 05.11.2013: 

 FH forventer at 1 million til universell utforming opprettholdes i budsjettet for 2014.  

 Den planlagte ergoterapeutstilling på 80 % vedtatt i inneværende budsjett 2013, 

etterlyses. 

 Tilbudet «Aktiv på dagtid» må opprettholdes som i dag.  Rådet går i mot 

kuttforslag jf. handlingsprogram pkt. 4.2.3. pkt.3, side 23.   

 Fysioterapeuttilbudet i Ås må styrkes slik det tidligere er vedtatt, jf. 4.2.3 pkt. 4 i 

tabell 7, s.23.  

Punktene over berører i vesentlige grad de funksjonshemmede i Ås.   
 
For øvrig tas handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 til orientering. 
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FH-13/13 
møteplan 2014 - kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer rådets vedtak. 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 05.11.2013: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 05.11.2013: 
Møteplan for Kommunalt råd for funksjonshemmede vedtas i henhold til 
kommunestyrets møtestruktur. 
 

Møteplan 2014  
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2014 

 
Møtested: Ås kulturhus, Lille sal 
Møtetid: Kl.17.30 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Uke 
 

Dag / dato 

4 
 

Tirsdag 21. januar 
 

9 
 

Tirsdag 25. februar 
 

14 
 

Tirsdag 1. april 
 

19 
 

Tirsdag 6. mai 
 

23 
 

Tirsdag 3. juni 

34 
 

Tirsdag 19. august 
 

39 
 

Tirsdag 23. september 
 

45 
 

Tirsdag 4. november 
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FH-14/13 
Valg av representant til brukerutvalget i Nav-Ås 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 05.11.2013: 
Saken ble vedtatt behandlet som ordinær FH-sak. 
 
Rådet foreslo følgende representant til brukerutvalget i Nav-Ås fra Kommunalt råd for 
funksjonshemmede: 
 Adriana Schmidt.  
 
Votering: 
Rådets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 05.11.2013: 
Adriana Schmidt ble enstemmig valgt som ny representant i brukerutvalget for Nav-
Ås og etterfølger Anne Marit Kleven. 
 
Nav-leder informeres om valget. 
 
 
 
 
 

Eventuelt 

1/13 Valg av representant til brukerutvalget for NAV-Ås. 
Saken ble behandlet som ordinær FH-sak. Se FH-sak 14/13. 

Referatsaker 

1/13 Møtebok – FH sak 10/13, organisasjonsendring fritid for 
funksjonshemmede 
 
 

2/13 Vedtak K 09.10.2013 - Søknad om fritak fra kommunale verv - Morten 
Petterson (NHF) - Nyvalg 
13/00069-7 
 

3/13 Varsel om oppstart - Nyveien 24 & 26 
13/04078-3 
 

 
Referatsakene ble tatt til orientering 


