
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2574-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunalt råd for  Store salong i Ås rådhus 06.11.2012 

funksjonshemmede   

 
Fra FH-sak: 16/12  Fra kl.: 17.30 
Til FH-sak: 18/12 Til kl.: 20.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Morten Petterson (foren.) 
Kjell Westengen (A) 
Ole Harald Aarseth (admin.) 
 

Møtende medlemmer:  
Marianne Semner (H) 
Siri Kjær (V) 
Eva Merete Lunde (admin.) 
Anne Marit Kleven (foren.) 
 

Møtende varamedlemmer:  
Silje Dons Ranhoff (foren.) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Konsulent Rita Stensrud - sekretær 
 

Diverse merknader:  
Siri Kjær ble valgt til å signere protokollen. 
 
Vara til KW og OHA hadde ikke anledning til å stille. 
 

 
Godkjent 08.11.2012 nestleder Marianne Semner og medlem Siri Kjær. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

FH-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
16/12 12/1441 145  
RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 
- 2016  
 
17/12 12/840 011  
FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTIDER - STORTINGSVALGET 
OG SAMETINGVALGET 2013 
 
18/12 12/2394 033  
MØTEPLAN FOR KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2013  
 
 
 
 

REFERATSAKENE TIL KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 06.11.12 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

EVENTUELT I KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 06.11.12 

 
1. FH ber om en orientering i neste rådsmøte, 15.01.12, om hvordan millionen 

som er avsatt til universell utforming i 2013 og årene som følger, disponeres. 
 
Oppfølging: Sekretær sender henvendelsen til teknisk sjef. 
 
 

2. FH ønsker statistikk på antallet med funksjonshemninger i Ås kommune. 
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FH-sak 16/12  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 

2013 - 2016  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

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 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

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

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

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht. reglene for selvkost. 

 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 06.11.2012: 
Rådet drøftet seg frem til følgende uttalelse: Tilsvarer rådets vedtatte uttalelse. 

 

Votering: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 06.11.2012: 
 
Fysio- og ergoterapitjenesten 
I rådets behandling av arbeidsplan for 2013 (FH-sak 11/12) konstaterte vi at det er et 
økt press på ergo- og fysioterapitjenesten i kommunen, og bad om tilbakemelding på 
hvilke tiltak Ås kommune iverksetter for å håndtere dette behovet. Rådet fikk en 
orientering om dette i møte 28.08.12 av helse- og sosialsjefen. Lederen av enhet for 
folkehelse og frivillighet var også til stede og uttalte at det manglet en fysioterapeut i 
innsatsteamet. FH kan ikke se at det er satt av midler til denne stillingen i forslaget til 
handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. Manglende midler til dette, er ikke i 
tråd med FH-sak 9/12 om «Samhandlingsreformen i Ås, status per 1. tertial» (side 11 
og 12) der det står at en fysioterapeut skal være en del av innsatsteamet. FH 
forventer at denne fysioterapistillingen (100 prosent) blir tatt med i budsjettet. 
 
Vi ser i handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 at det kun er satt av ½ stilling 
til å dekke behov for ergoterapi til hjemmeboende. Med over 1 års ventetid, som det 
ble informert om av helse- og sosialsjefen på rådets augustmøte, mener FH at dette 
er uansvarlig og uetisk. Vi ber om at denne stillingen økes til minimum 100 prosent.  
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Universell utforming i sentrum 

Rådet kan ikke se at det er avsatt midler til å gjennomføre tiltak for universell 
utforming i Ås sentrum. Vi ber om at det øremerkes midler til detaljplanlegging og 
gjennomføring av nødvendige tiltak, jf. krav i plan- og bygningsloven, og 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
 
Koordinator 
FH ser at det er behov for en koordinerende stillingsressurs for å bistå innbyggere 
med individuell plan (IP), som er et lovpålagt dokument. Denne stillingen kan inngå i 
forvaltningsenheten. Rådet ber om at dette tas inn i budsjettet for 2013. 
 
 
  

FH-sak 17/12  

FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTIDER - STORTINGSVALGET 

OG SAMETINGVALGET 2013 

 

Rådmannens innstilling: 

Valgting ved Stortingsvalget 2013 i Ås kommunes holdes 

 søndag 8. september kl. 16.00 - 20.00 

 mandag 9. september kl. 09.00 - 21.00 

i følgende lokaler i de forskjellige kretsene 

 01 Brønnerud  Brønnerud skole, gymsalen 

 02 Åsgård   Ås kulturhus, kinofoajen  

 03 Rustad og Holstad Rustad skole, gymsalen 

 05 Kroer   Kroer samfunnshus 

 06 Nordby   Nordbytun ungdomsskole, aulaen 

 07 Solberg   Granheimtunet, Nordby eldresenter 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 06.11.2012: 
Rådet drøftet seg frem til følgende uttalelse: Tilsvarer rådets uttalelse. 

 

Votering: 
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 06.11.2012: 
Rådet kjenner til at flere valglokaler ikke er tilgjengelig for alle per i dag og forutsetter 
at dette blir utbedret før valget i 2013. Gymsalen på Rustad skole har for eksempel 
terskler og ikke døråpnere.  
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FH-sak 18/12  

MØTEPLAN FOR KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2013  
 

Leders innstilling: 
Møteplan for kommunalt råd for funksjonshemmede 2013 vedtas.  
Innstillingen tilsvarer rådets vedtak. 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 06.11.2012: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 06.11.2012: 
 
 

Møteplan for kommunalt råd for funksjonshemmede 2013 

 

1. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

3 Tirsdag 15. januar Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

7 Tirsdag 12. februar Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

11 Tirsdag 12. mars Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

16 Tirsdag 16. april Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

20 Tirsdag 14. mai Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

24 Tirsdag 11. juni Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

 

 

2. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

34 Tirsdag 20. august Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

39 Tirsdag 24. september Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

45 Tirsdag 5. november Kl. 17.30 Ås rådhus, Lille sal 

 
 
 


