
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/325-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunalt råd for  Store salong, Kulturhuset 12.02.2013 

funksjonshemmede  

 
Fra FH-sak: 2/13  Fra kl.: 17.30 
Til FH-sak: 2/13 Til kl.: 18.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Kjell Westengen (A) 
Anne Marit Kleven (foreningene) 
Ole Harald Aarseth (admin.) 
Marianne Semner (H) 
 

Møtende medlemmer:  

Morten Petterson, leder (foreningene)  
Siri Kjær (V) 
Eva Merete Lunde (admin.) 
 

Møtende varamedlemmer:  
Tommy Skar (A) 
Jacob Apeland (foreningene) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Konsulent Jan Einbu – møtesekretær 
 

Diverse merknader:  
Marianne Semner meldte forfall rett forut for møtet, og det ble derfor ikke innkalt vara. 
Rådet valgte Siri Kjær til å signere protokollen. 
 

 
Godkjent 13.02.2013 av leder Morten Petterson og Siri Kjær. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

FH-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
2/13 10/3089 GB 113/2  
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
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FH-sak 2/13  

BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 

Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 12.02.2013: 
Siri kjær (V) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

Ås kommune kan bidra på flere måter for at Breivoll blir en suksesshistorie. 
Rådet støtter Breivolls Venners forslag til kommunens rolle jf. pkt. 5.4 i 
«forslag til driftsmodell for Breivoll Gård» av 28.12.2012. 
Kommunen kan: 
- Ta ut sin kontraktsfestede bruksrett av gården, slik at stiftelsen kan 

begynne å bygge opp konseptet. Kommunen kan med tanke på videre 
framdrift i saken forhandle seg til at stiftelsen får dette huset til fri 
disposisjon i opsjonsperioden 2013-2018. Da vil også kommunen få full 
mulighet til å kunne følge stiftelsens utvikling og arbeid, samt bidra til at 
alternativet styrkes. Se mer pkt. 5.8. 

- Ved aktiv deltagelse i arbeidet med å utvikle det endelige driftskonseptet. 
- Ved å stille med en representant i stiftelsens styre. 
- Gjennom økonomiske bidrag. Enten ved å foreta nye prioriteringer, eller 

ved å omprioritere allerede eksisterende midler. Askers ordfører Lene 
Conradi sier at hennes kommune har valgt å prioritere nettopp dette. De 
bidrar med 1/8 av driftskostnadene, disse går til lønn av daglig leder som er 
ansatt i Frivillighetssentralen. 

- La stiftelsen disponere lokalitetene på Breivoll Gård uten kostnad, mot at 
stiftelsen vedlikeholder og ivaretar bygningene. 

- Legge egnede kommunale tjenester til Breivoll Gård. 
- Kjøpe aktuelle helse- og sosialtjenester fra aktører som drifter innen dette 

fagfeltet fra Breivoll Gård. 
- Synliggjøre viljen til og verdien av å utvikle Breivoll Gård som en 

fellesskapsarena i kommunen, og slik inspirere avventende aktører til å 
bidra aktivt til formålet. 

- Legge en frisklivssentral-satellitt til Breivoll, med et opplegg som også 
andre Follokommuner kan kjøpe tjenester fra. For eksempel kan 
gruppeaktivitetene på gården være et tilbud til frisklivssentralens brukere. 

 

Votering: 
Rådmannens innstilling med Siri Kjærs tilleggsforslag ble vedtatt 4 – 1 (T. Skar) ved 
alternativ votering mot rådmannens innstilling.  
 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 12.02.2013: 
1. Saken tas til orientering. 



 Side 4 av 4 

2. Ås kommune kan bidra på flere måter for at Breivoll blir en suksesshistorie. 
Rådet støtter Breivolls Venners forslag til kommunens rolle jf. pkt. 5.4 i «forslag til 
driftsmodell for Breivoll Gård» av 28.12.2012. 
Kommunen kan: 

- Ta ut sin kontraktsfestede bruksrett av gården, slik at stiftelsen kan begynne å 
bygge opp konseptet. Kommunen kan med tanke på videre framdrift i saken 
forhandle seg til at stiftelsen får dette huset til fri disposisjon i opsjonsperioden 
2013-2018. Da vil også kommunen få full mulighet til å kunne følge stiftelsens 
utvikling og arbeid, samt bidra til at alternativet styrkes. Se mer pkt. 5.8. 

- Ved aktiv deltagelse i arbeidet med å utvikle det endelige driftskonseptet. 
- Ved å stille med en representant i stiftelsens styre. 
- Gjennom økonomiske bidrag. Enten ved å foreta nye prioriteringer, eller ved å 

omprioritere allerede eksisterende midler. Askers ordfører Lene Conradi sier at 
hennes kommune har valgt å prioritere nettopp dette. De bidrar med 1/8 av 
driftskostnadene, disse går til lønn av daglig leder som er ansatt i 
Frivillighetssentralen. 

- La stiftelsen disponere lokalitetene på Breivoll Gård uten kostnad, mot at 
stiftelsen vedlikeholder og ivaretar bygningene. 

- Legge egnede kommunale tjenester til Breivoll Gård. 
- Kjøpe aktuelle helse- og sosialtjenester fra aktører som drifter innen dette 

fagfeltet fra Breivoll Gård. 
- Synliggjøre viljen til og verdien av å utvikle Breivoll Gård som en fellesskapsarena 

i kommunen, og slik inspirere avventende aktører til å bidra aktivt til formålet. 
- Legge en frisklivssentral-satellitt til Breivoll, med et opplegg som også andre 

Follokommuner kan kjøpe tjenester fra. For eksempel kan gruppeaktivitetene på 
gården være et tilbud til frisklivssentralens brukere. 
 

 
 
 
 
  


