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PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG     MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd for funksjonshemmede  Ås rådhus, Store salong 29.05.2007 
 
FRA SAKSNR:  8/07 FRA KL: 18.00 
TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 19.15 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Grete Grindal Patil (KrF) Politiker (Formannskapet) Nestleder 
 
Møtende medlemmer:  
Saroj Pal (SV)   Politiker (Hovedutvalg for oppvekst og kultur) 
Ulf Oppegård (H)   Politiker (Hovedutvalg for helse og sosial) 
Kjell Westengen (A)  Politiker  
Arne Hillestad (Frp)  Politiker (Hovedutvalg for teknikk og miljø) Leder 
Turid Leirgul              Foreningene (Foreldreforeningen for funksjonshemmede                   

barn) 
Anne Marit Kleven  Foreningene (Norges Blindeforbund) 
Helen Schytz    Administrasjonen (Oppvekst- og kulturetaten)  
Erik Martinsen   Administrasjonen (Teknisk etat) 
 
Møtende varamedlemmer:  
Kristin Espeseth (KrF) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes - sekretær  
 
Diverse merknader:  
 
 

Godkjent 30.05.07 av: Leder Arne Hillestad og Erik Martinsen 
 
Underskrifter: 

 

________________________ ______________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
8/07 06/2264  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
9/07 06/2871  
EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN   
 
 
 
Meldingssak: 
Utsendt høringsforslag til utvidelse av pasientombudsordningen fra Det kongelige 
helse- og omsorgsdepartementet av 23.04.07 ble tatt til etterretning. 
 
Turid Leirgul la frem brev av 21.04.07 vedrørende skoleskyss. Brevet ble drøftet og 
rådet retter en henvendelse til rådmannen.  
 
Påmelding til kurs om Universell Utforming som holdes på Nesodden rettes til Annette 
Grimnes, annette.grimnes@as.kommune eller tlf. 64962003. 
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Utv.sak nr. 8/07  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for 
kommunens utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser 
datert 8.05.07, vedtas som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 - 2019. 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 29.05.2007: 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: Tilsvarer rådets uttalelse. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 29.05.2007: 
Rådet tar kommuneplan 2007-2019 – endelig planvedtak til etterretning. Planen 
dekker rådets interesser bra, men ber rådmannen se på overskrifter, tekst og innhold 
slik at det samsvarer. 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 9/07  
EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN   
 
Ordførers innstilling i hht. arbeidsgruppens flertall: 
1. Det opprettes ikke et nytt hovedutvalg med arbeidsoppgaver som foreslått fra 

utvalgets mindretall (SV, Sp, V), jf. vedlegg 2. 
 
2. Overføring av oppgaver fra dagens Hovedutvalg for teknikk og miljø til 

formannskapet vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
3. Startlån. Avgjørelsesmyndighet opp til maksimalbeløpet delegeres rådmannen. 

Formannskapet er klageorgan.  
 
4. Nye møtetider. 

• Møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg starter kl 18.30. 
• Møterytmen beholdes slik at annenhver uke blir møtefri. 
• Formannskapet holdes onsdager, normalt 2 ganger per måned. 
• Kommunestyret og hovedutvalg holder sine møter på torsdager, 1 gang per 

måned. 
 
5. Eldrerådet reduseres fra 9 til 7 medlemmer og sammensettes slik: 7 medlemmer 

herav 4 alderspensjonister. 
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6. Kommunalt råd for funksjonshemmede reduseres fra 9 til 7 medlemmer og 
sammensettes slik: 4 folkevalgte fortrinnsvis fra hovedutvalg/formannskap, 2 fra 
foreningene og 1 fritidsleder for funksjonshemmede barn (administrasjonen). 

 
7. Tilflytnings- og innkvarteringsnemnden nedlegges. 
 
8. Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmodes om å vurdere behovet for å 

opprettholde de underutvalg som fremgår av oversikten ”Styrer, råd og utvalg 
2003 – 2007” pkt. 3. 

 
9. Reglement for Ås kommune legges frem som egen sak. 
 
10. Ordfører delegeres myndighet til å avgjøre folkevalgtopplæringen i samråd med 

følgende personer: 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 29.05.2007: 
Rådet drøftet styringsstrukturen og var delt i punktet 6 mht. antall medlemmer av 
rådet.  
 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: Tilsvarer rådets uttalelse. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 29.05.2007: 
Følgende uttalelse følger saken: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede vil at det vurderes om det skal være 4 
politikere, 3 fra brukerorganisasjonene og 2 fra administrasjonen. 
 
 
  
 


