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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd  
for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 11.11.2008 
 
FRA SAKSNR:  16/08 FRA KL: 18.00 
TIL SAKSNR: 16/08 TIL KL: 20.00 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Ulf Oppegård, Leder 
Marianne Nilsen, Fritidsleder for funksjonshemmede  
Anne Marit Kleven, Norges Blindeforbund  
 
Møtende medlemmer:  
Astrid Burum, KrF 
Kjell Westengen, A  
Turid Leirgul, Foreldreforening for funksjonshemmede barn 
Erik Martinsen – Nestleder 
 
Møtende varamedlemmer:  
Vara kunne ikke møte. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes 
 
Diverse merknader:  
Sak om varntvannstilbudet var ikke klar som sak til rådets møte. Se orienteringssak.4 
 
 
Godkjent 12.11.08 av: Fungerende leder Erik Martinsen 
 
Underskrifter: 

 

_____________________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
16/08 08/2576  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009 - 2012. BUDSJETT 2009.  
 
 
Orienteringssaker: 
1. Kjell Westengen og Erik Martinsen orienterte fra dagskonferansen til Akershus 

fylkeskommune 15.10.08. Ny lov om diskriminering og tilgjengelighet trer i kraft fra 
01.01.09. Nye retningslinjer for rådene er under utarbeiding og kommer snart. 
Ruters arbeid med tilgjengelighet i Akershus har kommet langt og veldig bra.  

2. Rådmsedlem Marianne Nilsen fra fritid for funksjonshemmede har søkt om fritak 
fra rådet 07.11.08. Rådet mener det er uheldig for rådet.   

3. Brev fra varamedlem Jacob Apeland vedrørende teleslynge ble referert i møtet. 
Jacob Apeland er orientert med at kommunen allerede har anskaffet mobil 
teleslynge som han etterlyser i brevet.  

4. Erik Martinsen orienterte om status i saken. Rådet oppfordrer foreldregruppen til 
funksjonshemmede barn til å ta et møte med rådmann, oppvekst- og kultursjefen 
og helse og sosialsjefen for å få svar på spørsmålet om varmtvannstilbudet 
opprettholdes i 2009, og hvilke andre tilbud som finnes.  
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Utv.sak nr. 16/08  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009 - 2012. BUDSJETT 2009.  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med 

budsjettkommentar vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2009 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2009 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2009. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i 
margin til skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas 
som Ås kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 
2009.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av ordinært lån på kr. 24.280.000 foretas som et samlet serielån med 
en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 36 år vedtas i henhold til 
investeringsprogrammet, jf. kap. 7.2 i handlingsprogram og økonomiplan. Det 
tas opp et rentefritt lån på kr. 5.250.000 til skoleanlegg og kirke. Rådmannen 
gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 
15.000.000. 

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20.000.000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 4 promille av 

takstverdien.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 11.11.2008: 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: Se rådets uttalelse 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 11.11.2008: 
Handlingsprogrammet viser gode intensjoner for personer med ulike 
funksjonshemminger, men rådet er allikevel meget bekymret for forslaget til reduksjon 
av fritidstilbud for funksjonshemmede. Det bes om at konsekvenser for reduksjon av 
tilbudet blir vurdert og hvilke andre alternativ som kan være aktuelle. 
Rådet er også orientert om de nedskjæringene som er foreslått for tilskudd for barn 
med nedsatt funksjonsevne i barnehager gjennom brev fra barnehagestyrene i Ås. 
Rådet foreslår at budsjettmidlene på 500.000,- kroner opprettholdes. 
 
 
  
 


