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MØTEINNKALLING 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i  

Moer sykehjem,  
1. etg. møterom nr. 1 

 
28.04.2009 kl. 18.00 

 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
Saksliste:  
 

� HELSE OG SOSIALSJEF MARIT R. LEINHARDT ORIENTERER OM 
PROSJEKTPLAN FOR ARBEID MED TEMAPLAN FOR HELSE OG 
OMSORG 2009-2015. 

 
Utv.sak nr. 5/09 08/2291  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009  
 
Utv.sak nr. 6/09 09/187  
FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTIDER STORTINGSVALGET 
2009 
 
Utv.sak nr. 7/09 09/1217  
NYTT TILBYGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE, NORDBY I ÅS  
- TIL UTTALELSE  
 
 
 
Ås, 22.04.09 
 
 
Ulf Oppegård 
Leder 
 

 

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes,  

tlf 64 96 2003.  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 



ÅS KOMMUNE 
K.råd for funksjonshemmede  Sak 5/09 

 

 
Utv.sak nr 5/09 
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009 - HØRING 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 033 &00 Saknr.:  08/2291 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 21/09 01.04.2009 
Ås Eldreråd 8/09 28.04.2009 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 5/09 28.04.2009 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/09 29.04.2009 
Hovedutvalg for helse og sosial /09 29.04.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø /09 30.04.2009 
Administrasjonsutvalget /  
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 
 
Formannskapets vedtak 01.04.2009: 
1. Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, sendes på høring 

til hovedutvalg, administrasjonsutvalg, eldreråd og råd for funksjonshemmede. 
2. Høringsfrist settes til 15. mai med mulighet til forlengelse til 1. juni 2009. 
 

____ 
 
Formannskapets behandling 01.04.2009: 
Formannskapet ble enige om å sette en høringsfrist på ca. 2 måneder. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med høringsfrist ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 01.04.2009: Se øverst i dokumentet. 
 

_____ 
 
Rådmannens innstilling 25.03.2009: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, sendes på høring til 
hovedutvalg, administrasjonsutvalg, eldreråd og råd for funksjonshemmede. 
 
 
Protokoller og saksfremstillinger til sakene f.o.m. 2007 er publisert her: 
www.as.kommune.no (http://as.custompublish.com/index.php?id=414458#p3) 

 
Tidligere politisk behandling:  
F-sak 2/07, 10.01.07  Politisk styringsstruktur – Evaluering 2007. Nedsettelse av 
  tverrpolitisk arbeidsgruppe  
K-sak 31/07, 20.06.07  Evaluering av den politiske styringsstrukturen 
 

- 3 - 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 1. gang – høring, sendes til: 

Ås eldreråd 
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Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Hovedutvalgene, administrasjonsutvalget 

Formannskap 2. gang – innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt, 1 og 3 er trykt separat: 
1. Forslag til revidert reglement, datert 25.03.2009. 

http://img.custompublish.com/getfile.php/884995.746.wyrbcsfsuq/2009+04+01+Vedlegg+1+til+F+sak+21+Reglementsforsl
ag.pdf?return=as.custompublish.com 

2. Utskrift av møtebok m. vedlegg 1 av K-sak 31/07, 20.06.2007: Evaluering av den 
politiske styringsstrukturen. 
http://img.custompublish.com/getfile.php/906174.746.ctrwutrpwq/Vedlegg+2+Vedtak+i+K-
sak+31+2007+m.+vedlegg.pdf?return=intranett.as.kommune.no 

3. Ås kommunes reglementer, vedtatt av kommunestyret 06.10.04, k-sak 69/04, sist 
endret 22.06.06. (tidligere utsendt, sendes i papirform til dem som ber om det). 
Publisert her: 
http://web3.custompublish.com/getfile.php/205217.746.pevvsvfxue/Ås+kommunes+reglementer.do
c?return=www.as.kommune.no 

 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Dokumenter som følger saken trykt og 
4. K-sak 69/04 Revidering av Ås kommunes reglementer. 
5. Søknad om at fritidsleder for funksjonshemmede utgår som fast representant i råd 

for funksjonshemmede (lnr. 14526/08). 
6. Ås eldreråds forslag om talerett, drøftingssak i rådet 21.03.2006. 
7. Retningslinjer for behandling av søknader om startlån 
 
Utskrift av saken og vedtatt reglement sendes til: 
Internett, link sendes medlemmer og varamedlemmer i utvalgene.  
Trykt versjon sendes kommunestyrets medlemmer, øvrige får etter forespørsel. 
Kontrollutvalget 
Referatsak i HTM, HOK, HHS, Ås eldreråd, Kommunalt råd for funksjonshemmede, 
administrasjonsutvalg. 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret vedtok 20.06.07 i K-sak 31/07 "Evaluering av den politiske styrings-
strukturen" punkt 9 at Ås kommunes reglementer legges frem som egen sak.  
I tillegg er det en bestemmelse i reglement for godtgjørelse for folkevalgte pkt. 11.1.2 
som lyder: "Reglementet revideres minst en gang i hver kommunestyreperiode." 
 
Historikk: 
Ås kommune har gjennomført omfattende evalueringer og gjenomganger av politisk 
styringsstruktur, reglementer og folkevalgtopplæring de siste årene: 
K-sak 31/07:  Evaluering av den politiske styringsstrukturen. 
K-sak 69/04: Revidering av Ås kommunes reglementer. 
F-sak 105/04: Folkevalgtopplæringen 2004 – 2005. Rapport fra 
 arbeidsgruppe. 
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K-sak 36/03:  Evaluering av politisk styringsstruktur i Ås – i samarbeid med 
 ekstern konsulent 
K-sak 14/01:   Reglement for godtgjørelse til folkevalgte – revidering.  
  Godtgjørelsesreglement – nytt system med fast og variabel  
  godtgjørelse. 
K-sak 80/98:   Fremtidig politisk styringsstruktur i Ås kommune.  
                         
Reglementene, slik de ble vedtatt i K-sak 69/04, er siden blitt oppdatert i samsvar 
med vedtak i kommunestyret, jf. oversikten side 56 i vedlegg 1. 
 
Utgangspunkt for inneværende revidering: 
I forkant av kommunestyrevalget 2007 ble det nedsatt en tverrpolitisk arbeidsgruppe 
for en bred gjennomgang av antall utvalg, oppgaver, prosesser, godtgjørelse etc.  
Arbeidsgruppen besto av ordfører/leder Johan Alnes, Morten Petterson (A), Ingunn 
Ramsfjell Taksdal (SV), Arne Hillestad (FrP), Hilde Kristin Eide Marås (H), Ellen 
Syrstad (Sp), Ivar Magne Sæveraas (V) og Sigvalde Neerland (KrF).  
 
På bakgrunn av arbeidsutvalgets flertallsvedtak, rådenes uttalelser og 
formannskapets innstilling, fattet kommunestyret slikt vedtak i K-sak 31/07 (vedlegget 
som omtales er trykt som vedlegg til utskrift av møteboken): 

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. 
6. Kommunalt råd for funksjonshemmede reduseres fra 9 til 7 medlemmer og 

sammensettes slik: 3 folkevalgte, 2 fra foreninger og 2 fra 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 gruppelederne i partiene. 
11. Delegeringsreglementet vurderes av det nye kommunestyret. 
 
Høyres forslag følger saken: 
For å skape mer politisk debatt følger nedenforstående rutine ved rullering av 
planer. 
1. Administrasjonen gir kommunestyret en kort informasjon om rullering av plan 

samt hovedtrekk av innhold i planen. 
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2. I påfølgende kommunestyremøte gir de ulike politiske partiene signaler og 
eventuelt føringer for utarbeidelse/rullering av planen. 

3. Administrasjonen fremlegger utkast til plan for relevant hovedutvalg 
4. Hovedutvalget debatterer utkast til plan og kommer med innspill til 

administrasjonen 
5. Administrasjon ferdigstiller og fremlegger til behandling.  

 
OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I K-SAK 31/07: 
 
Det vises til vedlegg 1 "Forslag til revidert reglement." Alle endringer og forslag til 
endringer er markert med rødt. 
 

Vedtakspunkt Oppfølging Forslag til revidert 
reglement, vedlegg 1 

1. Hovedutvalg Hovedutvalg uendret  
2. HTM-oppgaver  Følges opp i inneværende sak. Se pkt. 5.2 side 9, kulepkt. 

10. *Se kommentarer 
under. 

3. Startlån Fulgt opp i retningslinjer og 
praksis. 

Formannskapets 
generelle myndighet pkt. 
5.2 s. 9 og rådmannens 
myndighet pkt. 7.5.3 s. 28. 

4. Møtetider Utgår. Nytt kommunestyre opp-
rettholdt gamle møtetider, 
 jf. K-sak 68/07, 28.11.07. 

 

5. Eldreråd Fulgt opp i praksis 8.2.1.7 s. 46 
6. FH-råd Fulgt opp i praksis. 8.2.1.8 s. 46. I tillegg 

foreslås fritidsleder for 
funksjonshemmede 
strøket som fast medlem i 
samsvar med søknad 
(vedlagt i saksmappe)  

7. Nemnd Nedlagt  
8. Underutvalg  HOK-sak 29/07, 26.09.07.  
9. Reglement Inneværende sak Vedlegg 1  
10. Folkevalgt-

opplæring 
Fulgt opp delegert myndighet. 
Følges opp videre. 

 

11. Delegerings-
reglementet 

Inngår i Ås kommunes 
reglementer. 

Vedlegg 1, pkt. 2, 3 og 7. 
s. 3 - 5 og 25 – 37. 

 
 
* Pkt. 2 HTM-oppgaver:   
Dette betyr at formannskapet heretter skal fatte vedtak i alle saker innen næring, 
landbruk og miljø, som ikke er delegert til annet folkevalgt organ eller rådmannen. 
Tidligere sto det ”i større saker”. Rådmannen anbefaler følgende formulering i 
reglementet: 

Formannskapet skal: 
Fatte vedtak i alle saker innen næring og landbruk, samt i større saker innen 
miljø. 
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Begrunnelse: 
Det er uproblematisk å overføre alle næringssaker og landbrukssaker til 
formannskapet. I dag har HTM svært få næringssaker.  Når det gjelder landbruks-
saker er dette saker etter jordlov, konsesjonslov, skogbrukslov, odelslov og viltlov. 
Disse sakene er delegert til landbrukssjefen, men landbrukssjefen har valgt å legge 
fram til politisk behandling saker som er av prinsipiell karakter eller saker som er 
kontroversielle. Dette er først og fremst delingssaker som er i strid med kommune-
planen og disse bør uansett legges fram til formannskapet som kommuneplanutvalg. 
 
Når det gjelder miljøsaker vil rådmannen anbefale at formannskapet fortsatt kun skal 
fatte vedtak knyttet til større miljøsaker. Strategiske og overordnede miljøsaker bør 
ligge til formannskapet. Mer operative og detaljerte miljøsaker bør ligge i HTM. 
Eksempler på overordnede og strategiske saker er: 

• Vannmiljøprosjeket (PURA)  
• Klima- og energiplan  
• Avklare om kommunen i samarbeid med UMB skal satse på Biobrenselanlegg  
• Avklare avfallshåndteringsmetode i Follo  
• Overordna gang- og sykkeveisystem  
• Større samferdselstiltak som f eks E 18.  

 
Eksempler på saker som er operative og mer detaljerte og som fortsatt bør ligge i 
HTM er oppfølging og gjennomføring av de mer strategiske miljøsakene som 
formannskapet har vedtatt 

• Bygging av biobrenselanlegg 
• Bygging av gang- og sykkelveier  

 
 
ANDRE ENDRINGER 
 
Endringer som følger av lovverk, politiske vedtak, språkmessige endringer: 
Alle endringer etter 22.06.2006 er markert med rødt.  
For eksempel er overformynder strøket over i pkt. 11.4.1 fordi ordningen er endret, jf. 
K-sak 61/07,og overformynderne får godtgjøring over økonomikontorets budsjett. 
 
En rekke lover er endret, hjemler i tilknytning til disse er derfor også endret. 
 
 
Tilråding: 
Rådmannen har ikke lagt inn endringer av politisk karakter, men anbefaler at 
politikerne vurderer følgende: 

 
1. Eldrerådets vedtak/forslag 21.03.06 for oversendelse til ordfører:  

Eldrerådets leder har møterett og talerett i kommunestyre, formannskap og 
hovedutvalg. 
 
Kommentar:  
Dersom eldrerådets leder får en slik rettighet, bør tilsvarende også gis leder for 
kommunalt råd for funksjonshemmede, begge er lovpålagte utvalg. Også andre 
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utvalgsledere som ikke er medlemmer av kommunestyret, bør vurderes. Se 
reglementets pkt. 8.1.6 side 39:  ”Ungdomsrådets representanter kan gis talerett 
etter avtale med ordfører i samsvar med vedtekter, jf. k-sak 7/06.” 

 
Det bør heller vurderes å gi ordfører en generell hjemmel til å gi 
personer/organisasjoner tilgang til talestolen etter forhåndsavtale. Punktene 
8.1.16 og 8.1.18, s. 42 og 43 om innspill, spørsmål, interpellasjoner og 
sendenemnder bør forenkles. 

 
2. Godtgjørelse til folkevalgte, pkt. 11, herunder:  

• prinsippet for ordførers godtgjørelse 
• telefongodtgjørelse  
• satser for refusjon av utgifter til omsorgsvikar i hjemmet 
Det gjøres oppmerksom på at alle godtgjørelser og goder, som for eksempel 
gratis aviser, skal oppgis til skattemyndighetene. 
 

3. Leder og nestleder av HHS blir automatisk medlem og vara til Samarbeidsutvalget 
for legene. I praksis fungerer det slik. 

  
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at forslag til revidert reglement med formannskapets evt. endringer, 
sendes på høring til hovedutvalg, administrasjonsutvalg, eldreråd og råd for 
funksjonshemmede. Saken fremmes deretter for formannskapet på nytt for innstilling 
til kommunestyret. 
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Utv.sak nr 6/09 
FASTSETTING AV VALGLOKALER OG ÅPNINGSTIDER 
STORTINGSVALGET 2009 
Saksbehandler: Annette C. Grimnes Arkivnr: 014  Saknr.:  09/187 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 6/09 28.04.2009 
Valgstyret /09 29.04.2009 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Valgstyret vedtar at det holdes valgting på følgende steder i Ås kommune ved 

stortingsvalget 2009. 
01. Brønnerud krets  - Brønnerud skole - gymsal 
02. Åsgård krets   - Åsgård skole – mediateket 
03.  Rustad og Holstad krets - Rustad skole - gymsalen 
05. Kroer krets   - Kroer skole - gymsalen 
06. Nordby krets  - Nordby kulturhus/idrettshall 
07. Solberg krets  - Granheimtunet – Nordby eldresenter 

 
2. Følgende åpningstider for valglokalene fastsettes: 

Søndag 13. september  kl. 16.00-20.00 
Mandag 14. september  kl. 09.00-20.00 

 
Rådmannen i Ås, 21.04.09 
 
 
 
Per A. Kierulf 
Sign. 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge:   
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Valgstyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Tabell over antall stemmeberettigede til Stortings- og sametingsvalget 2009 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Valghåndbok 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Valg/valghandbok/Valghaand
bok_samlet_versjon_bokmaal210507.pdf (sist oppdatert 21.05.07) 



  Sak 6/09 

Utskrift av saken sendes til:  
Valgstyrets leder Johan Alnes 
Prosjektleder for valg Thora Bakka 
Politisk sekretariat for kunngjøring, jf. valgloven §9-3, 3.ledd. 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Valgdagene søndag 13. og mandag 14. september 2009 ble vedtatt av 
kommunestyret i  
k-sak 67/08, 10.12.08.  
 
Menighetsrådsvalg og bispedømmevalg: 
Samme dag som Stortingsvalget er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. 
Åpningstidene er samtidig med Stortingsvalget. Det fremkommer av 
Stortingsproposisjon nr. 39 (2008-2009) ”Om endringer i statsbudsjettet for 2009 
under Kultur- og kirkedepartementet (demokratireformen i Den norske kirke)” at 
kirkevalg holdes samtidig med offentlige valg 13.-14. september 2009. Valglokaler 
skal om mulig være i umiddelbar nærhet til kommunens valglokaler. Dette følger av 
den generelle målsettingen om at valgenes samtidighet med stortingsvalget skal 
bidra til økt valgoppslutning. Begge valgstyrene må påse at det ikke oppstår 
uklarheter eller sammenblanding av stortingsvalget og de kirkelige valgene. 
 
Ansvar: 
Ås kommune har ansvar for forberedelse og gjennomføring av valg til Stortingsvalget.  
Kirken (menighetene i Ås) har tilsvarende ansvar for forberedelser og gjennomføring 
av valg til menighetsråd og valg til Borg bispedømmeråd.  
 
Sametingsvalget: 
Nytt ved sametingsvalget i 2009 er at kommuner som har mindre enn 30 personer 
registrert i sametingets valgmantall ikke skal tilby stemmegivning på valgtinget. Ås 
kommune er blant disse kommunene da vi har 14 stemmeberettigede samer i 
kommunen. Dette innebærer at vi kun skal tilby forhåndsstemmegivning ved 
sametingsvalget.  
 
Forhåndsstemmegivning 
Perioden for forhåndsstemmegivning innenriks starter 10. august og varer fram til og 
med siste fredag før valgtinget. Utenriks starter perioden 1. juli og varer frem til og 
med nest siste fredag før valgtinget. 
 
Også for valg til menighetsråd skal det være forhåndsstemmegivning fra 10. august.  
 
Departementet har fremmet en Ot.prp. om endring i valgloven som åpner for tidlig 
forhåndsstemming. Med dette menes at forhåndsstemmegivningen også innenriks 
kan starte 1. juli i perioden. 1. juli til 10. august blir ikke kommunen pliktig til å 
tilrettelegge egne stemmemottak utenom et på rådhuset hvor man henvendes til 
servicetorget i dets ordinære kontortid. Blir lovforslaget vedtatt, vil dette få virkning fra 
og med valget 2009. 
 
Valgstyret i kommunen bestemmer tid og sted for stemmegivningen innenfor 
ovennevnte periode etter valglovens §9-3, 2. ledd. Kommunen er likevel pålagt å tilby 
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stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner og å tilby den som på grunn av 
sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på et offentlig valglokale å 
forhåndsstemme der vedkommende oppholder seg. Sted for forhåndsstemmevalg 
kommer i egen sak. 
 
Åpningstid på Valgtinget: 
Valgstyret avgjør tid og sted for stemmegivning på valgtinget, jf. Valglovens §9-3, 2. 
ledd. Stemmegivning kan ikke foregå senere enn kl. 20.00. I forslaget til endringer av 
valgloven åpnes det for at dette tidspunktet forskyves til kl. 21.00. 1/3 av 
kommunestyret kan kreve valglokalene åpne til kl. 21.00. Dersom forslaget blir 
vedtatt vil det ikke være noe til hinder for at kommunen fortsatt setter kl. 20.00 som 
stengetid for valglokalene.   
Det har vært tradisjon å holde lik åpningstid på alle kretser. Rådmann viser til at det 
er god mulighet til å forhåndsstemme i Ås kommune. En time ekstra åpningstid på 
valglokalene vil føre til økte kostnader i form av godtgjørelse til stemmestyrene samt 
økte overtidskostnader for valgmedarbeidere. Valgstyret kan også redusere 
åpningstiden på de minste valgkretsene og da reduserte kostnader, men her skal mål 
om økt valgdeltakelse tas i betraktning. Etter en samlet vurdering vil rådmannen 
anbefale at gjeldende åpningstid og stengningstider videreføres.   
 
Valglokaler: 
Valglokalene er satt opp ut fra erfaring fra tidligere valg med hensyn til funksjonalitet 
og krav om tilgjengeligheten for alle med eller uten funksjonshemming. De fleste 
valglokalene ble også benyttet for to år siden under kommune- og fylkestingsvalget 
2005. 
 
01. Brønnerud krets   
Brønnerud skole har alltid vært valglokale for kretsen. Brønnerud skoles gymsal er et 
egnet lokale med god tilgjengelighet. Kretsen er en av de minste kretsene i 
kommune. Kretsen har 923 stemmeberettigede velgere til Stortingsvalget 2009. 
Valglokalet har vært benyttet  
 
Kirken tilbys å benytte en garderobe i tilknytning til gymsalen på Brønnerud skole. 
 
02. Åsgård krets    
Åsgård krets har brukt rådhuset, Midtgard fritidsklubb og mediatek til skolen. 
Mediateket har vært benyttet de to siste valgene og foreslås også brukt til dette 
stortingsvalget. Valglokalet har en bra funksjonalitet og tilgjengelighet.  
Kretsen har 2107 stemmeberettigede til Stortingsvalget 2009 og er en av de tre 
største valgkretsene i kommunen 
 
Kirken tilbys å benytte tekstilrommet på motsatt side av korridoren til mediateket som 
valglokale.   
 
03.  Rustad og Holstad krets  
Etter sammenslåingen av Rustad og Holstad krets har Rustad skoles gymsal og Ås 
arbeidskirke vært benyttet som valglokale. Rustad skoles gymsal foreslås benyttet 
som valglokale da det har god plass.  
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Rullestolbrukere benytter samme vei inn og ut av lokalet. Nødutgang fra gymsalen 
benyttes for funksjonsfriske som utgang. Det blir laget en trappeløsning under valget.  
 
Kretsen har 2925 stemmeberettigede til Stortingsvalget 2009 og utgjør den største 
valgkretsen. 
 
Kirken tilbys å benytte en garderobe i tilknytning til gymsalen på Rustad skole. 
 
05. Kroer krets    
Kroer samfunnshus har alltid vært brukt som valglokale, men dette lokalet er utleid 
frem til kl. 14.00 søndag. Det blir kort tid til rigging og vasking før valglokale åpner 
søndag, så Kroer skoles gymsal fremmes som forslag til egnet valglokale da dette er 
det største lokalet som ligger på bakkeplan med tilgjengelighet for alle. Det er en liten 
krets med 734 stemmeberettigede til Stortingsvalget 2009. 
 
Kirken tilbys å benytte en garderobe som valglokale.  
 
06. Nordby krets    
Kretsen har 2568 stemmeberettigede til Stortingsvalget 2009 og er den nest største 
valgkreten i kommunen. Nordby kulturhus/idrettshall har lang tradisjon som bruk som 
valglokale. Alle garderobene benyttes som stemmeavlukke. Det er veldig bra 
tilgjengelighet og bra med parkeringsplasser.  
 
Kirken tilbys å benytte biblioteket på Nordby kulturhus/idrettshall som valglokale. 
 
07. Solberg krets    
Solberg skoles gymsal har vært brukt frem til Granheimtunet omsorgsbolig ble bygd. 
Granheimtunet er naturlig nok tilrettelagt for Universell Utforming og dermed 
tilgjengelig for alle. Det er godt med parkeringsplasser. Nordby eldresenter som ligger 
i underetasjen på Granheimtunet anbefales benyttet som valglokale da det har god 
plass. Kretsen har 1483 stemmeberettigede til Stortingsvalget 2009. 
 
Kirken tilbys å benytte garderoben til Eldresenteret ved Granheimtunet sykehjem som 
valglokale. 
 
Utfyllende opplysninger om valglokaler og åpningstider fremgår av Valghåndboka fra 
KRD kapittel 12. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Åpningstider er foreslått i tråd med tidligere valg. Rådmann sørger for at krav til 
Universell Utforming blir fulgt opp i form av en gjennomgang av valglokalenes 
tilgjengelighet i samråd med valgstyret. Rådmann anbefaler at foreslåtte valglokaler 
benyttes til stortingsvalget da de tilfredsstiller krav om tilgjengelighet.      
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Vedlegg  
Antall stemmeberettigede til Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009 per 31.03.09: 

Ås kommune   Stemmeberettigede 

 Krets Menn  Kvinner  Totalt 
 0000  Uoppgitt   079  086  165  

 0001  Brønnerud   489  434  923  

 0002  Åsgård   987  1120  2107  

 0003  Rustad og Holstad   1428  1497  2925  

 0005  Kroer   358  376  734  

 0006  Nordby   1306  1262  2568  

 0007  Solberg   743  740  1483  

 Totalt..... 5390  5515  10905  
 7000  Samlekrets sametingsvalget   008  006  014  

 Totalt..... 008  006  014  
 
Tallene er hentet fra ErgoGroup



ÅS KOMMUNE 
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Utv.sak nr 7/09 
NYTT TILBYGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE, NORDBY I ÅS  
- TIL UTTALELSE 
Saksbehandler: Annette C. Grimnes Arkivnr: 033 &13 Saknr.:  09/1217 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 7/09 28.04.2009 
 
 
Leders innstilling: 
Planene legges frem for rådet til uttalelse uten innstiling.  
 
Ås, 22.04.09 
 
 
Ulf Oppegård 
Leder 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Rådet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Rådet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Situasjonsplan  
Plan 1. etasje 
Plan 2. etasje 
Fasader 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
E-post av 16.04.09 fra Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Rådene har mottatt e-post av 16.04.09 fra Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS med 
planer for nytt tilbygg på Nordbytun ungdomsskole til uttalelse. Tilbygget er planlagt 
etter prinsipp om universell utforming.   
Rådet har ikke hatt disse planene til uttalelse tideligere.  
 
Tilbygget er i to etasjer:  
1. etasje er utvidet med arbeidsrom og blant annet handikaptoalett som skal benyttes 
av skolen og administrasjonen. Adkomst er via vestibyle. Det skal etableres et galleri 
som gir atkomst for rullestolbrukere. Uttrekkstribunen er ikke tilpasset krav om 
universell utforming.  
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2. etasje skal benyttes til Helsestasjon. Her er det handikaptoalett og stellerom 
kombinert. Det er heis mellom etasjene. 
 
Tilbygget var byggemeldt i 2006, men byggingen ble stoppet på grunn av 
kommunens økonomi og krav om universell utforming. Planene ble godkjent av 
kommunen 12.01.09. Kommunen har nå mottatt søknad om igangsettingstillatelse.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Plantegningene forelegges rådene for uttalelse. Det er ikke noe skriftlig materiale 
oversendt fra arkitekthuset til denne saken.  
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