
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/957-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunalt råd for funksjonshemmede  

 Lille sal, Kulturhuset 16.04.2013 

 
Fra FH-sak: 6/13  Fra kl.: 17.30 
Til FH-sak: 9/13 Til kl.: 18.50 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Kjell Westengen (A) 
Marianne Semner, nestleder (H) 
 

Møtende medlemmer:  

Morten Petterson, leder (foreningene)  
Siri Kjær (V) 
Anne Marit Kleven (foreningene) 
Eva Merete Lunde (admin.) 
Ole Harald Aarseth (admin.) 
 

Møtende varamedlemmer:  
Tommy Skar (A) 
Ulf Oppegård (H) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Konsulent Jan Einbu – møtesekretær 
 

Diverse merknader:  
Eva Merete Lunde ble valgt til å underskrive protokollen for møtet. 
 

 
Godkjent 17.04.2013 av leder Morten Petterson og Eva Merete Lunde (admin.). 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

FH-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
6/13 10/3089 GB 113/2  
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 
7/13 13/805 033  
ÅRSMELDING 2012 - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
 
8/13 12/805 033  
INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2014-2017  
 
9/13 12/805 033  
INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2014-
2017  
 
 
 

REFERATSAKER 
Referatsakene ble tatt til orientering.
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FH-sak 6/13  

BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av 

opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998. 
 
2. Brunstad kristelige menighet får lov til å bygge en bygning som erstatning for 

låven som ble revet. Bygningen underlegges ordinær byggesaksbehandling og 
bygges uten kostnad for kommunen. 
 

3. Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte Breivoll 
innenfor de rammer reguleringsplanen for området setter. En avtale om bruk av 
bygninger og anlegg forutsettes avklart i en egen avtale mellom Brunstad 
kristelige menighet og Breivolls venner. 

 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 16.04.2013: 
Tommy Skar (Ap) og Siri Kjær (V) framla følgende alternative forslag til rådmannens 
innstilling:  

1. Som rådmannens innstilling pkt. 1 
2. Innholdet i en eventuell ny låve/aktivitetshus konkretiseres nærmere før 

kommunen tar stilling til prosjektet.  
3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 skal få disponere 

det gule huset som kommunens funksjonshemmede opprinnelig benyttet – og 
som Ås kommune har avtalemessig rett til å disponere til avtalte tider. Avtale 
om dette inngås mellom BKM og Ås kommune ved rådmannen på vegne av 
Breivolls venner.  

4. Kommunestyret har et sterkt ønske om at det etableres sambruk av friarealene 
på Breivoll der partene også kan samarbeide med Den norske turistforening, 
Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner som melder sin 
interesse. Eventuell avtale mellom partene inngås i regi av rådmannen. 

5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer. 
 
Rådet drøftet seg fram til nytt punkt 6: 
Rådet presiserer at hele friområdet Breivoll inkludert tunet skal være tilgjengelig for 
alle. 

 

Votering: 
Ap og V´s forslag samt nytt punkt 6 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering til 
rådmannens innstilling. 
 
 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 16.04.2013: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av 

opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998. 
2. Innholdet i en eventuell ny låve/aktivitetshus konkretiseres nærmere før 

kommunen tar stilling til prosjektet.  
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3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 skal få disponere det 
gule huset som kommunens funksjonshemmede opprinnelig benyttet – og som Ås 
kommune har avtalemessig rett til å disponere til avtalte tider. Avtale om dette 
inngås mellom BKM og Ås kommune ved rådmannen på vegne av Breivolls 
venner.  

4. Kommunestyret har et sterkt ønske om at det etableres sambruk av friarealene på 
Breivoll der partene også kan samarbeide med Den norske turistforening, 
Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner som melder sin 
interesse. Eventuell avtale mellom partene inngås i regi av rådmannen. 

5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer. 
6. Rådet presiserer at hele friområdet Breivoll inkludert tunet skal være tilgjengelig 

for alle. 
 
 
 
 
 
 
 
  

FH-sak 7/13  

ÅRSMELDING 2012 - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
 

Leders innstilling: 
Forslag til årsmelding 2012 vedtas.  
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 16.04.2013: 
Votering: Leders innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 16.04.2013: 
Årsmelding 2012 ble vedtatt jf. VEDLEGG 1.  
 



 Side 5 av 10 

VEDLEGG 1 
 

Årsmelding for kommunalt råd for funksjonshemmede 2012 

Rådets sammensetning: 
Medlemmer: Personlig varamedlemmer: 
Siri Kjær  V  Bente Sneis  foreningene  

Kjell Westengen  A  Tommy Skar  A  

Marianne Semner, nestleder  H  Ulf Oppegård  H  

Anne Marit Kleven  foreningene  Jacob Apeland  foreningene  

Morten Petterson, leder  foreningene Silje Dons Ranhoff  foreningene  

Ole Harald Aarseth  Adm.  Jens Hansen  Adm.  

Eva Merete Lunde  Adm.  Jan Einbu  Adm.  

Møtesekretær: konsulent Rita Stensrud, politisk sekretariat 

 
 

Rådets arbeid 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har i 2012 holdt 8 møter og behandlet 18 
saker. I 12 av sakene er FHs innstilling/uttalelse videresendt hovedutvalgene eller 
kommunestyret.  
 
I tillegg har rådet tatt opp ulike orienterings- og drøftingssaker samt kommet med 
uttalelser deriblant til kommuneadministrasjon. 
 
 

Tema/Orienteringssaker 
Ledere i kommuneadministrasjonen, politikere og saksutredere har deltatt ved flere 
av møtene for orientering og fremleggelse av aktuelle saker.   
 
Rådmann, Trine Christensen deltok på marsmøtet og tok opp temaet universell 
utforming. 
Plan- og utviklingssjef, Cornelia Solheim deltok på aprilmøtet og tok opp temaet: «Et 
levende og attraktivt sentrum – hva må til? Planer, prosesser, ansvarsfordeling og 
muligheter for medvirkning». 
 
Ordfører, Johan Alnes deltok på junimøtet og tok opp temaer som «påvirkning av 
politiske saker», «plan for tilgjengelighet i Ås sentrum» med fokus på de 
funksjonshemmede samt «tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012-2015». På samme 
møtet orienterte avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug om planlagt oppgradering av 
området i forlengelsen av Skoleveien/Brekkeveien. 
 
Helse- og sosialsjef, Marit Roxrud Leinhardt, orienterte på augustmøtet om 
kommunens fysioterapi- og ergoterapitjeneste. 
 
På septembermøtet orienterte helse- og sosialsjef og prosjektleder for 
samhandlingsreformen i Follo, Ingvild Belck-Olsen, om samhandlingsreformen. 
Orienteringen ble holdt samlet for Eldrerådet og Kommunalt råd for 
funksjonshemmede. 
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Møte- 
dato 

FH-
sak 
nr. 

Sakens tittel  Status for oppfølging  

17.01.2012 1/12 Samhandlingsreformen i Follo FHs innstilling 

videresendt HHS/ 

Kommunestyret,  

K-sak 75/11, 14.12.11 

2/12 Avtaler mellom spesialisthelsetjenesten (Ahus) og Ås 

kommune jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

FHs innstilling 

videresendt  HHS/ 

Kommunestyret,  

K-sak 3/12, 01.02.12 

3/12 Strategisk kompetanseplan for helse- og sosialetaten 2012-

2015 

FHs innstilling  

videresendt HHS,  

HS-sak 3/12, 19.01.12 

4/12 Møteplan for hovedutvalg for FH  

5/12 Valg av nestleder – kommunalt råd for funksjonshemmede  

13.03.2012 6/12 Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede om 

skolebehovsplanen 

FHs uttalelse levert  

oppvekst og 

kulturetaten 

7/12 Høring – fastlegeforskriften FHs uttalelse 

videresendt HHS, 

HS-sak 7/12, 15.03.12 

10.04.2012 

 

8/12 Møte uten politiske saker. 
 Arbeidsplan for året ble drøftet, 

 Fellesorientering med Ås eldreråd vedr. 

«Et levende og attraktivt sentrum – hva må til? Planer, 

prosesser, ansvarsfordeling og muligheter for medvirkning» 

 

08.05.2012 9/12 Samhandlingsreformen i Ås – status pr. 1. tertial 2012 FHs innstilling 

videresendt HHS/ 

Kommunestyret, 

K-sak 34/12, 20.06.12 

10/12 Datastyrt legemiddelkabinett til medisinrommet FHs innstilling 

videresendt HHS, 

HS-sak 11/12, 

10.05.12 

11/12 Arbeidsplan for rådet for funksjonshemmede for 2012/2013  

05.06.2012 12/12 Tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 2013-2016 FHs innstilling  

videresendt HTM/  

Kommunestyret, 

K-sak 68/12, 21.11.12 

13/12 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016 FHs innstilling 

videresendt HTM/ 

Kommunestyret, 

K-sak 67/12, 21.11.12 

28.08.2012 14/12 Samarbeidsavtaler – delavtaler mellom Akershus 

universitetssykehus HF og Ås kommune 

FHs innstilling 

videresendt 

HHS/Kommunestyret, 

K-sak 52/12, 

12.09.2012 
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Møte- 
dato 

FH-
sak 
nr. 

Sakens tittel  

 

Status for oppfølging  

25.09.2012 15/12 Plan for utbygging av ulike institusjonsplasser og 

omsorgsboliger i Ås kommune 2013-2023 

FHs innstilling 

videresendt HHS/ 

Kommunestyret 

K-sak 62/12, 10.10.12 

06.11.2012 16/12 Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 

2013-2016 

FHs innstilling 

sendt HHS/K-styret, 

K-sak 76/12, 12.12.12 

 

 

17/12 Fastsetting av valglokaler og åpningstider  - Stortingsvalget 

og Sametingsvalget 2013 

FHs innstilling 

Videresendt valgstyret/ 

Kommunestyret 

18/12 Møteplan for kommunalt råd for funksjonshemmede  
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FH-sak 8/13  

INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2014-2017  
 

Leders innstilling: 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2014-2017 er som følger: 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 16.04.2013: 
Rådet diskuterte seg fram til følgende uttalelse: 
 
1. Rådet opprettholder alle innspill fra gjeldende plan (tiltaksplan for trafikksikkerhet 

2013-2016) 
 
2. Rådet ønsker at fotgjengeroverganger ved opplyst vei gis ekstra belysning, f.eks. 

v/Drøbaksveien ved Skogsveien og Meierikrysset. 
 
3. Rådet for funksjonshemmede ber kommunen prioritere utarbeidelse av en mal for 

utforming av alle trafikkarealer for myke trafikanter i Ås kommune herunder gang- 
og sykkelveier, fortauer, fotgjengeroverganger (inkl. skilt, lys og belegg), 
overganger/underganger mellom fortau/sykkelveier og vei/gate samt utforming av 
lekearealer. 

 
Målet er at løsningene skal være tilnærmet like overalt, som vil gi bedre 
gjenkjennelighet og orienteringsmulighet for alle. 

 
Siri Kjær (V) fremmet følgende tillegg: 
4. Rådet ber kommunen henstille til politiet å kontrollere at syklister følger 

trafikkreglene. Særlig trafikkerte gang/sykkelveier er f.eks. strekningene Åsgård-
Samfunnet, Nessetveien o.a. 

 

Votering: 
Rådets forslag til uttalelse med Venstres tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 16.04.2013: 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2014-2017 er som følger: 

 
1. Rådet opprettholder alle innspill fra gjeldende plan (tiltaksplan for trafikksikkerhet 

2013-2016) 
 
2. Rådet ønsker at fotgjengeroverganger gis ekstra belysning, f.eks. v/Drøbaksveien 

og v/Skogsveien/Meierikrysset. 
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3. Rådet for funksjonshemmede ber kommunen prioritere utarbeidelse av en mal for 

utforming av alle trafikkarealer for myke trafikanter i Ås kommune herunder gang- 
og sykkelveier, fortauer, fotgjengeroverganger (inkl. skilt, lys og belegg), 
overganger/underganger mellom fortau/sykkelveier og vei/gate samt utforming av 
lekearealer. 

 
Målet er at løsningene skal være tilnærmet like overalt, som vil gi bedre 
gjenkjennelighet og orienteringsmulighet for alle. 
 

4. Rådet ber kommunen henstille til politiet å kontrollere at syklister følger 
trafikkreglene. Særlig trafikkerte gang/sykkelveier er f.eks. strekningene Åsgård-
Samfunnet, Nessetveien o.a. 
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FH-sak 9/13  

INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2014-

2017  
 

Leders innstilling: 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2014-2017 er som følger: 
… 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 16.04.2013: 
Rådet diskuterte seg fram til følgende uttalelse: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede fremmer forslag om tilrettelegging av en eller 
flere turiststier for mennesker med nedsatt funksjonsevne, f.eks. en lysløype kan 
tenkes å bli en del av Kroerløypa for å koble sammen flere av boligfeltene på Dyster 
Eldor med denne løypa.  Rådet ønsker en utbedring av kyststien Kjernes/Breivoll. Det 
ønskes at skilting av turstier gjennomføres etter prinsipper om universell utforming, 
med fokus på høyde, kontraster, størrelse og materialbruk. Rådet ønsker benker på 
populære turiststier. 

 

Votering: 
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 16.04.2013: 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2014-2017 er som følger: 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede fremmer forslag om tilrettelegging av en eller 
flere turiststier for mennesker med nedsatt funksjonsevne, f.eks. en lysløype kan 
tenkes å bli en del av Kroerløypa for å koble sammen flere av boligfeltene på Dyster 
Eldor med denne løypa.  Rådet ønsker en utbedring av kyststien Kjernes/Breivoll. Det 
ønskes at skilting av turstier gjennomføres etter prinsipper om universell utforming, 
med fokus på høyde, kontraster, størrelse og materialbruk. Rådet ønsker benker på 
populære turiststier. 
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