
 
ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd for  Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 
funksjonshemmede   
 
FRA SAKSNR:  4/07 FRA KL: 18.00 
TIL SAKSNR: 7/07 TIL KL: 20.15 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 
Møtende medlemmer:  
Grete Grindal Patil (KrF) Politiker (Formannskapet) Nestleder 
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:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes - sekretær  
 
Diverse merknader:  
Orienteringer: 

• Enhetsleder v/sosial og barnevern, Torill Skage Sørlie orienterer om NAV lokalt 
i Ås 

• Informasjonskonsulent Remi Sagli orienterer om datatilgjengelighet  
 
Arne Otnes fra LHL og Steinar Antonsen fra Ytre Follo Hørsellag var til stede under 
møtet. 
 
 
 
Godkjent 20.03.07 av: Leder Arne Hillestad og Erik Martinsen 
 
Underskrifter: 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
4/07 06/1172  
PLAN FOR LEGETJENESTEN I ÅS RIKTIG SAKSFREMLEGG 
 
5/07 06/1617  
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV FONDSMIDLER  
 
6/07 07/281  
HØRING - KOMMUNALE REGLER FOR SKOLESKYSS - ENDRING  
 
7/07 06/1273  
FRAMTIDIG BRUK AV ÅS KULTUHUS INKL. KINOLOKALET - ET IDEPROSJEKT  
 
 
REFERATSAKER TIL K.RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 20.03.07: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
MELDINGSSAKER: 
 
1. Leder og sekretær får fullmakt til å skrive et brev til Valgstyret på bakgrunn av 

brev fra fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede vedr. stemmelokalenes 
tilgjengelighet.  

2. Steinar Antonsen delte ut foiler fra foredraget til Hørselslaget vedr. tilgjengelighet. 
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Utv.sak nr. 4/07  
PLAN FOR LEGETJENESTEN I ÅS RIKTIG SAKSFREMLEGG 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Plan for legetjenesten i Ås tas til etterretning 
2. Retningslinjer for tildeling av hjemler vedtas 
3. Retningslinjer for forhandlinger ved inngåelse eller ved revisjon av individuell og 

personlig avtale med fastlegen vedtas. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 20.03.2007: 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: Tilsvarer rådets vedtak.  
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 20.03.2007: 
Planen tas til orientering.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede anmoder om at det opprettes et nettsted på 
kommunens Internettside hvor det legenes tilgjengelighet og atkomst fremkommer. 
 
 
  
Utv.sak nr. 5/07  
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV FONDSMIDLER  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer rådets vedtak. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 20.03.2007: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 20.03.2007: 
Fondsmidler  på 130.000- øremerkede midler tilhørende opptrappingsplan for psykisk 
helse  benyttes til: 

1. Opplæring og veiledning av Familie og nettverksteamet konto 1.3110.232.1500      
styrkes med kr. 30.000 

2. For istandsetting av personalbase i Nordby styrkes konto 1.7200.130.2310 
med  
 kr. 100.000  

 
  
Utv.sak nr. 6/07  
HØRING - KOMMUNALE REGLER FOR SKOLESKYSS - ENDRING  
 
Innstilling: 
Saken legges frem for rådet uten innstilling. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 20.03.2007: 
Rådet fremmet følgende fellesforslag til uttalelse: Tilsvarer rådets vedtak.  
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Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 20.03.2007: 
Høringsforslaget tas til orientering.  
Permanente trafikksikringstiltak bør vurderes i forhold til skoleskyss. For eksempel 
sikring av overgang RV152 ved Rema 1000 bør prioriteres fremfor skoleskyss langs 
mindre trafikkfarlige veier (f. eks. Brekkeveien). 
 
 
  
Utv.sak nr. 7/07  
FRAMTIDIG BRUK AV ÅS KULTUHUS INKL. KINOLOKALET - ET 
IDEPROSJEKT  
 
Rådmannens innstilling: 
Med utgangspunkt i sluttrapport ”Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet” 
datert 8.mars 2007 settes det i verk følgende tiltak: 
 
1. Konkretisere kortsiktige tiltak som kan øke aktiviteten i kulturhuset. Tiltakenes 

praktiske og økonomiske forutsetninger fremmes som egen sak som også foreslår 
hvordan kostnadene skal dekkes. Saken fremmes innen senest innen oktober 
2007. 

 
2. Avklare servicetorgets lokalisering og arealbehov. Dette skal være en del av 

grunnlaget for handlingsprogram og økonomiplan 2008 – 2011. 
 
3. Utarbeidelse av forprosjekt i 2008. 

Kostnader til forprosjekt søkes innarbeidet i budsjett 2008. 
Biblioteket skal være hovedfunksjonen i kulturhuset. Eksisterende kinosal skal 
søkes videreutviklet som kulturhussal med kinofunksjon. For øvrig skal 
forprosjektet konkretisere hvilke aktiviteter bygninger skal romme, og hva slags 
rominndeling dette krever. På dette grunnlag utarbeides en kostnadsvurdering.  
Prosjektet skal også drøfte økonomiske og funksjonelle aspekter vedr. fremtidig 
dekning av administrasjonens arealbehov, herunder eie kontra leie og samlet 
lokalisering kontra spredt. 
Forprosjektet danner grunnlag for prioritering og eventuell realisering gjennom 
handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012.  

 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 20.03.2007: 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: Tilsvarer rådets vedtak.  
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 20.03.2007: 
 
Rapporten tas til orientering. 
 
Rådet er positiv til at Kulturhuset blir prioritert til kulturaktivitet og ikke kontor. Bygget 
må utformes etter retningslinjer for Universell Utforming for å fremme tilgjengelighet 
og sosial deltakelse. 

Side 4 av 5 



 

Side 5 av 5 


