
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd for   Moer sykehjem,1etg. 09.11.2010 
funksjonshemmede                          møterom 1                                                                                      
                                              
    
Fra FH-sak:  6/10 Fra kl.: 18.00 
Til FH-sak: 6/10 Til kl.: 19.00  

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Astrid Burum 
Anne Marit Kleven 
 
Møtende medlemmer:  
Ulf Oppegård, leder 
Erik Martinsen, nestleder 
Kjell Westengen                                                                                                            
Turid Leirgul 
Jan Einbu 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 
 
Diverse merknader:  
Ivar Ekanger kunne ikke møte som vara for Astrid Burum. 
 
 
Godkjent 11.11.2010 av nestleder Erik Martinsen og Jan Einbu 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 



Side 2 av 3 

SAKSLISTE 
 
FH-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
6/10 10/3294 145   
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014  



Side 3 av 3 

 
FH-sak 6/10  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2011 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2011.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.  
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2011, jf. vedlegg 11.  
d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 

30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av 
trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.  

e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien.  

 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 09.11.2010: 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: Tilsvarer rådets uttalelse. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 09.11.2010: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser positivt på de tiltakene i 
handlingsprogrammet som tilgodeser våre brukergrupper. Når vi ser på de reduserte 
tilbudene for våre brukergrupper, ser vi med bekymring på dette. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede mener det er påkrevet at universell utforming 
prioriteres på alle områder i samfunnet.  
Rådet minner om universell utforming særlig av Ås sentrum. Det er viktig at Ås 
kommune også følger opp dette overfor private utbyggere. Generelt bør det passes 
på at brosteinsbelegning ikke benyttes unødig noe som særlig forverrer 
fremkommeligheten for rullestolbrukere/rullatorer. 
 
Reduseringen av vedlikehold av veier, parker og plasser vil medføre et redusert tilbud 
for våre brukergrupper. 
 
Det er nødvendig at Brekkeveien mellom Moer og Ås sentrum utbedres for myke 
trafikanter.  I dag er et det et problem at veien benyttes som vanligste ferdselsvei 
mellom Moer og sentrum, da veien verken har gangvei eller er utstyrt med gatelys. 
Dette har ført til farlige trafikksituasjoner og særlig utsatt her er de 
funksjonshemmede. 
  

Funksjonshemmedes råd mener det bør opparbeides gangvei fra Moer til Ås sentrum 
med god belysning og hvilesteder med benker. 
 
Bokollektiv for skjermet enhet bør ikke utsettes, med mindre det finnes gode nok 
andre alternativer.  


