
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus,  

Store salong 
 

25.09.2007 kl. 18.00 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra 
offentlighet. 
 
Saksliste: 
 

� Rådets medlemmer oppfordres til å delta på åpent møte i Store sal          
kl. 19.00 om Universell Utforming.  

 
Utv.sak nr. 10/07 07/2101  
UTARBEIDESLSE AV RETNINGSLINJER FOR UNIVERSELL UTFORMING FOR 
BYGNINGER OG UTEOMRÅDER I ÅS KOMMUNE 
 
Utv.sak nr. 11/07 07/2102  
R-247- REGULERINGSPLAN FOR ÅSLUND IGANGSATT - FORELØPIG 
UTTALELSE  
 
Utv.sak nr. 12/07 07/2103  
REGULERINGSPLAN - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE IGANGSATT - FORELØPIG 
UTTALELSE 
 
Utv.sak nr. 13/07 07/1738  
NY LEGEHJEMMEL  
 
 
Orienteringssaker: 

• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon ønsker å komme tidlig med i 
planprosessen av NAV kontor 

• Svar på brev vedr. skoletransport 
• Uteomhusplan for Ås sentrum 

Eventuelt. 
 
Ås, 18.09.07 
 
 
Grete Grindal Patil 
Nestleder 
 



Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes, tlf. 64962003 eller 
e-post: annette.grimnes@as.kommune.no (Det sendes personlig svar på mottak 
av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid)  
 
Alle medlemmer og spesielt innkalte varamedlemmer har samme rettigheter og 
plikter. Varamedlemmene fra foreningene har ellers møte- og talerett. 



Referatsaker til møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 25.09.07: 
• Fylkeskommunalt råd – Årsmelding 2006 
• Akershus bullitinen 
• Norges blindeforbunds forslag til kandidat for kommunalt råd for 

funksjonshemmede 
 i Ås 
 
 
 



ÅS KOMMUNE 
K.råd for funksjonshemmede  Sak 10/07 

 

 
Utv.sak nr 10/07 
UTARBEIDESLSE AV RETNINGSLINJER FOR UNIVERSELL UTFORMING FOR 
BYGNINGER OG UTEOMRÅDER I ÅS KOMMUNE 
Saksbehandler:  Erik Martinsen Arkivnr: F10 &00 Saknr.:  07/2101 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
K.råd for funksjonshemmede 10/07 25.09.2007 
 
 
 
Innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling, for drøfting i kommunalt råd for 
funksjonshemmede. 
 
 
Ås, 18.09.07 
 
 
 
Grete Grindal Patil 
Nestleder 
 
 
 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Behandlingsrekkefølge: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Et arbeidsdokument for utarbeidelse av retningslinjer eller hvordan vis kal nyttigjøre 
oss prisnippene for universell utforming. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
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SAKSUTREDNING: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede gjorde følgende vedtak i møtet den 
06.02.2007  
Kommunalt råd for funksjonshemmede setter ned en arbeidsgruppe for 
utarbeidelse av retningslinjer for universell utforming for bygninger og uteområder 
som skal legges til grunn i Handlingsprogrammet for 2007-2010. 
 
Gruppens mandat er: 
Gruppen skal utarbeide forslag til retningslinjer for universell utforming som skal 
brukes ved behandling av tiltak og utarbeidelse av planer. 
 
Målet er at funksjonshemmede på lik linje med andre aktivt kan delta i samfunnet. 
Forslaget skal legges frem for rådet innen august møtet.  
 
Arbeidsgruppen består av: 
Erik Martinsen, Steinar Antonsen, Grete Grindal Patil og Helen Schytz. 

 
Arbeidsgruppen har hatt 2 møter. Gruppen så etter hvert at målet var vel ambisiøst 
og at vi vanskelig kunne utarbeide retningslinjer for et så bredt felt. Det ble gitt en kort 
orientering om dette i møtet den 29.5.2007. 
 
Saken legges fram til drøfting med det materialet som er utarbeidet til nå. Det må tas 
sikte på at arbeidet med å innarbeide prinsippene for universell utforming i Ås 
kommune fortsetter. Rådet for funksjonshemmede må ta stilling til hvilket nivå og 
hvilke områder som skal behandles. 
 
Rådet vurderer om saken skal sendes andre for uttalelse/høring.  
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                                  Vedlegg til FH-sak 10/07 

 
Et arbeidsdokument for utarbeidelse av 
retningslinjer eller hvordan vi skal nyttiggjøre oss 
prinsippene for universell utforming. 
 
Et åpent og tilgjengelig samfunn må planlegges ut fra prinsippene om universell 
utforming. Ås kommunes visjon er deltakelse og tilgjengelighet for alle. 

De sju prinsippene for universell utforming 

1. Like muligheter for bruk 

Definisjon  
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.  
Retningslinjer  
1a. Gi alle brukergrupper samme muligheter til bruk, alltid like løsninger når det er 
mulig, likeverdige hvis like ikke er mulig.  
1b. Unngå segregering og stigmatisering av brukere.  
1c. Muligheter for privatliv, sikkerhet og trygghet skal være tilgjengelig for alle.  
1d. Gjøre utformingen tiltalende for alle brukere. 

2. Fleksibel i bruk 

Definisjon  
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.  
Retningslinjer  
2a. Muliggjøre ulike valg av metoder for bruk.  
2b. Skal tjene både høyre- og venstrehåndsbruk.  
2c. Lette brukerens nøyaktighet og presisjon.  
2d. Muliggjøre ferdigheter som samsvarer med brukerens tempo. 

3. Enkel og intuitiv i bruk 

Definisjon  
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, 
språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.  
Retningslinjer  
3a. Eliminere unødvendig kompleksitet.  
3b. Være i overensstemmelse med brukerens forventninger og intuisjon.  
3c. Tjene et vidt spekter av lese-, skrive- og språkferdigheter.  
3d. Arrangere informasjonen konsist i forhold til viktighet.  
3e. Muliggjøre effektive og raske tilbakemeldinger i løpet av og etter at oppgaven er 
utført. 
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4. Forståelig informasjon 

Definisjon  
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv 
måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske 
ferdigheter.  
Retningslinjer  
4a. Bruke forskjellige måter (bilde, verbal, taktil) for en bred presentasjon av 
essensiell informasjon.  
4b. Muliggjøre adekvate kontraster mellom essensiell informasjon og deres 
omgivelser.  
4c. Maksimere "lesbarheten" av essensiell informasjon.  
4d. Muliggjøre kompatibilitet med forskjellige typer teknikker og innretninger, til bruk 
for mennesker med sensoriske begrensninger. 

5. Toleranse for feil 

Definisjon  
Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, 
eller minimaliserer utilsiktede handlinger.  
Retningslinjer  
5a. Arrangere elementene på en slik måte at en minimaliserer farer og feil; mest 
brukte elementer, mest tilgjengelige; farlige elementer elimineres, isoleres eller 
skjermes.  
5b. Sørge for advarsel om farer og feil.  
5c. Sørge for anordninger for feilsikkerhet.  
5d. Ikke oppmuntre til utilsiktede handlinger på områder som krever årvåkenhet. 

6. Lav fysisk anstrengelse  

Definisjon  
Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær. 
Retningslinjer  
6a. Tillate brukeren å opprettholde en nøytral kroppsstilling.  
6b. Bruke rimelig betjeningsstyrke.  
6c. Minimalisere gjentakende handlinger.  
6d. Minimalisere vedvarende fysisk kraft. 

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk 

Definisjon  
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og 
bruk, uavhengig av brukerens kroppstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.  
Retningslinjer  
7a. Muliggjøre en klar synslinje til viktige elementer for både sittende og stående 
brukere.  
7b. At det er bekvem rekkevidde til alle komponenter for sittende og stående brukere.  
7c. Muliggjøre variasjoner i hånd- og gripestørrelse.  
7d. Tilrettelegge nok rom for bruk av hjelpemidler og personlig assistanse.  
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Universell utforming setter som strategi for planlegging den menneskelige dimensjon i 
fokus. Dette er planlegging for hele mennesket i alle livsfaser.  
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MÅL OG STRATEGI 

 

Planens mål er fullverdig tilgjengelighet med varige virkninger. Det innebærer 

at alle samfunnsborgere skal ha de samme muligheter til personlig utvikling, 

deltakelse og livsutfoldelse. Strategien universell utforming gir et bredt 

anvendelsesområde og åpner for mange innfallsvinkler. 

 

Fullverdig tilgjengelighet med varige virkninger 

 

Det betyr god tilgjengelighet for alle over tid. Løsningene skal være varige og ha god 

kvalitet. Strategien universell utforming må derfor forankres i regelverk, administrativ 

bevissthet og kompetanse på alle sektorområder.  

 

Universell utforming - en overordnet strategi 

Handlingsplanen har universell utforming som overordnet strategi. Universell 

utforming betegner en vid tilnærming for å oppnå tilgjengelighet for personer med 

redusert mulighet til å delta. Dette inkluderer også hensynet til barn, eldre og andre 

befolkningsgrupper. 

 

Universell utforming omfatter planlegging, bygging, drift og forvaltning av bygninger, 

anlegg og uteområder, tjenesteproduksjon og service, salg av produkter og bruk av 

elektronisk informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 
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VIRKEMIDLER 

 

For å nå målene skal forståelsen av bedre tilgjengelighet og universell 

utforming integreres i forvaltningen.  

 

Viktige tiltak er: 

• Pilotprosjekter som kan gi økt kunnskap og sikre gode praktiske løsninger 

• Fjerning av 100 alvorlige tilgjengelighetsproblemer 

• Kompetansegivende kurs 

• Informasjonstiltak om ansvarsforhold, finansiering og løsninger. 

 

Direkte tilgjengelighetstiltak 

Eksisterende bebyggelse og miljøer utgjør en spesiell utfordring. Store og merkbare 

forbedringer vil ta tid. Forbedringer må skje gjennom løpende rehabilitering og 

vedlikehold.  

 

Det er blitt og vil bli utarbeidet veiledere om universell utforming for å fremme bedre 

praksis. Det gjelder for eksempel innenfor idrettsområdet, friluftsliv, regional 

planlegging  og bolig- og byggsektoren.  
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Handlingsplan 
Arbeidsgruppen mener det bør utarbeides retningslinjer/handlingsplan for følgende 

områder: 

TILTAK OG AKTIVITETER 

• Transport ( Veier og kommunikasjonslinjer) 
• Retningslinjer for kollektivknutepunkt (for eksempel Ås stasjon), offentlig 

transport og holdeplasser, gang-, og sykkelveier, fotgjengerkryssinger, 
parkering særlig tilrettelagt for HC-parkering. 
Infotavler – billettsystem 

• Trafikksikkerhetsplan 
Buss-skur – leskur 
Tilgjengelighet ved busstopp – kfr. Korsegården 
Parkering ved busstopp – Korsegården, Nygård 
Holdeplasser må være kombinert for av- og påstigning 
Informasjon – Lesbar i riktig høyde 
Opphøyd gangfelt 

• Gang/sykkelveier – Tilgjengelighet og trygghet 
Standard på gang- og sykkelveier – To-delt 
Universell utforming = Trafikksikkerhet 
Kryssningspunkter - Standard på kryssningspunkter, Kryssningspunkter på 
fornuftige steder 

• Bruk av trafikkarealer/parkering – Sentrum, Omsorgsboliger, Moer sykehjem 
(Funksjonsfriske bør parkere i rimelig gangavstand 

 

• Bolig og bygg 

• Øke antall universelt utformede boliger, øke tilgjengelighet i eksisterende 

offentlige bygninger, herunder skoler, UMB. (Inngangspartier) 

Utarbeide retningslinjer for utforming – utvendig og innvendig 

 

• Uteområder – Parker og friluftsområder 

• Bedre tilgjengelighet til friluftsområder og idrettsanlegg. 

Tilrettelegg populære turstier for rullestolbrukere, barnevogner 

Tilrettelegge for (utfarts)parkering ved friluftsområder og turområder 

Merking av områder/stier/veier som er tilgjengelige for alle. 

Hvile- og rasteområder i tur- og friluftsområder 
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Strategi/virkemidler 
• Informasjon (IKT) 

Sørge for god tilgjengelighet på kommunens nettsted. 

Sørge for god tilgjengelighet til servicetorg 

Skilting i forbindelse med publikumsbygg 

Infotavler 

• Næringsplan for Ås kommune 

Påvirke bedrifter som vil etablere seg/utvide. 

Næringsplanen bør ha en strategi/tiltak for å tilrettelegge for både besøkende og 

arbeidstakere. 

• Lov- og regelverk 

Innskjerpe regelverket for offentlige innkjøp, utarbeide retningslinjer for 

universell utforming i planlegging. 

Overordnet areal- og samfunnsplanlegging – Kommuneplan, reguleringsplan og 

bebyggelsesplan 

• Kompetanseoppbygging 

En strategi for kompetanseoppbygging, holdningsendringer 

Vedlikehold – sommer og vinter 

Opplæring og informasjon – Målgrupper? 

• Lokal mobilisering 

Tiltak for å fjerne 100 alvorlige tilgjengelighetsproblemer, (pilot)prosjekter for å 

finne nye løsninger/prosjekter.  
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Et virkemiddel for likestilling og antidiskriminering  

Prinsippene knyttet til universell utforming tydeliggjør et ønske om likestilling ved at vi 
utformer produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som mulig. I likestilling legger vi at alle skal ha 
samme muligheter til å delta på ulike samfunnsarenaer som for eksempel utdanning, 
arbeid og fritid, og ikke henvises til spesielle løsninger og uønskede særtiltak. 
Likestilling innebærer også likebehandling, det vil si rett til å få tjenester og service på 
lik linje med andre. 

Likestillingstenkningen i universell utforming tvinger oss til å tenke helhetlig og 
sammenhengende. Universell utforming handler ikke bare om at en bygning eller et 
transportmiddel isolert sett er fysisk tilgjengelig, men også om å ta hensyn til de 
sosiale sammenhengene de inngår i. Eksempel på dette er å bygge boliger med 
livsløpsstandarder i den vanlige boligbebyggelsen, slik at for eksempel 
bevegelseshemmede på lik linje med andre har valgmuligheter når det gjelder hvor 
de skal bo. 

 
 

Prosessen 
Mål: Flest mulig skal mestre sin hverdag. Løsninger, produkter og tjenester skal 
kunne brukes av flest mulig. 
Strategi: Universell utforming er en strategi for å kunne oppnå dette målet. 
Tiltak: Utvikle konkrete fysiske og organisatoriske løsninger, produkter og tjenester 
som gjør det mulig for flest mulig å mestre sin hverdag. 
 
Må utvikle samspillet mellom regler og aktiv realisering. 
 
Vi skal være en pådriver slik at alle i organisasjonen, inklusive toppledelsen, blir 
inkludert. 
 

Hvorfor 
Medvirkning 
Identitet, tilhørighet, medvirkning, kultur, mangfold, gjestfrihet. 
 

Hva 
Utbyggingsavtaler 
Vedtekter 
Reguleringsbestemmelser 
Bestemmelser til kommuneplanen 
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Sjekkliste - Informasjon 
Tilgjengelighets guide 
Universell utforming av bolig og bygg 
Bygg for alle 
Universell utforming over alt 
 
Helse 
Trygghet 
Sikkerhet 
Funksjonalitet 
Effektivitet 
”Flyt” i arbeidet 
Psykologisk 
Sosial 
Kulturell 
 

Å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og 
uterom på likestilt måte.  
Å ivareta det offentlige ansvar for å sikre brukbar utforming av bebyggelse og uterom 
for alle. 

 
 



ÅS KOMMUNE 
K.råd for funksjonshemmede  Sak 11/07 

 

 
Utv.sak nr 11/07 
R-247- REGULERINGSPLAN FOR ÅSLUND IGANGSATT 
- FORELØPIG UTTALELSE 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: L12  Saknr.:  07/2102 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
K.råd for funksjonshemmede 11/07 25.09.2007 
 
 
Innstilling: 
Saken legges frem for rådet uten innstilling, for drøfting i kommunalt råd for 
funksjonshemmede. 
 
 
Ås, 18.09.07 
 
 
Grete Grindal Patil 
Nestleder 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Behandlingsrekkefølge: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Oversendeslsesbrev av 20.06.07 med underretning om igangsatt arbeid fra 
avdelingsarkitekt, teknisk etat i Ås kommune.  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Bygnings- og reguleringsavdelingen v/avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug 
 
SAKSUTREDNING: 
Se vedlagt oversendelsesbrev med oversiktskart.  
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                                      Vedlegg til FH-sak 11/07 
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ÅS KOMMUNE 
K.råd for funksjonshemmede  Sak 13/07 

 

 
Utv.sak nr 12/07 
REGULERINGSPLAN - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE IGANGSATT - FORELØPIG 
UTTALELSE 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: L12  Saknr.:  07/2103 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
K.råd for funksjonshemmede 12/07 25.09.2007 
 
Innstilling: 
Saken legges frem for rådet uten innstilling. 
 
 
Ås, 18.09.07 
 
 
Grete Grindal Patil 
Nestleder 
 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Behandlingsrekkefølge: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Oversendelsesbrev av 19.01.07 fra Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL, med 
vedlegg. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL 
 
SAKSUTREDNING: 
Se vedlagt oversendelsesbrev av 19.01.07 med vedlegg. 
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                             Vedlegg til FH-sak 12/07 
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Utv.sak nr 13/07 
NY LEGEHJEMMEL 
Saksbehandler:  Mikal Magnus Ursin Arkivnr: G21  Saknr.:  07/1738 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 21/07 26.09.2007 
Ås Eldreråd /  
K.råd for funksjonshemmede 13/07 25.09.2007 
Kommunestyret /  
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Ny legehjemmel lyses ut innen utgangen av 2007 med sikte på tilsetting innen sommeren 
2008. Legehjemmelen legges til Nordby. 
 
 
Rådmannen    i Ås, 17.09.07 
 
Tidligere politisk behandling: 

1. Ksak 39/06 Legetjenesten i Ås 
2. Ksak 54/06 Legetjenesten i Ås 
3. Notat av 11.4.2007 til Formannskap, Orientering om fastlegehjemmel  

 
Avgjørelsesmyndighet:  Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for helse- og sosial 
2. Eldrerådet 
3. Rådet for funksjonshemmede 
4. Kommunestyret 

 
Vedlegg som følger saken trykt:  
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
 
Utskrift av saken sendes til: 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune søkte i 2006 om å få en fastlegehjemmel til. Søknaden ble innvilget. Bakgrunnen 
for dette var at kommunen den gang hadde et samlet listetak på 14110. Det ble ansett for lavt 
da kommunen på det tidspunkt hadde 14530 innbyggere. Kommunen anså det riktig at den nye 
legehjemmelen ble lagt til Nordby og hadde fått signaler fra legene ved Nordby legesenter om 
at de var villige til å ta inn en tredje lege. Hjemmelen ble utlyst og tilbudt en av søkerne. 
Forhandlingene mellom legene brøt sammen og søkeren takket nei.  
30. januar 2007 mottok kommunen et brev fra fra legene ved legesenteret i Nordby om at de 
likevel ikke kunne ta inn en ny lege i deres legesenter.  
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Siden forutsetningene endret seg i forhold til utlysningen av hjemmelen ble saken avsluttet 
uten at en gikk videre på søkerlisten. Alle som var til intervju hadde klart gitt uttrykk for at de 
ikke ønsket solopraksis. 
 
Flere av de eksisterende legene i Ås har det siste året øket sitt listetak. Samlet listetak i 
kommunen ligger nå på 15500. Behovet for en ny utlysning av hjemmelen har således ikke 
vært tilstede. I høst har det imidlertid begynt å tette seg til på listene igjen. Per i dag er det kun 
tre leger i kommunen som har åpne lister. I Nordby er det kun en lege med åpen liste og denne 
har under 90 ledige plasser. Ingen kvinnelige leger har åpen liste.  
 
Situasjonen har blitt drøftet i allmennlegeutvalget som ser at behovet for en ny utlysning er i 
ferd med å melde seg, men som anbefaler at en venter i 9 måneder før en lyser ut en ny 
hjemmel av hensyn til en kollega i Ås som har et stort antall ledige plasser på listen sin. 
Ventetiden vil gi denne legen mulighet til å rekruttere pasienter. 
 
Sosial og helsedirektoratet har bekreftet at hjemmelen fortsatt er godkjent. 
 
Saken var oppe i samarbeidsutvalget (SU) mellom legene og kommunen den 13.9. 
Politikerrepresentanten i SU fortalte at politikerne ønsker å prioritere en god legedekning i Ås. 
Fra kommunens side ble det betonet at selve prosessen fra utlysning og til en legehjemmel er 
tildelt og i arbeid, tar tid. Med bakgrunn i dette ble SU enig om å anbefale utlysning innen 
utgangen av 2007. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen ser at befolkningens reelle legevalg på nytt er i ferd med å begrenses.  
Erfaringsmessig tar det lang tid fra en utlysningsprosess starter og til en ny lege er på plass og 
i arbeid. Rådmannen har forståelse for legenes synspunkt, men mener at prosessen bør 
igangsettes i løpet av 2007, slik at det er håp om å få en ny lege på plass innen sommeren 
2008. Det er i Vinterbroområdet den største befolkningsveksten antas å ville komme, og det er 
her antallet ledige listeplasser er klart lavest. Rådmannen anser derfor at ny hjemmel må 
legges til dette området.  
 
 
 
 


