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Forslag av 06.04.2021, VEDLEGG 1 
 

Årsmelding for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020 
 
 

Rådets sammensetning 2020, jf. K-sak 94/19: 
 

 Medlemmer Varamedlemmer 

1. Rolf Berntsen, Ap 1. Gitte Lise Olsen, Ap      
2. Stina Stenmark, SV 2. Ingvild Nordland, SV 
3. Per Ivar Wroldsen, FrP 3. Christian Hellevang, H 

1. Steinar Antonsen, forening 1. Irene Svennevik, forening 
2. Kristine Victoria Magnus, forening 2. Harald Clausen, forening                  

1. Gry Mathisen, adm.repr. 1. Bente Sperlin, adm.repr. 
2. Monica Berge-Tukh, adm.repr.  

Møtesekretær:  konsulent Jan Einbu, politisk sekretariat 
 
  

Rådets arbeid 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonshemmede (FR) har i 2020 holdt 6 møter. 
Rådet har behandlet 10 saker.  
 

I 4 av sakene er rådets innstilling/uttalelse videresendt kommunestyret, i 1 sak er 
innstilling videresendt utvalget for kommunale byggeprosjekt og 5 saker er effektuert.  
I politiske saker følger sakene den videre behandlingsprosess i de politiske 
utvalgene.  
 

Alle medlemmer fikk i starten av året tildelt eget nettbrett fra kommunen til nedlasting 
av møtedokumenter og til å benytte i rådsmøtene. Nettbrett fungerer bra for 
medlemmene, og møtedokumenter må ikke lenger sendes med post. 
 

Saker som er fulgt opp av rådet i 2020:  
Universell utforming har stått sentralt i rådet også i 2020. Deriblant har rådet gitt 
uttalelser om nytt innbyggertorg og tilrettelegging av Breivoll friluftsområde for 
personer med funksjonsnedsettelse. Planlagte befaring på nye skolebygg har ikke 
blitt gjennomført grunnet koronasituasjonen.  
 

Aktivitetstilbud og meningsfull fritid for funksjonshemmede har det vært fokus på. 
Blant annet hadde rådet besøk av leder for Follo Drømmelag som presenterte det 
arbeidet organisasjonen driver overfor funksjonshemmede. 
 

Breivoll friluftsområde:  
Rådet hadde befaring av handikapstranda på Breivoll 26.05.2020 med fokus på ny 
badebinge, handikaptoalett og tilgjengelighet for funksjonshemmede. Befaringen 
avdekket flere mangler, og forslag til utbedringer og bedret tilrettelegging for 
funksjonshemmede er blitt sendt administrasjonen i kommunen.  
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Orienteringer: 
 
03.03.2020 Folkehelseoversikt 2020-2023, orientering ved folkehelsekoordinator Bente 
  Sperlin. 

   
  Møteplassprosjektet i Ås, orientering v/rådgiver plan, miljø og næring 
  Grethe Johnsen. 

 
 

26.05.2020 Bestyrer ved Breivoll Friområde Marit Skjerven orienterte om drift av 
  Breivoll, Breivolls historie, dugnadsarbeid og videre planer.  
 

 
25.08.2020 Ordfører orienterte om den vanskelige økonomiske situasjonen i 

kommunen. 

  Rådgiver Grethe Johansen orienterte om utformingen og planer for nytt 
  innbyggertorg i kommunen som åpner 10.september  2020.  

 

06.10.2020 Kommunalsjef helse og mestring Tove Kreppen Jørgensen stilte på 
møtet og besvarte på spørsmål fra rådsmedlemmene. 
 
Jarle Sterner orienterte om Follo drømmelag, et aktivitetstilbud for 
personer med nedsatt funksjonsevne. Fotball og håndball er sentrale 
idrettsgrener for Follo drømmelag. Fra Ås deltar ca. 16-17 personer. 
Rådet ser på samarbeidsmuligheter med Follo drømmelag. 

 

03.11.2020 Fellesorienteringer med råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
eldrerådet: 

 

Orientering om velferdsteknologi v/rådgiver Øystein Dale og konsulent 
Tora Marie Omvik Johansen. 

 
Orientering om hjemmeboende, ved virksomhetsleder hjemmeboende 
Heidi Ek Guttormsen. 

 
Orientering om Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024 og budsjett 
2021 ved rådmann Trine Christensen. 
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Oversikt over saker i råd for personer med funksjonshemmede 2020 
 
 

Møtedato FR-saksnr. Sakstittel Beh. status 

2020-01-21 1/20 Valg av leder og nestleder - Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Effektuert* 

 2/20 Åsgård skole. Konsept Se K-sak 1/20, 
21.01.2020 

 3/20 Møteplan 1. halvår 2020 - Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Effektuert 

2020-03-03 4/20 Folkehelseoversikt 2020-2023 - 
Kunnskapsdokument med satsingsområder 

Se K-sak 14/20, 
15.04.2020 

 5/20 Møteplan 2. halvår 2020 - Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Effektuert 

2020-05-26 6/20 Årsmelding 2019 - Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Effektuert 

2020-08-25 - Møte avholdt uten ordinære politiske saker  

2020-10-06 - Møte med drøftingssak og orienteringer.  
Rådet  avga en uttalelse til høringsutkastet  
«Nasjonal veileder-Gode helse- og 
omsorgtjenester til personer med 
utviklingshemning», utgitt av Helsedirektoratet.                                                                                     

 

2020-11-03 7/20 Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. 
Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024. 

Se K-sak 125/20, 
10.12.2020 

 8/20 Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune Se K-sak 132/20, 
10.12.2020 

 9/20 Åsgård skole. Forprosjekt Se UKB-sak 7/20, 
05.11.2020 

  10/20 Møteplan 2021 - Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Effektuert 

 

*Effektuert betyr at saken er endelig vedtatt av rådet og at administrasjonen har utført vedtaket.  

 


