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Årsmelding for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2018 
 

Rådets sammensetning 2018: 
Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, medlemmer:  

Personlig varamedlemmer  

Rolf Berntsen 
leder 

Ap  Oddvar Kolstad  Ap  

Steinar Antonsen  MDG  Trygve Roll-
Hansen  

SV  

Per Wroldsen 
nestleder  

FrP  Christian 
Hellevang  

H  

Jørn Pettersen  Ryggforeningen i Oslo og 
Akershus fylkeslag 
(foreningene) 

Anne Marit 
Kleven  

Norges Blinde-
forbund (foreningene) 

Adriana Schmidt  Hørselshemmedes 
Landsforbund 
(foreningene)  

Anne Marit 
Kleven  

Norges Blinde-
forbund (foreningene) 

Eva Merete Lunde  Administrasjonens 
representant  

Delegert 
rådmann  

Administrasjonens 
representant 

Gry Mathisen 
  

Administrasjonens 
representant 

Delegert 
rådmann  

Administrasjonens 
representant 

Møtesekretær:  konsulent Jan Einbu, politisk sekretariat 
 

Rådets arbeid 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonshemmede (FR) har i 2018 holdt 6 møter og 
behandlet 15 saker.  
 

I 10 av sakene er rådets innstilling/uttalelse videresendt kommunestyret, 3 saker er 
effektuert, og i 2 saker fra plan- og byggekomiteen er det gitt uttalelser.  
I politiske saker følger sakene den videre behandlingsprosess i de politiske 
utvalgene.   
 

Saker som har blitt fulgt opp av rådet i 2018:  
Rådet har hatt to prioriterte arbeidsfelt i 2018: Universell utforming og 
tjenestedekning for funksjonshemmede. Dette gjenspeiles i uttalelser og vedtak i de 
sakene rådet har hatt til behandling i løpet av året - det være seg i utbyggingssaker 
som Moer sykehjem, skoler, spesialboliger, barnehager og i handlingsprogram med 
økonomiplan 2019.  
 

Fastlegekontorene i Ås og universell utforming: 
Rådet har i 2018 vedtatt at de vil kartlegge og følge opp den universelle utforming av 
fastlegekontorene i kommunen. Bakgrunnen for dette var bl.a. henvendelser til rådet 
fra innbyggere om at flere av fastlegekontorene er vanskelig fysisk tilgjengelige og 
ikke har tilfredsstillende universell utforming. Det ble utsendt en spørreundersøkelse 
til fastlegekontorene om universell utforming i desember 2018. Rådet har som 
strategi at alle fastlegekontorene skal få besøk av én eller flere fra rådet i 2019 for en 
oppfølgingssamtale, der målet er å oppnå god fysisk tilgjengelighet og tilrettelegging 
for alle pasientgrupper i tråd med universell utforming.      
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Breivoll friluftsområde:  
Flere forslag og uttalelser er sendt kommunen om utbedringer og tilrettelegging for 
funksjonshemmede i 2018. Saken følges opp videre av rådet i 2019.  
 
Orienteringer: 
27.02.2018 Seniorkontakt/velfedsteknolog Øystein Dahle orienterte om sitt 

arbeidsfelt i Ås kommune. 
 
24.04.2018 Utbyggingen av Moer sykehjem. Orientering ved ergoterapeut Eva 

Matzinger og prosjektleder Leif Klemetrud. Rådets uttalelse til saken ble 
videresendt prosjektleder.  

 
25.09.2018 Prosjektleder i Ås kommune Glenn Møller Johannessen orienterte rådet 

om FR-sak 12/18 Solfallsveien spesialboliger – Forprosjekt; og FR-sak 
13/18 Nordby barnehage – forprosjekt. 

 
30.10.2018 - Orientering v/rådmannen om forslag til handlingsprogram 2019-2022 

med økonomiplan 2019. Fellesorientering med Eldrerådet. 
 - Orientering av seniorkontakt/velferdsteknolog Øystein Dahle om 

velferdsteknologi og hjelpemidler.  
 
 

Kurs/seminar  
01.03.2018 Kurs i lokallaget HLF Ytrer Follo om hørselstekniske hjelpemidler er 

gjennomført i mars. Rådsmedlem Steinar Antonsen har vært involvert 
og holdt rådet orientert. 

 
18.09.2018 Dagskonferanse på Lillestrøm. 2 medlemmer fra rådet deltok. Utforming 

av friluftsliv for funksjonshemmede stod sentralt på konferansen.  
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Møte- 
dato 

FH-
sak 
nr. 

Sakens tittel  Status for 
oppfølging  

23.01.2018 - Møtet ble avlyst  

27.02.2018 
 

1/18 Årsmelding 2017 - Råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

Effektuert 

2/18 Møteplan 2018 - Råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

Effektuert 

24.04.2018 3/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Se K-sak 71/18 av 
12.09.2018 

4/18 Ås kommunes reglementer - revidering Se K-sak 44/18 av 
20.06.2018 

 5/18 Voksnes rett til opplæring - organisering og 
tilbud 

Se K-sak 27/18 av 
15.05.2018 

 6/18 Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2019-2022 

Se K-sak 47/18 av 
20.06.2018 

 7/18 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-
2022 

Se K-sak 46/18 av 
20.06.2018 

 8/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-
2030 til politisk behandling 

Se K-sak 23/18 av 
15.05.2018 

 9/18 Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert 
i Rådhusplassen 29. Endret løsning 

Se K-sak 32/18 av 
15.05.2018 

29.05.2018 10/18 Åsgård skole. Konsept Se K-sak 43/18 av 
20.06.2018 

21.08.2018 11/18 Ny administrativ organisering av Ås kommune Se K-sak 58/18 av 
12.09.2018 

25.09.2018 12/18 Solfallsveien spesialboliger. Forprosjekt Se PBK-sak 11/18 
av 30.05.2018 

13/18 Nordby barnehage. Forprosjekt Se PBK-sak 15/18 
av 26.09.2018 

30.10.2018 14/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 
2022 med økonomiplan 2019 

Se K-sak 91/18 av 
12.12.2018 

 15/18 Møteplan 2019 - Råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

Effektuert 


