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Universell utforming av fastlegekontorer i Ås 2019 

Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  18/03675 

Behandlet av  Møtedato 

1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 8/19 04.06.2019 
 

  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 04.06.2019: 
Brekkeveien legekontor og Skoleveien legesenter hadde gitt innspill per epost på 
rådets brev av 28.05.2019. Innspillene ble fremlagt på rådsmøtet, jf. vedlegg til 
protokoll. Det er ikke mottatt innspill fra Da Vinci klinikken eller Moerveien legesenter. 
 
Rådet drøftet seg fram til følgende forslag til vedtak med begrunnelse: 
Tilsvarer rådets vedtak av 04.06.2019. 
 
Votering: 
Rådets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 04.06.2019: 
 
1. Brekkeveien legekontor oppfyller ikke kravene til universell utforming og klages 

inn for Diskrimineringsnemda.  
 

Rådets vurdering av legekontorets tilbakemelding 2. juni på brev av 28. mai 2019 
vedrørende universell utforming, er at utbedringer ikke oppfyller kravene til 
universell utforming.  
En forbedring av rullestolrampa må følges opp med handikaptoalett, døråpnere, 
terskelfrihet og teleslynge. I tillegg må den innvendige trappen kunne forseres på 
en universell måte; legekontorets forslag til utbedring tilfredsstiller ikke kravene til 
universell utforming. 

 
2. Skoleveien legesenter oppfyller ikke kravene til universell utforming og klages inn 

for Diskrimineringsnemda. 
 

Legekontorets tilbakemelding om at loven ikke kan ha tilbakevirkende kraft er 
irrelevant. I tilbakemeldingen 31. mai på rådets brev av 28. mai 2019 vedrørende 
universell utforming og utbedring, loves ingen utbedring. Rådet viser til 
beskrivelsen av tilgjengeligheten til kontoret. Adkomsten til kontoret i 2. etasje 
krever forsering av to trapper. I tillegg mangler døråpnere, handikaptoalett, 
terskelfrihet og teleslynge.  

  
3. Da Vinci Klinikken oppfyller ikke kravene til universell utforming og klages inn for 
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Diskrimineringsnemda. 
 

Legekontoret har besvart rådets spørreundersøkelse, men ikke brevet av 28. mai 
vedrørende universell utforming og utbedring. Inngangspartiet er krevende, først 
opp på en platting og så inn i en gang der man må opp en relativt høy trapp. I 
tilknytning til denne trappa er det en løfter/heis som skal kunne bringe 
funksjonshemmede opp til legekontornivået, men løfteren/heisen fungerer ikke. I 
tillegg mangler døråpnere, terskelfrihet og teleslynge.  

 
4. Moerveien legesenter oppfyller ikke kravene til universell utforming og klages inn 

for Diskrimineringsnemda. 
 

Legekontoret har verken besvart rådets spørreundersøkelse eller brev av 28. mai 
vedrørende universell utforming og utbedring. Leders forsøk på å få kontakt med 
legekontoret har ikke blitt imøtekommet.  
I tilknytning til venteværelset er det toalett, men dette er ikke et handikaptoalett. 
Toalettet må oppgraderes til et handikaptoalett i tråd med kravene til universell 
utforming. Ved legesenteret mangler det døråpnere, terskelfrihet og teleslynge. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 6. juni 2019 
 
Jan Einbu 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 


	Saksprotokoll

