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Ås, 31.05.2019 

 
 

Rolf Berntsen 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan Einbu.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Referatsaker  

 Svar fra enhetsleder kommunalteknikk 27.05.2019 vedrørende adkomst til 
Breivoll samt parkering.  
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Saker til behandling  

FR-8/19 
Universell utforming av fastlegekontorer i Ås 2019 
 
Saksbehandler:  Rolf Berntsen/Jan Einbu Saksnr.:  18/03675-16 
Saksgang  Møtedato 

1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 8/19 04.06.2019 
 
 

Leder for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling: 
 
1. Fastlegekontorer i Ås kommune med alvorlige mangler innen universell utforming 

innklages til Diskrimineringsnemda. 
 

2. Følgende kontorer innklages: 
- Leif Sandsdalens legekontor, Brekkeveien 19 

Kontoret anses som utilgjengelig for rullestolbrukere da det ikke er trinnfri 
adkomst til legekontoret. Opp til bygningens inngangsdør er det en 
rullestolrampe. Fra rampa må man over på utetrappa, og foran inngangsdøra 
er det en meget høy terskel, ca. 6 cm. Innenfor døra er det en trapp opp til 
legeavdelingen. Dørene har terskler og er uten døråpner. Handikaptoalett er 
ikke installert, bare ordinært toalett. Kontoret er ikke utstyret med teleslynge 
eller annen form for taleforsterkning. 
 

- Skoleveien legesenter, Skoleveien 2  
Kontoret anses som utilgjengelig for rullestolbrukere og bevegelseshemmede. 
Opp til bygningens inngangsdør er det en høg trapp. Innenfor inngangsdøra er 
det en smal trapp som fører opp til 2. etasje der kontoret ligger. Bygningen er 
uten heis. I 2.etasje er det toalett, men ikke handikaptoalett.  Dørene har 
terskler og er uten døråpner. Kontoret er ikke utstyret med teleslynge eller 
annen form for taleforsterkning. 

 

- Da Vinci Klinikken, Tamburveien 5 
Kontoret anses som utilgjengelig for rullestolbrukere og bevegelseshemmede. 
Foran bygningens inngangsdør er det en platting 8 til 15 cm høyere enn 
innkjøringsveien. Innenfor inngangsdøra er 4-trinns trapp opp til 
legeavdelingen. På venstre side av denne trappa er det en løfter/heis opp til 
nivået for legeavdeling. På dette nivået er det et handikaptoalett. Dørene har 
terskler og er uten døråpner. Kontoret er ikke utstyret med teleslynge eller 
annen form for taleforsterkning. 

 

- Moerveien legesenter, Moerveien 14 
Kontoret er tilgjengelig, men ikke universelt tilgjengelig for rullestolbrukere og 
bevegelseshemmede. Opp til bygningens inngangsdør fører en 
rullestolrampe, og inngangsdøra åpnes automatisk. Rampa måkes imidlertid 
ikke om vinteren. Dørene tilknyttet legekontoret har terskler og er uten 
døråpner. I tilknytning til venterommet er det toalett, men ikke handikaptoalett. 
Kontoret er ikke utstyret med teleslynge eller annen form for taleforsterkning. 
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3. Innspill som mottas fra fastlegekontorene innen frist, vurderes av rådet før klage 
sendes Diskrimineringsnemda. 

 
 
 
Ås, 29.05.2019 
 
Rolf Berntsen  Per Ivar Wroldsen 
Leder  Nestleder 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Vedlegg:  
 
1. Spørreundersøkelsen om universell utforming utsendt til alle fastlegekontorer i Ås 

12.12.2018, jf. 18/03675-1 
2. Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet 04.03.2019 til rådet, jf. 

18/03575-14 
3. Brev til 4 fastlegekontorer fra rådet 28.05.2019 inkludert deres besvarelser på 

spørreundersøkelsen. 
4. Bilder av april/mai 2019 som viser mangelfull universell utforming ved 4 

legekontorer. 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Besvarelser fra fastlegene i spørreundersøkelse. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Berørte parter i saken, og til aktuelle organ jf. vedtak. 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har avdekket at flere av 
fastlegekontorene i Ås ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming. Avvik er 
påvist gjennom rådets spørreundersøkelse av 12.12.2018, ved befaringer samt 
leders og rådsmedlemmers oppfølging av kontorene våren 2019. Rådets leder 
fremmer i innstillingen tiltak overfor fastlegekontorene med de alvorligste manglene 
innen universell utforming. 
 
Fakta i saken: 
For 2019 vedtok rådet at universell utforming ved fastlegekontorer skal kartlegges og 
følges opp. Dette er protokollført i rådsmøte av 30.11.2018 og i drøftingssak 1/19, 
22.01.2019. Kartlegging er blitt gjort blant annet på bakgrunn av henvendelser som 
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er kommet til rådet fra innbyggere i Ås på manglende universell utforming av 
fastlegekontorer. Rådet har universell utforming som et viktig satsningsområdet. 
Følgende arbeid har vært gjort av rådet i saken: 

 Møte mellom kommuneoverlegen og rådsleder ble avholdt 08.11.2018 om 
strategi for bedring av universell utforming av legekontorene. 

 Leder har rådført seg med likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). LDO 
har redegjort for lovverket om universell utforming som gjelder fastlegekontorer, jf. 
brev fra LDO til rådet av 04.03.2019. 

 Leder har rådført seg med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 
Diskrimineringsnemda. 

 Spørreundersøkelse om universell utforming av fastlegekontorer ble utarbeidet og 
utsendt til alle fastlegekontor i desember 2018. Svarfrist ble satt til 10.01.2019. 
6 av 10 legekontorer besvarte undersøkelsen. 

 Oppfølgingssamtale med besiktigelse er gjennomført ved ett av legekontorene 
der fastlege, rådets leder og 1 rådsmedlemmer deltok. 

 Rådets leder har forsøkt å få til oppfølgingssamtale m/besiktigelse ved flere av de 
andre legekontorene i etterkant av spørreundersøkelsen, men de forespurte 
legekontorene har ikke ønsket dette.  

 Leder samt enkelte rådsmedlemmer har besiktiget alle fastlegekontorene i Ås 
med unntak av ett legekontor som allerede har varslet flytting i 2019. 

 Leder og nestleder i rådet har 28.05.2019 tilskrevet 4 legekontorer som anses å 
ha de alvorligste manglene innen universell utforming. 
 

 
Vurdering: 
Spørreundersøkelsens svar samt besiktigelser foretatt av rådsmedlemmer, avdekker 
manglende universell utforming ved fastlegekontorene. Særlig er kontorenes 
inngangsparti problematiske for bevegelseshemmede/rullestolbrukere. Flere av 
legekontorene har ikke har trinnfri adkomst, mangler døråpnere og har for dårlige 
rampeløsninger/heisordninger. Dette medfører at f.eks. rullestolbrukere ikke fritt kan 
velge legekontor i kommunen. 
Ingen av fastlegekontorene har i dag skrankeslynge/teleslynge installert for 
hørselshemmede. 
 
Rådets leder vurderer at det bør gjøres tiltak overfor de legekontorene med de 
alvorligste manglene innen universell utforming. Disse fastlegekontorene foreslås 
innklaget for Diskrimineringsnemda. De er varslet om dette i brev av 28.05.2019. 
Fastlegekontorenes innspill og planer for utbedring som mottas inne fristen 4. juni, 
gjennomgås på rådsmøte. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Fastlegekontorene med de alvorligste manglene innen universell utforming innklages 
til Diskrimineringsnemda. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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