
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00215 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 04.06.2019 kl. 15:00-16:00 
Sted: Kulturhuset, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Rolf Berntsen, leder  
Per-Ivar Wroldsen, nestleder  
Eva-Merete Lunde 
Steinar Antonsen 
Adriana Schmidt 
Gry Mathisen 
 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Jørn Pettersen 
 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 06.06.2019 
 
 
Rolf Berntsen     Per-Ivar Wroldsen  
leder       nestleder 
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Saker til behandling  

FR-8/19 
Universell utforming av fastlegekontorer i Ås 2019 
 
Leders 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. 

 

3. Innspill som mottas fra fastlegekontorene innen frist, vurderes av rådet før klage 
sendes Diskrimineringsnemda. 
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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 

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 
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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. 
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