
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00215 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 05.03.2019 kl. 17:30 – 19:00 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Rolf Berntsen, leder  
Per-Ivar Wroldsen, nestleder  
Adriana Schmidt  
Eva-Merete Lunde  
Gry Mathisen 
 
Møtende varamedlemmer: 
Trygve Roll-Hansen 
 
Forfall:  
Steinar Antonsen, Jørn Pettersen 
 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Vara ble ikke innkalt for Jørn Pettersen, da forfall ikke var meldt til sekretariatet. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 05.03.2019 
 
 
 
Rolf Berntsen     Per-Ivar Wroldsen  
leder       nestleder 
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Orientering  

 Kurs i velfedsteknologi 20.03.2019, kl.17.30. – 18.30 
- 2 rådsmedlemmer stiller på kurset. Møtesekretær formidler dette videre. 

 

 Politisk dialogseminar om boligpolitisk plan for Ås 20.03.2019, kl.19.00-20.30 
- 2 rådsmedlemmer stiller på kurset. 

 
Saker for oppfølging: 
Følgende saker ble tatt opp av rådsmedlem Eva Merete Lunde: 

 Ergoterapeuttjenesten trengs å styrkes.  

 Hjemmesykepleien trengs å styrkes særlig overfor mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 

Rådet vil følge opp disse sakene videre. 

Drøfting  

Saknr Arkivsak Tittel 
2/19 18/03675-8 Universell utforming av legekontorer i Ås – 

Oppfølging 

Status i saken ble gjennomgått: 

 Svar på rådets spørreundersøkelse er mottatt fra ytterligere 1 fastlegekontor 
siden forrige møte. 

 Oppfølgingsbesøk ved Ås fastlegekontor ble gjennomført 21.02.2019 av leder 
Rolf Berntsen og rådsmedlem Eva-Merete Lunde. Leder har utarbeidet en rapport 
fra besøket. 

 Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet av 04.03.2019 til rådet vedr. 
universell utforming av legekontorer ble referert av leder. (jf. arkivdok. 18/03675-
14) 

 Oppfølgingsbesøk av Vinterbro legekontor er planlagt 7.3.2019. Det planlegges 
besøk ved alle fastlegekontorene i Ås. 

 Tilbakemeldinger fra legekontorer på oppfølgingssamtale/besøk ble referert. 

 Rådet drøftet videre framdrift i saken.   
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Referatsaker  

Saknr Arkivsak Tittel 
1/19 19/00324-1 Valg av rådsmedlemmer for 2019 – Innspill 

 

2/19 19/00405-1 Høring - Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i Ås kommune 
 

3/19 16/00546-9 Breivoll friluftsområde - Oppfølging av sak fra Rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 
 Referatsak 1/19 og 2/19 ble tatt til orientering. 
 

 Referatsak 3/19, Breivoll friluftsområde 
- Svar av 12.02.2019 fra enhetsleder kommunalteknikk Olaug Talleraas vedr. 

rådets henvendelse ble opplest på møtet. 
Oppfølging: 
- Saken følges opp videre av rådet med brev til kommunal teknisk der konkrete 

forslag skisseres.  
- Rådet vurderer å gjennomføre en befaring på Breivoll i forbindelse med et 

rådsmøte.  
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Saker til behandling  

FR-1/19 
Årsmelding 2018 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Leders innstilling: 
Forslag til årsmelding vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 05.03.2019: 
 
Votering: 
Leders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 05.03.2019: 
Forslag til årsmelding vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
 
 
 
 
 
 

FR-2/19 
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023: 

  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 05.03.2019: 
Rolf Berntsen fremmet følgende forslag til vedtak: 

 Rådet viser til at Breivoll er ført opp på tiltaksplan for 2019-2022, og ber om at 
oppgraderinger av Breivoll gis høy prioritet.  

 Rådet ber om å få forelagt de planene som måtte foreligge for de ulike 
fasiliteter på Breivoll.  

 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 05.03.2019: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023: 

 Rådet viser til at Breivoll er ført opp på tiltaksplan for 2019-2022, og ber om at 
oppgraderinger av Breivoll gis høy prioritet.  

 Rådet ber om å få forelagt de planene som måtte foreligge for de ulike fasiliteter 
på Breivoll.  
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FR-3/19 
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 
 
Rådmannens innstilling:  
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023: 

  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 05.03.2019: 
Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 

 I forhold til den prioritering som er presentert for kommunale veier vil rådet 
løfte fram reasfaltering av gang/sykkelveier (prio.2) og utforminger av 
parkeringsplasser ved Brønnerud skole (prio.8). 

 I forhold til fylkesveier slutter rådet seg til den prioritering som er foreslått. 
 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 05.03.2019: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023: 

 I forhold til den prioritering som er presentert for kommunale veier vil rådet 
løfte fram reasfaltering av gang/sykkelveier (prio.2) og utforminger av 
parkeringsplasser ved Brønnerud skole (prio.8). 

 I forhold til fylkesveier slutter rådet seg til den prioritering som er foreslått. 
 
 
 

FR-4/19 
Innspill til tiltaksplan for sykling og gange 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023: 

  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 05.03.2019: 
Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 
Rådet gir sin tilslutning til tiltaksplanen som foreligger. 
 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 05.03.2019: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023: 

 Rådet gir sin tilslutning til tiltaksplanen som foreligger. 
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