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MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 08.10.2019 kl. 17:30 – 19:10 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Rolf Berntsen, leder  
Per-Ivar Wroldsen, nestleder  
Steinar Antonsen 
Adriana Schmidt 
Gry Mathisen 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Jørn Pettersen 
Eva-Merete Lunde 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef Helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 11.10.2019 
 
 
Rolf Berntsen     Per-Ivar Wroldsen  
leder       nestleder 
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Orientering ved kommunalsjef Helse og mestring:  

 Universell utforming av fastlegekontorer. 
Kommunalsjef orienterte mulighetene for å få universell utforming på plass ved alle 
fastlegekontorene i Ås. Temaet universell utforming vil bli tatt opp på 
samarbeidsutvalg med legene, på allmennlegeutvalg og fastlegedag. 
 

-------- 
 
 
Oppfølging av FR-sak 8/19, universell utforming av fastlegekontorer 
Diskrimineringsnemdas brev til rådet av 20.09.2019 om universell utforming av 
fastlegekontorer (vårt sak/arkivnr. 18/03675-43) ble framlagt for rådet. 
Rådet ved leder og møtesekretær utbedrer svar til Diskrimineringsnemda innen 
16.10.2019 i tråd med rådets uttalelse under.  
 
Rådet vedtok enstemmig følgende uttalelse: 

 Rådet konstaterer at ordfører ikke vil være rettssubjekt for denne saken og 
aksepterer at saken blir avvist av Diskrimineringsnemda. 
Rådet vil ha en tilbakemelding på hvordan universell utforming ved legekontorene 
følges opp videre av kommunen. 

 
Uttalelsen sendes kommunelege og kommunalsjef helse og mestring. 
 

-------- 
 
Fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole 
Mangelfullt fysioterapitilbud ved skolen er omtalt i artikkel i Østlandets Blad 
30.9.2019.  
Rådet vedtok enstemmig følgende uttalelse:  

 Rådet ber om at man finner en løsning på fysioterapitilbudet ved Follo barne- og 
ungdomsskole.  
 

-------- 
 

 
Skoler i Ås - oppfølging av rådet 
Steinar Antonsen fremmet forslag om rådet må foreta befaringer på skoler som 
bygges. Før skoler bygges ut, bør rådet få ta del i planleggingsfasen. Befaring ved 
Rustad skole ble også foreslått.  
Rådet ga sin tilslutning til forslaget. 
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Referatsaker  

Saknr Arkivsak Tittel 
9/19 18/03675-42 Diskrimineringsnemnda ber om ytterligere 

opplysninger  - Svar fra råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

10/19 18/03675-43 Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, fvl §13.1 
Universell utforming av legekontorer i Ås - 
Forhåndsvarsel om avvisning 

11/19 16/00546-11 Svarbrev på rådets innspill om forhold på Breivoll 
 

 
 
Oppfølging av Breivoll friluftsområde, jf. ref. sak 11/19: 
Uttalelse fra Rådet: 
Veien ned til handikapstranda må utbedres, likeledes terskel til toalettene.  
Rådet ber om informasjon om hvor badebingen skal plasseres og viser til rådets 
tidligere innspill. 
 
Rådets uttalelse sendes enhetsleder kommunalteknikk. 
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Saker til behandling  

FR-10/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
  
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.10.2019: 
Leder Rolf Berntsen fremmet følgende forslag til uttalelse/vedtak jf. rådets 
uttalelse/vedtak 08.10.2019. 
 
Votering: 
Leders Rolf Berntsens forslag til uttalelse/vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse/vedtak 08.10.2019: 
Rådet har ingen merknader til de tiltakene som er listet opp i tiltaksplanen. Imidlertid 
vil de neppe bidra til lavere boligpriser. I første omgang er det viktig å unngå 
spekulasjon knyttet til salget av boligene, og det kan bare unngås ved at 
feltutbggingen skjer i regi av boligbyggelag/borettslag. Denne regien bør være 
utgangspunktet for enhver feltutbygging. Dette er det eneste tiltaket som kan hindre 
at omsetningen skjer gjennom mellommenn som skrur opp prisene. Videre vil Rådet 
fremholde at kommunen bør søke å forhandle seg fram til at kommunen skal ha 
forkjøpsrett til en viss andel av boligene, og at disse boligene skal ha lavere pris enn 
de øvrige på feltet. Ved senere omsetning av disse boligene bør denne 
forkjøpsretten opprettholdes, og omsetningen bør skje til en regulert pris. 
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FR-11/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.10.2019: 
Leder Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: Frivilligmeldingen tas til orientering. 
 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 08.10.2019: 
Frivilligmeldingen tas til orientering.  
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