
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00215 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 09.04.2019 kl. 17:30 – 19.00 
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 
 
Fra administrasjonene møtte: 
enhetsleder vei, idrett og natur Olaug Talleraas 
prosjektleder Lillan Skuterud 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Vara ble ikke innkalt for Jørn Pettersen, da forfall ikke var meldt sekretariatet. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 14.04.2019 
 
 
 
Rolf Berntsen     Per-Ivar Wroldsen  
leder       nestleder 
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5/19 17/01623-24 Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den 
Norske Turistforening Oslo og Omegn 

4 

6/19 19/00955-1 Årsmelding 2018 Ås kommune 5 
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Orientering  

 Orientering om HC-rampe og badebinge ved Breivoll friluftsområde  
Prosjektleder Lillan Skuterud og enhetsleder vei, idrett og natur Olaug Talleraas 
orienterte. Foilere ble fremvist med bilder fra eksisterende HC-rampe på Breivoll 
samt ulike modeller av ramper med badebinge. 

 
Rådet drøftet seg fram til følgende i møtet: 
- Rådsmedlem Gry Mathisen påtar seg å sende en henvendelse til aktuelle 

institusjoner i Ås, der de gis mulighet til å uttale seg om badebinge eller 
baderampe er ønskelig for deres brukergruppe.  

- Rådet drøfter handikapprampe/badebinge videre på neste rådsmøte 
21.05.2019 ut fra de innspill som måtte komme. Frist for rådet med å komme 
med en uttalelse til prosjektet settes til denne møtedatoen.  

 

 Universell utforming av legekontorene i Ås 
Leder orienterte om status vedrørende universell utforming av fastlegekontorene i 
Ås og oppfølgingsbesøk ved kontorene. Svar fra fastlegekontorer på rådets 
henvendelse om å få gjennomført et besøk ble referert.  
  

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

FR-5/19 
Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske 
Turistforening Oslo og Omegn 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet. 
 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 09.04.2019: 
Brev fra rådmannen av 07.04.2019 ble referert «Avtale om drift og utvikling av 
Breivoll – Notat etter styrebehandling i DNT» jf. arkiv dok. 17/01623-25. 
 
Rådet drøftet seg fram til følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 

- Det forutsettes at inne- og uteområder blir universelt utformet.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med rådets tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 09.04.2019: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet. 
 

3. Det forutsettes at inne- og uteområder blir universelt utformet. 
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FR-6/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer rådets innstilling 09.04.2019. 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 09.04.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 09.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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