
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00215 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 20.08.2019 kl. 17:45 – 20:05 
Sted: Breivoll friområde - kafébygget 
  
  
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 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
Prosjektleder Lillann Skuterud 
 
Andre: 
Bestyrer ved Breivoll gård Marit Skjerven 
   
 
Diverse merknader: 
Fra kl. 17.45 til 18.45 var det befaring av Breivoll friområdet og prosjektleder Lillan 
Skuterud fra Ås kommune deltok. 
  
 
 
Møteprotokoll godkjent 20.08.2019 
 
 
Rolf Berntsen     Per-Ivar Wroldsen  
leder       nestleder 
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Orienteringer 

 Bestyrer ved Breivoll gård, Marit Skjerven, orienterte om Breivoll friområde.  
 

 Leder og møtesekretær orienterte om neste valgperiode 2019-2023. Det er sendt 
brev til lag og foreninger for funksjonshemmede og rådsmedlemmer med 
oppfordring om å foreslå kandidater.  

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Drøfting  

 Badebinge på Breivoll 
Badebinge og aktuell plassering på Breivoll ble drøftet etter befaring av området 
med prosjektleder.  
Rådet gir følgende innspill/uttalelse som oversendes prosjektleder: 

- Badebinge vurderes lagt i direkte nærhet til dagens baderampe, f.eks. ved 

splitting av baderampen der et av utløpene går til badebinge og et utløp 

går ut i sjøen. 

- Plassering av badebinge på nordsiden av handikappstranda, der det i dag 

vokser strandrør, bør også vurderes. 

- Dagens baderampe opprettholdes på samme sted som i dag, selv om 

badebinge blir bygget. Baderampen trenger nødvendig vedlikehold. 

- Muligheter for transport av funksjonshemmede med bil ned til 

badbinge/baderampe må bli enklere. Tekniske løsninger for åpning av bom 

bør vurderes samt asfaltering av tilgangsvei. 

 

 Universell utforming av legekontorer i Ås kommune 

Leder redegjorde for status i saken.  
 

Brev fra Diskrimineringsnemda av 14.08.20190 der de ber om ytterligere 
opplysninger ble diskutert, jf. vårt saksnr. 18/03675-39. 
 
Svar fra ordfører til rådet av 20.08.2019 ble referert, jf. 18/03675-41. 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes gjorde 20.08.2019 følgende 
enstemmige vedtak: 
1. Det meldes tilbake til Diskrimineringsnemda at rådet selv står bak klagen.  
 

2. Dersom Diskrimineringsnemda ikke vil behandle klagen fra rådet, sendes saken til 
rådmannen for politisk behandling.  

 

3. Rådets leder sender inn svaret i samarbeid med møtesekretær innen fristen 
13.09.2019.  
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Følgende uttalelse sendes Diskrimineringsnemda: 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtok enstemmig 20.08.2019 at  
Diskrimineringsnemda anmodes om at saken behandles uten unødig opphold.  
Rådet er oppnevnt av kommunestyret i Ås og har 7 medlemmer, derav 2 medlemmer 
fra foreninger for funksjonshemmede. 
 
Vedlegg: Ordførers uttalelse av 20.08.2019. 
 
 
 
 

Saker til behandling  

FR-9/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Ungdomsrådets vedtak 19.08.2019: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas.  
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 20.08.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 20.08.2019: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas.  
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