
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00215 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 21.05.2019 kl. 17:30 – 20:00 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Rolf Berntsen, leder  
Per-Ivar Wroldsen, nestleder  
Steinar Antonsen 
Gry Mathisen 
 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Jørn Pettersen 
Eva-Merete Lunde 
Adriana Schmidt 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådgiver areal- og samfunnsplanlegging Solveig Viste 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Ekstraordinært rådsmøte ble fastsatt til 4.juni kl.15.00. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 24.05.2019 
 
Rolf Berntsen     Per-Ivar Wroldsen  
leder       nestleder 
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Orientering  

Drøfting  

 Universell utforming av legekontorer i Ås – oppfølging. 
En rapport fra rådets leder om universell utforming ved fastlegekontorene var 
utsendt til rådets medlemmer på epost 16.05.2019 og ble presentert i møtet. 
Rapporten er laget på bakgrunn av besiktigelser av rådets medlemmer samt en 
spørreundersøkelse fra rådet.  
 

Likestillings- og diskrimineringsombudets epost av 20.05.2019 til leder ble referert 
i møtet. 
  
Rådet drøftet tiltak overfor fastlegekontor med manglende universell utforming. 
 

Rådet vedtok enstemmig følgende: 

 Ekstraordinært møte i rådet holdes 04.06.2019 kl.15.00. 

 Leder legger fram en sak for rådet om fastlegekontorer med manglende 
universell utforming og med forslag om tiltak. 

_______ 
 
 

 Breivoll friluftsområde, HC-rampe/badebinge 
Mottatte innspill, deriblant innspillene fra institusjonene, ble tatt med i rådets drøfting.  
 

Rådet vedtok enstemmig følgende uttalelse: 
«Rådet gir sin tilslutning til at det lages en badebinge, men adkomsten fra 
parkeringsplass må forbedres.» 
 

Uttalelsen videresendes enhetsleder for vei idrett og natur av møtesekretær. 
 

_______ 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering 
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Saker til behandling  

FR-7/19 
Innspill fra rådene til Høring - Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til Høring – Boligpolitisk plan for Ås kommune: 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 21.05.2019: 
Rådgiver Solveig Viste orienterte om saken. 
 
Leder fremmet følgende forslag, jf. rådets vedtak/innspill.    
 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak/innspill 21.05.2019: 
Rådet har følgende innspill til Høring – Boligpolitisk plan for Ås kommune: 
 
I forhold til det regulære boligtilbudet er det viktig at tilbudet målrettes mot ulike 
målgrupper. For eksempel eldre, funksjonshemmede og vanskeligstilte. Disse 
gruppene kan gjerne imøtekommes med en liten bolig. De virkemidler som er 
hensiktsmessige er mer bruk av borettslag og ulike opplegg med kommunal 
eierinnflytelse. Ved bygging av nye boliger/leiligheter bør kommunen klausulere noen 
av boligene til kommunal disposisjon. 
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