
 

 

Ås kommune  
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MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

Møtetid: 21.08.2018 kl.17:30 - 18:45 

Sted: Ås kulturhus, lille sal 

  

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 

  
Møtende medlemmer:  

Rolf Berntsen, leder 

Per-Ivar Wroldsen, nestleder 
Adriana Schmidt 

Steinar Antonsen 
Gry Mathisen 
 
Møtende varamedlemmer: 

Ingen 

 
Forfall:  

Eva-Merete Lunde 

Jørn Pettersen 
 

 
Møtesekretær: 

Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 

 
 
 

 
 
 

Møteprotokoll godkjent 23.08.2018 
 
 

Rolf Berntsen      Per-Ivar Wroldsen 

Leder        Nestleder 
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Orienteringer  

Referatsaker  

Dagskonferanse på Lillestrøm 18.09.2018.  
Adriana Schmidt og Per-Ivar Wroldsen meldes på av møtesekretær. 
 

Brev fra blindeforbundet av 11.06.2018 ble tatt til orientering. 
 

Reglementet og utdrag fra reglementet som gjelder rådet ble utdelt og tatt til 
orientering. 
 
Saker for oppfølging: 
 

 Fastlegekontorer i Ås. Tilgjengelighet/universell utforming ved fastlegekontorene 
bør følges opp videre av rådet. 
 

 Seniorkonsulenten foreslås invitert til et av høstens rådsmøter, f.eks. 30.10.2018. 
Eventuelt kan dette samkjøres med Eldrerådet. Leder følger opp. 

 

 Breivoll friluftsområde. Tilrettelegging og tilgang for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne er fortsatt ikke tilfredsstillende. Nestleder kommer tilbake med 

konkretisering. 
 

 Ås sentrumsutvikling. Rådet påpekte at det er viktig å få denne type politiske 
saker til behandling. 
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Saker til behandling  

FR-11/18 
Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 

Tilsvarer rådets innstilling 21.08.2018.  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 21.08.2018:  

Gry Mathisen (rådsmedlem/leder av forvaltningsenheten) orienterte om saken på 
bakgrunn av henvendelse fra rådsleder. 

 
Votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 21.08.2018: 

1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 
kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
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