
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00215 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 22.01.2019 kl. 17.30-18.45 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Rolf Berntsen, leder 
Per-Ivar Wroldsen, nestleder 
Adriana Schmidt 
Eva-Merete Lunde 
Steinar Antonsen 
Gry Mathisen 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Jørn Pettersen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Vara ble ikke innkalt, da forfall ikke var meldt til sekretariatet. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent: 28.01.2019 
 
 
Rolf Berntsen      Per-Ivar Wroldsen 
leder        nestleder 
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Orientering  
 
 Kommunal hørselskontakt og frivillig hørselshjelper 

Rådsmedlem Steinar Antonsen informerte om «kommunal hørselskontakt» og 
«frivillig hørselshjelper» og betydning av disse i kommunen.  
 

Hørselskontaktens ansvar er: Gi bistand til personer med nedsatt hørsel når det 
gjelder habilitering/rehabilitering. Hørselskontaktens ansvar er forankret i avtalen 
kommunen har med Nav Hjelpemiddelsentral i hvert fylke.  
Av konkrete arbeidsoppgaver nevnes: Kartlegge behov for hørselshjelpemidler i hjem 
og fritid, gjennomføre hjemmebesøk, samtale og veiledning til bruker og pårørende, 
prøve ut hørselshjelpemidler.  
 

Steinar Antonsen etterlyser at hørselskontakten i Ås og dens oppgaver synliggjøres 
bedre, deriblant på Ås kommunes nettside.   
  
Referatsaker  
Invitasjon til dialogseminar 20.03.2018, kl.19.00-20.30 om boligpolitisk plan for Ås ble 
utdelt til medlemmene.  
 
Saker for videre oppfølging: 
 Breivoll friluftsområde 

Nestleder etterlyste svar fra administrasjonen på forespørsel av 12.11.2018 om 
tilgjengelighet for funksjonshemmede på Breivoll friluftsområde, arkivsaksnr. 
16/00546-9. Møtesekretær bes etterspørre et svar. 
 
 
Drøfting  
 

Saknr Arkivsak Tittel 
1/19 18/03675-1 Spørreundersøkelse - Universell utforming av 

fastlegekontorer i Ås 

 
Rådets leder har i samarbeid med møtesekretær arbeidet videre med kartlegging og 
forbedring av universell utforming av fastlegekontorer i Ås, jf. saker for videre 
oppfølging protokollført 30.11.2019. 
 
Leder redegjorde for framdrift og status i saken: 

 Leder har rådført seg med likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 

 Møte mellom kommuneoverlegen, rådsleder og møtesekretær ble avholdt i 
08.11.2018 om strategi for bedring av universell utforming av legekontorene.    

 Spørreundersøkelse om universell utforming av legekontorer er utarbeidet og 
utsendt til alle fastlegekontor i desember 2018. Svarfrist ble satt til 10.01.2019. 

 Innen svarfristen hadde 5 av 10 legekontorer besvart. 

 Det er purret opp svar 2 ganger av møtesekretær, uten at ytterligere svar er 
mottatt. 

 
De innkomne svarene på spørreundersøkelsen ble lagt fram på møtet og diskutert. 
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Rådet diskuterte videre strategi: 
Det er et mål at flere av legekontorene, og helst alle, besvarer spørreundersøkelsen. 
Det legges opp til besøk på fastlegekontorene med en oppfølgingssamtale. Ulike 
strategier for dette ble diskutert.  
Leder følger opp saken videre i samarbeid med rådsmedlemmene og møtesekretær.  
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