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MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 24.04.2018 kl. 17:30 - 19:10 
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:  
Adriana Schmidt 
Jørn Pettersen 
Eva Merete Lunde 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Ergoterapeut for  barn og unge, Eva Matzinger 

 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 25.04.2018 
 
 
Rolf Berntsen     Per-Ivar Wroldsen 
Leder       Nestleder  
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Orientering  

Orientering av Eva Matzinger.  
Rådet ble i møtet 27.02.2018 orientert om utbyggingen av Moer sykehjem ved 
prosjektleder Leif Klemetrud. I etterkant av denne orienteringen har rådet oppfordret 
ergoterapeut i kommunen, Eva Matzinger, om å gjøre en vurdering av den 
universelle utformingen av utbyggingen. Hennes anbefaling er at: 
- Inngangspartiet bør ha skyvedører og ikke slagdører som vist på tegningen. 
- Sykehjemmet vil nå bli så stort at det bør etableres et godt veifinningssystem i 

korridorene. 
- Teleslynge bør installeres i resepsjon, alle fellesrom og områder der det holdes 

arrangementer. 
- Man bør forhindre at beboerne blendes av sol. 
- På beboerrommene bør man legge vekt på å få til gode personlige løsninger i 

forhold til TV, data og hørselsbehov.  
 
Rådet slutter seg til Matzingers anbefalinger.  
Uttalelsen fra rådet videresendes prosjektleder Leif Klemetrud og helse- og 
sosialsjef. 
-------------- 
 
Matzinger anbefalte rådsmedlemmene følgende nettside om universell utforming:  
uukurs.dibk.no/modul-1 
Se følgende lenke: http://uukurs.dibk.no/ 

 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering  

http://uukurs.dibk.no/
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Saker til behandling  

FR-3/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer rådets innstilling. 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
 
 
 
  



Ås kommune 

  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
24.04.2018 

Side 5 av 10 

  

 

FR-4/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 
 
Under avsnitt 7.10 oppgaver og ansvar, s.30 endres kulepunkt 1 slik:  
«Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe» endres til 
«Universell utforming og tiltak vedrørende tilgjengelighet for funksjonshemmede.»  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Rolf Berntsens endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas med følgende endring: 
 
Under avsnitt 7.10 oppgaver og ansvar, s.30 endres kulepunkt 1 slik:  
«Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe» endres til 
«Universell utforming og tiltak vedrørende tilgjengelighet for funksjonshemmede.»  
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FR-5/18 
Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer rådets innstilling. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 

 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser i andre kommuner. 
Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  
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FR-6/18 
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022: 

  
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
Rådet diskuterte seg fram til følgende fellesforslag: 

 Rådet ber om en snarlig oppgradering av Breivoll. Særlig handikapstranda bør 
gjøres mer tilgengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 

 Petanquebaner bes etablert i sentrumsnære områder. 
 
Votering: 
Rådets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 24.04.2018: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022: 

 Rådet ber om en snarlig oppgradering av Breivoll. Særlig handikapstranda bør 
gjøres mer tilgengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 

 Petanquebaner bes etablert i sentrumsnære områder. 
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FR-7/18 
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022: 

  
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
Rådet diskuterte seg fram til følgende fellesforslag: 

 Rådet har ingen merknader til de tiltak som er angitt i tabell 1, tiltak på 
kommunale veier 2018-2021.  
 

 Fotgjengerfeltene fra Eikelia til Rørmyrveien må gjenopprettes etter 
asfalteringsarbeid. Dette gjelder ikke minst for trafikksikkerheten for barn og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 
Votering: 
Rådets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 24.04.2018: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022: 

 Rådet har ingen merknader til de tiltak som er angitt i tabell 1, tiltak på 
kommunale veier 2018-2021.  
  

 Fotgjengerfeltene fra Eikelia til Rørmyrveien må gjenopprettes etter 
asfalteringsarbeid. Dette gjelder ikke minst for trafikksikkerheten for barn og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
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FR-8/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer rådmannens innstilling. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 
 
 
 
 
  



Ås kommune 

  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
24.04.2018 

Side 10 av 10 

  

 

FR-9/18 
Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 
29. Endret løsning 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer rådets innstilling. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
Steinar Antonsen og Per-Ivar Wroldsen fremmet følgende forslag:  
I stedet for å et modulbygg på hangartomta, bør man benytte ledige lokaler i Ås 
sentrum samt Bjørnebekk.   
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt med leders dobbeltstemme 2-2 (Steinar Antonsen, 
Per-Ivar Wroldsen) ved alternativ votering til framsatt forslag.  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 
1. Det etableres et nytt modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. Bygget 

plasseres fortrinnsvis så langt sør på tomta som mulig. Søknad om dispensasjon 
fra reguleringsformålet behandles på ordinær måte. 

2. Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk. 
3. Rådmannen får fullmakt til å plassere berørte enheter i modulen og Tannklinikken 

ut i fra en best mulig utnyttelse av bygningsmassen og den enkelte enhets 
tjenesteproduksjon. Følgende enheter blir berørt i første omgang: Ås 
helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, Stab Oppvekst og 
kultur, Økonomi og Organisasjon & personal.  

4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til 
nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 

5. Modulbygget kan kjøpes dersom det viser seg å være det økonomisk sett mest 
fordelaktige alternativet.  

6. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering etter anbudskonkurranse fremmes i 
forbindelse med 1. tertial reguleringen. 

 
[Lagre]  
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