
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00224 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid:  25.09.2018 kl. 17:30 – 19:50 
Sted: Ås kulturhus, lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Rolf Berntsen, leder 
Per-Ivar Wroldsen, nestleder 
Adriana Schmidt 
Steinar Antonsen 
Gry Mathisen 
 
Møtende varamedlemmer: 
Anne Marit Kleven 
 
Forfall:  
Jørn Pettersen 
Eva-Merete Lunde 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Prosjektleder Glenn Møller Johannessen 
Ergoterapeut Eva Matzinger 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.09.2018 
 
 
 
Rolf Berntsen     Per-Ivar Wroldsen 
leder       nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Referatsaker 

Orientering 

Saker til behandling 

12/18 13/05816-56 Solfallsveien spesialboliger. Forprosjekt 4 

13/18 17/02359-16 Nordby barnehage. Forprosjekt 5 
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Referatsaker  

Dagskonferanse på Lillestrøm 18.09.2018:  
Per-Ivar Wroldsen og Adriana Schmidt deltok fra rådet, og de refererte fra 
konferansen. Utforming av friluftsliv for funksjonshemmede stod sentralt på 
konferansen.  
Følgende bør være mulig å jobbe videre med for rådet og Ås kommune: Fargekoding 
og merking av turstier, mer og bedre tilrettelegging av at utendørsområder for alle, 
kulturminner kan tilrettelegges for funksjonshemmede, det bør tilstrebes et tettere 
samarbeid mellom rådet og kommuneadministrasjon. Det er utgitt hefter som gir 
gode ideer for tilrettelegging og utforming av utendørsarealer/friluftsområder for 
funksjonshemmede som det er verdt å se nærmere på.   
 
Orientering  
Prosjektleder i Ås kommune Glenn Møller Johannessen orienterte om FR-sak 12/18 
og 13/18 med fokus på universell utforming. 
 
Saker for oppfølging: 
 
Budsjett 2019  
Rådet ønsker at Rådmannen inviteres til førstkommende møte for å orientere om 
budsjettforslaget for 2019 som kommer som sak på dette møte. 
 
Breivoll friluftsområde  
Følgende innspill ble gitt på møtet: 

 Det er 200 m å gå fra bilparkering til strand, og dette gjør det tungvint for 
funksjonshemmede deriblant rullestolbrukere.  

 Endret plassering av bom bør vurderes.    

 Bedre skilting må til for å synliggjøre hvor det er tilrettelagt for funksjons-
hemmede. 

 Handikaprampe for rullestolbrukere og bevegelseshemmede er for dårlig og ikke i 
tråd med krav. 

 Kommunen må spørres om hvilke planer de har for Breivoll, og rådet bør inn i 
forberedelsesfasen. 

 Med relativt få økonomiske midler kan Breivollområdet tilrettelegges bedre for 
funksjonshemmede.  

 Folkehelsekoordinater og andre sentrale fra administrasjonen foreslås invitert til 
rådet for å orientere om Breivoll. 

Rådet fortsetter oppfølgingen av punktene i 2018 og 2019.  
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Saker til behandling  

FR-12/18 
Solfallsveien spesialboliger. Forprosjekt 
 
Rådmannens innstilling 16.05.2018: 
1. Forprosjekt for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
2. Prosjektet videreføres iht. planlagt framdrift innenfor den samlede 
kostnadsrammen i «Handlingsplan 2018-2021» på 30,8 mill. kroner (ekskl. mva). 
3. Kalkylene revideres etter at tilbudene fra totalentreprisekonkurransen foreligger. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 25.09.2018: 
 
Leder Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 
Rådmannens innstilling foreslås vedtatt med følgende tilleggspunkt: 

4. Rådet fremhever at borettslaget bør være tilknyttet det lokale boligbyggerlag, 
boligene bør være prisregulerte. For tildeling av bolig bør det være føringer, og 
vedtektene bør klarlegge kommunens forhold til borettslaget. 

5. I forhold til universell utforming vil rådet presisere at noen boliger bør 
tilrettelegges spesielt for personer med særlige behov. 

 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 25.09.2018: 
1. Forprosjekt for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
2. Prosjektet videreføres iht. planlagt framdrift innenfor den samlede 

kostnadsrammen i «Handlingsplan 2018-2021» på 30,8 mill. kroner (ekskl. mva). 
3. Kalkylene revideres etter at tilbudene fra totalentreprisekonkurransen foreligger. 

 
4. Rådet fremhever at borettslaget bør være tilknyttet det lokale boligbyggerlag, 

boligene bør være prisregulerte. For tildeling av bolig bør det være føringer, og 
vedtektene bør klarlegge kommunens forhold til borettslaget. 

5. I forhold til universell utforming vil rådet presisere at noen boliger bør 
tilrettelegges spesielt for personer med særlige behov. 
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FR-13/18 
Nordby barnehage. Forprosjekt 
 
Rådmannens innstilling 16.05.2018: 
Tilsvarer Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 25.09.2018. 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 25.09.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 25.09.2018: 
1. Forprosjekt for Nordby barnehage godkjennes. 
2. Det benyttes ikke solceller, da dette ikke er økonomisk lønnsomt. 
3. Det benyttes ikke grønne tak da kravet til blå grønn faktor oppnås mer effektivt 

med andre tiltak.  
4. Prosjektet videreføres iht. planlagt framdrift innenfor den samlede 

kostnadsrammen i «Handlingsplan 2018-2021» på 81,9 mill. kroner (ekskl. mva). 
5. Kalkylene revideres etter at tilbudene fra totalentreprisekonkurransen foreligger. 
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