
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00224 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 27.02.2018 kl. 17:30 – 19.00 
Sted: Ås kulturhus, lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Rolf Berntsen, leder 
Per-Ivar Wroldsen, nestleder 
Ariana Schmidt,  
Steinar Antonsen, 
Gry Mathisen 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Eva-Merete Lunde 
Jørn Pettersen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Prosjektleder Leif Klemetrud, 
Seniorkontakt/velferdsteknolog Øystein Dahle 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 21.03.2018 
 
 
Rolf Berntsen     Per-Ivar Wroldsen 
Leder                                     nestleder 
 
 
 
 
 
 



Ås kommune 

  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
27.02.2018 

Side 2 av 7 

  

Saksliste 

 Side 

    

Orientering 

Referatsaker 

Drøfting 

Saker til behandling 

1/18 18/00791-1 Årsmelding 2017 - Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

4 

2/18 17/03540-1 Møteplan 2018 - Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

7 

    

 
  



Ås kommune 

  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
27.02.2018 

Side 3 av 7 

  

 
 

Orienteringer  

 Orientering om utbygging av Moer sykehjem av prosjektleder Leif Klemetrud. 
Noen medlemmer av Eldrerådet deltok på orientering.  

Plantegninger m.m. ble gjennomgått. 

Nybygget påregnes å tas i bruk fra årsskifte 2020/21, og vil gi plass for 40 
beboere. Bygges plasseres over det som i dag er besøksparkering. Takene skal 
være flate og torvbelagte. Kostnader er beregnet til ca.200 millioner. 

  
Leif Klementrud fremholdt at alle lover og forskrifter vedrørende universell 
utforming er fulgt.  

 
Rådet ga følgende innspill: 

- Teleslynge må på plass i alle deler av bygningen. 
- Toalettplasssering i rommene bør plasseres nær veggen der vasken er. 
- Innleie av eksternt firma for vurdering av universell utforming bes vurdert. 

 
Orientering v/leder: 
På kommende møte vil det bli gjennomført en opplæring i universell utforming av en 
fra administrasjonen med kompetanse innen dette fagfeltet. 
 
Orientering v/seniorkontakt Øystein Dahle:  
Øystein Dahle er ansatt i 50% stilling som seniorkontakt og 50 % som konsulent i 
velferdsteknologi i Ås kommune. På møtet gav han en kort framstilling av sitt 
arbeidsfelt.  
 
Orientering om omstillingsprosjektet: 
Enhetsleder i forvaltningsenheten/rådsmedlem Gry Mathisen gav en kort orientering 
om kommunens omstillingsprosjekt. Det er lagt opp til politisk behandling i 
kommunestyret 20.06.2018. 
 
Orientering om kurs: 
Rådsmedlem Steinar Antonsen opplyste om at lokallaget HLF Ytre Follo holder kurs i 
moderne høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler 1/3, 13/3 og 20/3-2018. 
 
Referatsaker  
Referatsakene ble tatt til orientering 
 
Drøfting  
Følgende arbeidsfelt anses som viktig for rådet å jobbe videre med i 2018: 

Universell utforming 
Tjenestedekning for funksjonshemmede 
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Saker til behandling  

FR-1/18 
Årsmelding 2017 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til årsmelding vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 27.02.2018: 
Enkelte korrigeringer ble foretatt. 
 
Votering: 
Forslag til årsmelding med korrigeringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 27.02.2018: 
Forslag til årsmelding med korrigeringer ble vedtatt, jf. vedlegg 1. 
 
 

VEDLEGG 1 
 

Årsmelding for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2017 
 
Rådets sammensetning 2017: 
Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, medlemmer:  

Personlig varamedlemmer  

Rolf Berntsen 
leder 

Ap  Oddvar Kolstad  Ap  

Steinar Antonsen  MDG  Trygve Roll-
Hansen  

SV  

Per Wroldsen 
nestleder  

FrP  Christian 
Hellevang  

H  

Jørn Pettersen  Ryggforeningen i Oslo og 
Akershus fylkeslag 
(foreningene) 

Anne Marit 
Kleven  

Norges Blinde-
forbund (foreningene) 

Adriana Schmidt  Hørselshemmedes 
Landsforbund 
(foreningene)  

Anne Marit 
Kleven  

Norges Blinde-
forbund (foreningene) 

Eva Merete Lunde  Administrasjonens 
representant  

Delegert 
rådmann  

Administrasjonens 
representant 

Gry Mathisen 
  

Administrasjonens 
representant 

Delegert 
rådmann  

Administrasjonens 
representant 

Møtesekretær:  konsulent Jan Einbu, politisk sekretariat 
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Rådets arbeid 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonshemmede (FR) har i 2017 holdt 7 møter 
og behandlet 10 saker.  
 
I 7 av sakene er rådets innstilling/uttalelse videresendt kommunestyret, 2 saker er 
videresendt valgstyret og 1 sak er effektuert.  
I politiske saker følger sakene den videre behandlingsprosess i de politiske 
utvalgene.   
 
Saker som har blitt fulgt opp av rådet i 2017:  
 

Framkommelighet i Ås sentrum: 
Framkommeligheten i Ås sentrum er betydelig forbedret for bevegelseshemmede 
etter gjennomførte asfalteringsarbeider i 2017. Rådets leder hadde god dialog i 
forkant med vei, idrett og natur for å få til gode løsninger. 
 
Breivoll friområde: 
Området er dårlig tilrettelagt for bading for rullestolbrukere, og dette er påpekt i flere 
uttalelser og henvendelser til kommunen i 2017. 
 

Kulturhuset, teleslynge, framkommelighet og tilrettelegging: 
Teleslynger i møterommene i 2.etasje er montert og fungerer bra. Døråpnere er 
montert mellom kinofoaje og vestibyle. Toalettene for funksjonshemmede i 1.etasje 
og underetasje er utbedret med nødvendige håndtak m.m. Rådet er tilfreds med 
nevnte forbedringer.  
 
 
Orienteringer: 
14.02.2017 Enhetsleder/rådsmedlem Gry Mathisen orienterte om velferdsteknologi.  
 

28.03.2017 Sentrumsutvikling i Ås. Fellesorientering for Ungdomsråd, Eldreråd og 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/plan og utviklingssjef 
Ellen Grepperud. 

 

06.06.2017 Hørselstester er gjennomført på Kulturhuset i Ås 10.05.2017 og 
08.06.2017-10.06.2017 i regi av Hørselshemmedes Landsforbund og 
Ås frivilligsentral. Rådsmedlem Steinar Antonsen (HLF) har orientert 
rådet.  

 
 
 

Kurs/seminar  
 
22.05.2017 Dialogseminar i Ås kommune. Rådet deltok med ett medlem. 
 

19.10.2017  Temadag om hverdagsmestring/velferdsteknologi i Ås. Rådet deltok 
med to medlemmer. 

 

28.09.2017 Kurs i psykisk helse på Lillestrøm. Rådet deltok med to medlemmer. 
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Møte- 
dato 

FH-
sak 
nr. 

Sakens tittel  Status for 
oppfølging  

17.01.2017 
 

1/17 Valgting- fastsetting av valglokaler og 
åpningstider, stortingsvalg og sametingsvalg 
2017 

Se Valgstyresak 
1/17 av 
25.01.2017 

2/17 Forhåndsstemming - Stemmemottakere, 
åpningstid og sted m.m.  
Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017  

Se Valgstyresak 
2/17 av 
25.01.2017 

14.02.2017 3/17 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-
2021  

Se K-sak 38/17 av 
21.06.2017 

4/17 Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2018-2021  

Se K-sak 38/17 av 
21.06.2017 

28.03.2017 5/17 Årsmelding 2016 - Kommunalt råd for 
funksjonshemmede i Ås  

Effektuert 

6/17 Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås 
sentrum  

Se K-sak 20/17 av 
19.04.2017 

02.05.2017 
 

7/17 Årsmelding 2016, Ås kommune Se K-sak 25/17 av 
23.05.2017 

8/17 Voksenopplæring - organisasjonsendring Se K-sak 27/17 av 
23.05.2017 

06.06.2017 9/17 Follo legevakt og forskriftsendring - en orientering  Se K-sak 42/17 av 
21.06.2017  

22.08.2017  Møte avholdt, men ingen ordinære saker til 
behandling 

 

26.09.2017  Møtet avlyst  

31.10.2017 10/17 Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 
2018 og økonomiplan 2019-2021 

Se K-sak 81/17 av  
13.12.2017 
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FR-2/18 
Møteplan 2018 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer rådets vedtak. 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 27.02.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 27.02.2018: 
Møteplan for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2018 vedtas i henhold 
til kommunestyrets møtestruktur. 
 
Møtested: Ås kulturhus, lille sal  
Møtetid: kl. 17.30  
 
Uke  Dag / dato  
4 tirsdag 23. januar  
9  tirsdag 27. februar  
17  tirsdag 24. april  
22  tirsdag 29. mai  
 
34  tirsdag 21. august  
39  tirsdag 25. september  
44  tirsdag 30. oktober 
 
 
 
 
 
 
 


