
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00224 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtetid: 29.05.2018 kl. 17:30 – 18:30 
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:  
Eva-Merete Lunde 
Jørn Pettersen 
Adriana Schmidt 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu   
 
Diverse merknader: 
Innkalte varaer hadde ikke anledning til å stille. 
Nestleder orienterte om at medlem Jørn Pettersen vil stille på rådsmøtene når dette 
er mulig for ham.  
 
 
Møteprotokoll godkjent 29.05.2018 
 
 
Rolf Berntsen      Per-Ivar Wroldsen 
Leder        Nestleder 
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10/18 16/00157-2 Åsgård skole. Konsept 4 
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Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Gry Mathisen orienterte om seminar om velferdsteknologi i Ski 18.6.2018. Program 
og påmeldingsinformasjon blir sendt til medlemmene. Gry Mathisen undersøker 
hvordan påmelding best skal foretas. 
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Saker til behandling  

FR-10/18 
Åsgård skole. Konsept 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger:  
 - Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 

- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 
 - Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med en full flerbrukshall 
2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.  
3. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes som en egen sak. 
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 29.05.2018: 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: 
1. Rådet mener at fullverdig universell utforming må legges til grunn for 

utbyggingen. Med dette som bakgrunn bør paviljong 4 og 5 rives. 
- Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 

   
2. Videre bruk av D6, ev. flytting eller rivning, utredes som en egen sak. 

 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse/innstilling 
29.05.2018: 
1. Rådet mener at fullverdig universell utforming må legges til grunn for 

utbyggingen. Med dette som bakgrunn bør paviljong 4 og 5 rives. 
- Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 

   
2. Videre bruk av D6, ev. flytting eller rivning, utredes som en egen sak. 
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