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MØTEPROTOKOLL 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 

Møtetid: 17.08.2021 kl. 17:30-20:10 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  

Rolf Berntsen, politiker 
Per-Ivar Wroldsen, politiker  

Stina Stenmark, politiker  
Steinar Antonsen, forening  
Kristine Victoria Magnus, forening  

Gry Mathisen, administrasjon  
Monica Berge-Tukh, administrasjon 

 
Forfall:  
Ingen 

 
Fra administrasjonene møtte: 

Jan Einbu, møtesekretær fra politisk sekretariat 
 
 

Diverse merknader: 
 

 
 
Møteprotokoll godkjent 19.08.2021 

 
 

Rolf Berntsen    Per-Ivar Wroldsen 
Leder      nestleder 
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Orientering  

 Folkehelseprofil 2021 (jf. arkivsak 17/02621-20) 

o Folkehelseprofilen ble tatt til etterretning. 
 
 

 Orientering om barnevernsreformen, jf. referatsak. 
o Virksomhetsleder barn, unge og familier Monica Berge-Tukh orienterte 

om barnevernsreformen. 
 

 Drøfting av rådets virkeområde og hvordan rådet skal fungere framover. 

  
o Rådets medlemmer ga utrykk for synspunkter og kom med forslag til 

rådets videre arbeid. 
- Medlemmene konkretiserer sine forslag til neste rådsmøte. 

- Det oppfordres til å legge ut forslag på Teams forut for neste 
møte. 

    

o Møtesekretær presenterte rådets lovgrunnlag, aktuelle punkter fra Ås 
kommunes reglement som gjelder for rådet og tipset om lenker til 

nyttige sider. Lysfoilere publiseres på teams under FR-møtet 
17.08.2021.   

o Komplette møteinnkallinger ligger kun på Teams, så derfor er det viktig 

at medlemmer benytter dette verktøyet. Brukerstøtte på Teams og 
nettbrett/iPad kan man få ved å henvende seg til politisk sekretariat.  

 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering.  

 

Informasjon fra leder og eventuelt  

Leder har undersøkt med kommunalsjef helse og mestring mulighetene for å få 
på plass en fast fagperson/ressursperson som bistår rådet i spørsmål som angår 

universell utforming f.eks. i kommunale byggeprosjekter. Ut fra kommunens 
ressurssituasjonen er det ikke mulig å få til dette nå.  

Rådet vil se på andre muligheter for å trekke inn fagpersoner på universell 
utforming. 
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Saker til behandling  

FR-6/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 
disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 17.08.2021: 
Virksomhetsleder barn, unge og familier Monica Berge-Tukh orienterte om saken. 
 

Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 
Rådet gir sin tilslutning til at det opprettes et ungdomshus i Langbakken 37. Det 

forutsettes at denne bygningen gjøres godt tilgjengelig for funksjonshemmede, 
dvs. universelt utformet. 
 

Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse/vedtak 

17.08.2021: 
Rådet gir sin tilslutning til at det opprettes et ungdomshus i Langbakken 37. Det 
forutsettes at denne bygningen gjøres godt tilgjengelig for funksjonshemmede, 

dvs. universelt utformet. 
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