
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd for  Rådhuset, 22.03.2011 
funksjonshemmede rådmannens møterom 2.etg. 
  
   
 
Fra FH-sak:  5/11 Fra kl.: 18.00 
Til FH-sak: 5/11 Til kl.: 18.35 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Kjell Westengen 
 
Møtende medlemmer:  
Ulf Oppegård – leder 
Erik Martinsen – nestleder 
Astrid Burum 
Turid Leirgul 
Anne Marit Kleven 
Jan Einbu 
 
Møtende varamedlemmer:  
Siri Kjær 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ocean Marambanyika – sekretær.  
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 23.03.2011 av leder Ulf Oppegård og Erik Martinsen . 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 Ulf Oppegård Erik Martinsen 



Side 2 av 3 

SAKSLISTE 
 
FH-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
5/11 09/253 614 &70  
RULLESTOLRAMPE VED KROER KIRKE - HØRINGSUTTALELSE - NY 
VURDERING ETTER ANMODNING FRA RIKSANTIKVAREN 2. GANGS 
BEHANDLING 
 
Referatsak: 
Referatsaken ble tatt til orientering.  
 
 
Eventuelt: 
 
Gang og sykkelvei på Langbakken:  
Rådet hadde tidligere anbefalt at det trengs gang- og sykkelvei langs Myrveien fra 
Langbakken til Åspro. Rådet ønsker å vite status på denne saken.  



Side 3 av 3 

 
 
FH-sak 5/11  
RULLESTOLRAMPE VED KROER KIRKE - HØRINGSUTTALELSE - NY 
VURDERING ETTER ANMODNING FRA RIKSANTIKVAREN 2. GANGS 
BEHANDLING 
 
 
Saken ble lagt fram for ny behandling i Kommunalt råd for funksjonshemmede 
i tråd med rådets vedtak 15.02.2011 da kirkevergens svar foreligger, jf. vedlagte brev 
av 24.02.2011. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 15.02.2011: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede tilrår at handikapprampen får en 
stigningsgrad på 1:20, slik Norges Handikapforbund (NHF) anbefaler.  
Rådet ber om kirkevergens uttalelse om handikapprampe på nordsiden av kirken er 
tilstrekkelig vurdert med hensyn til denne stigningsgraden.  
Rådet ønsker at kirken tilrettelegges så godt som mulig for funksjonshemmede 
samtidig som både antikvariske og estetiske verdier ivaretas. 
Saken legges frem for ny behandling i Kommunalt råd for funksjonshemmede når 
kirkevergens svar foreligger.  
 
 
Rådmannens innstilling 04.02.2011 og 15.03.2011: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede opprettholder sin uttalelse i vedtak av 
01.06.2010 i FH-sak 1/10 med følgende endring: 
Rådet har ikke innvendinger mot at Riksantikvarens ønske imøtekommes ved at 
rampen gis en stigningsgrad 1:12 forutsatt at lovverkets minimumskrav overholdes. 
  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 22.03.2011: 
Ås eldrerådets uttalelse i ER sak 7/11 ble lagt frem. Erik Martinsen og Jan Einbu har 
vært på befaring ved Kroer kirke for å vurdere eldrerådets forslag og rådet for 
funksjonshemmedes forslag fra forrige møte.  
 
Anne Marit Kleven fremmet forslag om at Norges handikappforbunds anbefaling bør 
følges.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 6 - 1 (Anne Marit Kleven) ved alternativ votering 
mot Klevens forslag  
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 22.03.2011: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede opprettholder sin uttalelse i vedtak av 
01.06.2010 i FH-sak 1/10 med følgende endring: 
Rådet har ikke innvendinger mot at Riksantikvarens ønske imøtekommes ved at 
rampen gis en stigningsgrad 1:12 forutsatt at lovverkets minimumskrav overholdes. 
  
 


