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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd for  Ås rådhus, Store salong 25.09.2007 
funksjonshemmede  
 
FRA SAKSNR: 10/07 FRA KL:18.00 
TIL SAKSNR: 13/07 TIL KL : 21.30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Arne Hillestad (Frp)     Politiker (Hovedutvalg for teknikk og miljø) Leder 
Kjell Westengen (A)     Politiker  
Ulf Oppegård (H)      Politiker (Hovedutvalg for helse og sosial) 
Turid Leirgul             Foreningene (Foreldreforeningen for         

funksjonshemmede barn) 
 
Møtende medlemmer:  
Grete Grindal Patil (KrF) Politiker (Formannskapet) Nestleder 
Saroj Pal (SV)     Politiker (Hovedutvalg for oppvekst og kultur) 
Anne Marit Kleven     Foreningene (Norges Blindeforbund) 
Helen Schytz       Administrasjonen (Oppvekst- og kulturetaten) 
Erik Martinsen     Administrasjonen (Teknisk etat) 
 
Møtende varamedlemmer:  
Ingen vara kunne møte. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes - sekretær  
 
Diverse merknader:  
Rådet tok en pause i møtet for å delta på åpent møte i Store sal om 
Universell Utforming før møtet igjen ble satt. 
 
Orienteringssakene ble drøftet og tatt til orientering.  
 
 
Godkjent 27.09.07 av: Nestleder Grete Grindal Patil   
 
Underskrifter: 
 
______________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
10/07 07/2101  
UTARBEIDESLSE AV RETNINGSLINJER FOR UNIVERSELL UTFORMING FOR 
BYGNINGER OG UTEOMRÅDER I ÅS KOMMUNE 
 
11/07 07/2102  
R-247- REGULERINGSPLAN FOR ÅSLUND IGANGSATT - FORELØPIG 
UTTALELSE  
 
12/07 07/2103  
REGULERINGSPLAN - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE IGANGSATT - FORELØPIG 
UTTALELSE 
 
13/07 07/1738  
NY LEGEHJEMMEL  
 
 
REFERATSAKER TIL K.RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 25.09.07: 
Referatsakene Ble tatt til orientering.  
 
EVALUERING AV RÅDET PERIODEN 2003-2007: 
Rådet er av den oppfatning at det bør være en erfaren politiker med 
forankring i det politiske miljøet, med interesse for rådets saker og med 
personlig egnethet, som velges som leder av rådet. Få foreninger er 
engasjert i rådets arbeid, noe som rådet ser på som en ulempe. 
 
Det nye rådet bør: 

• Diskutere arbeidsformen i rådet. Hvordan skal rådet jobbe og med 
hvilke saker skal rådet ha til uttalelse. Kfr. Arbeidsprogram for 
kommunalt råd for funksjonshemmede 2005-2007. 

• Be om en orientering om nytt NAV kontor og be om å få saken til 
behandling når den er klar. Beliggenheten sees på som en viktig sak 
for rådet.  
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Utv.sak nr. 10/07  
UTARBEIDESLSE AV RETNINGSLINJER FOR UNIVERSELL 
UTFORMING FOR BYGNINGER OG UTEOMRÅDER I ÅS KOMMUNE 
 
Innstilling: 
Saken legges frem for drøfting i kommunalt råd for funksjonshemmede. 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 25.09.2007: 
Rådet ønsker å utsette saken slik at det nyvalgte rådet kan ta stilling til 
saken.  
 
Det er mulig å ta utgangspunkt i planen Tilgjengelighet i Ås sentrum av 
september 2007 og gjør denne om til Handlingsplan for tilgjengelighet i Ås 
kommune og argumentere for prinsippene. 
Reguleringsplaner henviser til Rundskriv om Universell Utforming. Er dette 
bra nok? 
 
Votering: Saken ble utsatt enstemmig. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 25.09.2007: 
Saken utsettes slik at det nyvalgte rådet kan ta stilling til saken.  
 
  
Utv.sak nr. 11/07  
R-247- REGULERINGSPLAN FOR ÅSLUND IGANGSATT - FORELØPIG 
UTTALELSE  
 
Innstilling: 
Saken legges frem for rådet for uttalelse. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 25.09.2007: 
Rådet fremmet følgende forslag til uttalelse: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede forventer at prinsippene om 
Universell Utforming  og livsløpsstandard blir fulgt i utformingen av 
bebyggelsen i området.  
 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 25.09.2007: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede forventer at prinsippene om 
Universell Utforming  og livsløpsstandard blir fulgt i utformingen av 
bebyggelsen i området.  
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Utv.sak nr. 12/07  
REGULERINGSPLAN - ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE IGANGSATT - 
FORELØPIG UTTALELSE 
 
Innstilling: 
Saken legges frem for rådet for uttalelse. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 25.09.2007: 
Forslag til uttalelse fra rådet: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede vil presisere at prinsippet om 
Universell Utforming skal følges i alle bygg og uteområder. Dette for å 
fremme likeverdprinsippet. Området må sikres tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser for funksjonshemmede nær hovedinngangspartiene. 
 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 25.09.2007: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede vil presisere at prinsippet om 
Universell Utforming skal følges i alle bygg og uteområder. Dette for å 
fremme likeverdprinsippet. Området må sikres tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser for funksjonshemmede nær hovedinngangspartiene. 
 
  
Utv.sak nr. 13/07  
NY LEGEHJEMMEL  
 
Rådmannens innstilling: 
Ny legehjemmel lyses ut innen utgangen av 2007 med sikte på tilsetting 
innen sommeren 2008. Legehjemmelen legges til Nordby. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 25.09.2007: 
Rådet fremmet følgende forslag til uttalelse: 
Kommunalt råd presiserer at legekontoret for ny legehjemmel blir 
tilgjengelig for alle med ulike funksjonshemminger kontoret bør ha nærhet 
til offentlige kommunikasjonsmidler.  
 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt med uttalelsen fra rådet. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 25.09.2007: 
Ny legehjemmel lyses ut innen utgangen av 2007 med sikte på tilsetting 
innen sommeren 2008. Legehjemmelen legges til Nordby. 
 
Kommunalt råd presiserer at legekontoret for ny legehjemmel blir 
tilgjengelig for alle med ulike funksjonshemminger kontoret bør ha nærhet 
til offentlige kommunikasjonsmidler.  


