
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 

 
11.03.2008 kl. 18.00 

 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra 
offentlighet. 
 

Saksliste: 
 
Utv.sak nr5/08 08/478  
GNR 55 BNR 2 - BREKKEVEIEN 3  - 
PLATTING/UTESERVERINGSPLASS  
 
Utv.sak nr6/08 08/557  
OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE SOM SER PÅ PLAN FOR 
UNIVERSELL   UTFORMING 
 
 
 
EVENTUELT 
 
 
 
Ås, 05.02.08 
 

 

Ulf Oppegård 
Leder 
 
 
Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes, tlf. 64962003 eller 
e-post: annette.grimnes@as.kommune.no (Det sendes personlig svar på mottak 
av e-post. Telefonbeskjed må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid)  
 
Alle medlemmer og spesielt innkalte varamedlemmer har samme rettigheter og 
plikter. Varamedlemmene fra foreningene har ellers møte- og talerett. 



ÅS KOMMUNE 
K.råd for funksjonshemmede  Sak 5/08 

 

 
Utv.sak nr 5/08 
GNR 55 BNR 2 - BREKKEVEIEN 3  - 
PLATTING/UTESERVERINGSPLASS 
Saksbehandler:  Tor Johannessen Arkivnr: GB 55/2 Saknr.:  08/478 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 5/08 11.03.2008 
 
 
Innstilling: 
Saken legges frem for rådet uten innstilling, for drøfting i kommunalt råd 
for funksjonshemmede. 
 
 
Ås, 05.03.08 
 
 
Ulf Oppegård 
Leder av kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Behandlingsrekkefølge: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Oversendelsesbrev av 04.03.08 med vedlegg fra avdelingsingeniøren, 
teknisk etat i Ås kommune. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Avdelingsingeniør Tor Johannessen 
 
SAKSUTREDNING: 
Se vedlagt oversendelsesbrev med søknad og godkjent utomhusplan for Ås 
sentrum Øst- felt D. 



ÅS KOMMUNE 
K.råd for funksjonshemmede  Sak 6/08 

 

 
Utv.sak nr 6/08 
OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE SOM SER PÅ PLAN FOR 
UNIVERSELL  UTFORMING 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 033  Saknr.:  08/557 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 6/08 11.03.2008 
 
 
Leders innstilling: 
1. Det oppnevnes en arbeidsgruppe som ser på plan for universell 

utforming. 
2. Som medlemmer av arbeidsgruppen velges Erik Martinsen, Anne Marit 

Kleven og Marianne Nilsen.  
3. Arbeidsgruppen har følgende mandat: Arbeidsgruppen lager en plan for 

tilgjengelighet basert på Universell Utforming for uteområder i Ås. 
Planen skal dokumentere eksisterende forhold, forslag til løsninger og 
ansvar for gjennomføring.  

4. Planen skal være ferdig innen 01.07.2009. Dette på bakgrunn av at 
planen skal gjelde for alle årstider. 

 
Ås, 05.03.08 
 
 
Ulf Oppegård 
Leder av kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Behandlingsrekkefølge: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ba om å få oppnevning av 
arbeidsutvalg som sak til møtet 11.03.08. Dette kommer opp på bakgrunn 
av at Tilgjengelighetsplan for Ås sentrum 2002 er utdatert. Tidligere 
nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av retningslinjer for Universell 
Utforming for bygninger og uteområder i Ås kommune startet arbeidet 



  Sak 6/08 

med en ny plan.  Arbeidsgruppen kom frem til at slike retningslinjer 
tidligere er utformet sentralt og at det derfor var uaktuelt å fullføre dette. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har diskutert saken og har 
konkludert med at det er nødvendig å utarbeide en ny plan for 
tilgjengelighet i Ås, basert på Universell Utforming. 
 
Valg bes foretatt. 
 
 
 


