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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd for  
funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 11.03.2008 
 
FRA SAKSNR:  5/08 FRA KL: 18.00 
TIL SAKSNR:  6/08 TIL KL: 20.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:    Kjell Westengen 
Erik Martinsen – Nestleder 
Marianne Nilsen, Fritidsleder for funksjonshemmede  
 
Møtende medlemmer:  
Ulf Oppegård - Leder 
Astrid Burum, KrF 
Turid Leirgul, Foreldreforening for funksjonshemmede barn 
Anne Marit Kleven, Norges Blindeforbund  
 
Møtende varamedlemmer:  
Vara kunne ikke møte for Kjell Westengen. 
Jacob Apeland, Ytre Follo Hørselslag 
Arne Otnes, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes 
 
Diverse merknader:  
Retting til protokollen til komm.råd for funksjonshemmede 12.02.08: 
Jacob Apelands forslag” Ordførermøte fungerer som politisk råd for 
politirådet” tatt med i sak om organisering av polititjenesten i Follo 
politidistrikt.  
 
Godkjent 12.03.08 av: Leder Ulf Oppegård  
 
Underskrifter: 

 

________________________  
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
5/08 08/478  
GNR 55 BNR 2 - BREKKEVEIEN 3 - PLATTING/UTESERVERINGSPLASS  
 
6/08 08/557  
OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE SOM SER PÅ PLAN FOR UNIVERSELL   
UTFORMING 
 

7/08 08/631  
R-239- REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE- OPPEGÅRD 
GRENSE TIL UTTALELSE 
 
 
EVENTUELT: 

• Rådets arbeidsprogram kommer som sak etter innspill fra 
medlemmene. 

• Fysioterapeut Anne Marit Kleven vil orientere rådet om 
rehabiliteringen på Moer sykehjem. Det undersøkes om flere 
fagpersoner kan komme og orientere om temaet. 

• Arne Otnes vil forsøke å invitere alle interesseorganisasjoner som 
jobber for funksjonshemmede i Ås til et felles stormøte sammen med 
kommunalt råd for funksjonshemmede. Dette for utveksling av 
gjensidig informasjon. Blir dette vellykket er målet å arrangere et 
slikt stormøte en gang i året.  

• Leder orienterte fra møtet med oppvekst- og kultursjefen 
vedrørende saken om tildeling av ressurser for funksjonshemmede 
barn i barnehager i Ås. Formannskapet har bevilget 500.000,- kroner 
til formålet. Rådet vil etterlyse tall på kostnader av tilbud for 
funksjonshemmede barn med dokumentasjon og statistikk fra alle 
barnehager, skoler og SFO om tilsvarende tilbud som uteblir når 
støtten faller bort.  

 
Alle i rådet har fått utdelt informasjon om Akershusfondet, (Akershus 
fylkeskommunes fond for frivillige organisasjoners tiltak for psykisk 
utviklingshemmede), og er kjent med dette. 
 
Aktivitetskalenderen fra Fritid for funksjonshemmede barn ble delt ut i 
møtet. 
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Utv.sak nr. 5/08  
GNR 55 BNR 2 - BREKKEVEIEN 3  - 
PLATTING/UTESERVERINGSPLASS  
 
Innstilling: 
Saken legges frem for rådet uten innstilling, for drøfting i kommunalt råd 
for funksjonshemmede. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 11.03.2008: 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: 
Så lenge utomhusplanens krav er ivaretatt på annen måte, og prinsipp om 
Universell Utforming er lagt til grunn for utformingen av området, slik at 
det ikke er til hinder for allmenn ferdsel, har rådet ingen innvendinger til 
tiltak i sentrum. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 11.03.2008: 
Så lenge utomhusplanens krav er ivaretatt på annen måte, og prinsipp om 
Universell Utforming er lagt til grunn for utformingen av området, slik at 
det ikke er til hinder for allmenn ferdsel, har rådet ingen innvendinger til 
tiltak i sentrum. 
 
 
  
Utv.sak nr. 6/08  
OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE SOM SER PÅ PLAN FOR 
UNIVERSELL   UTFORMING 
 
Leders innstilling: 
Rådets vedtak tilsvarer leders innstilling.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 11.03.2008: 
Votering: Leders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak 11.03.2008: 
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. 
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Utv.sak nr. 7/08  
R-239- REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE- 
OPPEGÅRD GRENSE TIL UTTALELSE 
 
Innstilling: 
Saken legges frem for rådet uten innstilling, for drøfting i kommunalt råd 
for funksjonshemmede. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 11.03.2008: 
Rådet fremmet følgende fellsforslag: 
Rådet har ingen uttalelse 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 11.03.2008: 
Rådet har ingen uttalelse. 
 
 
 
 
  


