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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd  
for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 10.02.2009 
 
FRA SAKSNR:  3/09 FRA KL: 18.00 
TIL SAKSNR: 4/09 TIL KL: 20.00 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Marianne Nilsen, Fritidsleder for funksjonshemmede  
Kjell Westengen, A  
 
Møtende medlemmer:  
Anne Marit Kleven, Norges Blindeforbund  
Astrid Burum, KrF 
Turid Leirgul, Foreldreforening for funksjonshemmede barn 
Erik Martinsen – Nestleder 
Ulf Oppegård, Leder 
 
Møtende varamedlemmer:  
Siri Kjær, V 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 11.02.09 av: Leder Ulf Oppegård (H) og nestleder Erik Martinsen  
 
Underskrifter: 

 

____________________________  ____________________________________ 



Side 2 av 4 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
3/09 09/253  
RULLESTOLRAMPE VED KROER OG NORDBY KIRKER - HØRINGSUTTALELSE  
 
4/09 09/408  
R- 254 -REGULERINGSPLAN FOR SENTRUM NORD - ÅSTORGET - UTTALELSE  
 
 
Referatsak til Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.02.09: 
Referatsaken ble tatt til orientering.  
 
EVENTUELT: 
 
Stortings- og sametingsvalget 13. og 14. september 2009. 
Nestleder og utvalgssekretær skal være med i prosjektgruppen som har ansvar for å  
gjennomføring av valget. Rådets interesser skal bli ivaretatt med hensyn til 
tilgjengelighet for valglokalene. 
 
Nordbytun ungdomsskole – regulering 
Nestleder og sekretær vil følge opp rådets ønske om å få sak om Nordbytun 
ungdomsskole til rådet for uttalelse. 
 
Teleslynge 
Rådet ber Ås kommune om å sette av penger for å legge til rette for teleslynge for alle 
kommunale bygg i kommunen.  
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Utv.sak nr. 3/09  
RULLESTOLRAMPE VED KROER OG NORDBY KIRKER - 
HØRINGSUTTALELSE  
 
Leders innstilling: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede i Ås anbefaler at planen godkjennes da den er 
innenfor krav til Universell Utforming.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 10.02.2009: 
Rådet fremmet følgende forslag til uttalelse: Tilsvarer rådets uttalelse 
 
Votering: Rådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 10.02.2009: 
Kroer kirke: 
Rådet mener at det er uheldig å henvise rullestolbrukere og andre med spesielle 
behov til sideinngang. Dette kan være diskriminerende for funksjonshemmede, jamfør 
ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov som trådt i kraft 01.01.09. Rådet forventer at 
det kommer merkede parkeringsplasser for bevegelseshemmede så nær 
rullestolrampen som mulig. Rullestolrampen skal ha snuplass for rullestol på repos og 
foran inngangsdøren.  
 
Nordby kirke: 
Betongheller kan ha glatt overflate. Rådet mener det bør velges en sklisikker 
overflate. Rådet har ønske om at pene tilpassede rekkverk monteres i nødvendig 
grad.  
 
  
Utv.sak nr. 4/09  
R- 254 -REGULERINGSPLAN FOR SENTRUM NORD - ÅSTORGET - 
UTTALELSE  
 
Leders innstilling: 
Saken legges frem for rådet uten innstilling. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 10.02.2009: 
Rådet fremmet følgende forslag til uttalelse: Tilsvarer rådets uttalelse 
 
Votering: Rådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 10.02.2009: 
Rådet foreslår en tilføyelse i reguleringsbestemmelsene §6: 
Deler av garasjeinnkjøringen må tilpasses større handicapbiler. 
 
Og tilføyelse i reguleringsbestemmelsene §8: 
…..Trapper og heise generelt tilpasses båre/- og syketransport. 
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Legge opp til bygningsmessige løsninger for eventuelle svalganger ikke hindrer 
tilgjengeligheten ved for eksempel tunge snøfall. 
 
Rådet ønsker å være høringsinnstans når byggesakene for prosjektet foreligger. 
 
 
 
  
 


