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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunalt råd for  
funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 26.08.2008 
 
FRA SAKSNR:  13/08 FRA KL: 18.00 
TIL SAKSNR: 15/08 TIL KL: 20.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Ulf Oppegård - Leder 
 
Møtende medlemmer:  
Astrid Burum, KrF 
Kjell Westengen, A  
Turid Leirgul, Foreldreforening for funksjonshemmede barn 
Anne Marit Kleven, Norges Blindeforbund  
Erik Martinsen – Nestleder 
Marianne Nilsen, Fritidsleder for funksjonshemmede  
 
Møtende varamedlemmer:  
Vara ble ikke innkalt pga. kort varsel. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes 
 
Diverse merknader:  
Orientering fra interesseorganisasjonene i Ås: 

• FFÅ ved Turid Leirgul 
• Norsk Rem v/Berit Moor 
• LHL Follo v/Arne Otnes 

 
 
Godkjent 27.08.08 av: Fungerende leder Erik Martinsen 
 
Underskrifter: 

 

_____________________________________   
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
13/08 08/1263  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2009-2011  
 
14/08 08/1751  
PLAN FOR UTEAREALENE I ÅS SENTRUM - TIL UTTALELSE  
 
15/08 08/1784  
LEDSAGERBEVIS FOR BARN OG UNGE  
 
 
REFERATSAKER TIL K.RÅD 26.08.08: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
MELDINGSSAKER: 
Helse og sosialsjefen i Ås har bekreftet overfor rådet at hydroterapitilbudet for 
funksjonshemmede barn i Ås opprettholdes ut året. Administrasjonen vil se på 
hvordan det kan løses i fremtiden. Kommunalt råd for funksjonshemmede er fornøyd 
med opprettholdelsen av tilbudet, men er likevel bekymret for tilbudet i årene som 
kommer. Rådet vil ha sak om hydroterapitilbudet til rådet. 
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Utv.sak nr. 13/08  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2009-2011  
 
Leders innstilling: 
Saken legges frem for rådet uten innstilling. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 26.08.2008: 
Fellesforslaget ble fremmet og tilsvarer rådets uttalelse. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 26.08.2008: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede vil understreke viktigheten av følgende tiltak: 
Tabell 1 - Kommunale veier 
Prioritet Tiltak Totale 

kostnader 
(1000 kr) 

01 Fortau i Moerveien 
Frisikt må sikres i krysset mellom hotellet og brannstasjonen 
ved at hekken fjernes eller trekkes tilbake 

350 

04 Parkeringsplassen ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er 
mulig å parkere på gangarealet. HC-parkeringen utenfor 
apoteket bør utbedres. 

20 

17 Gang- og sykkelvei langs Brekkeveien fra Moer Sykehjem til 
stasjonen 

 

 
Tabell 2 - Fylkesveier (Akershus fylkeskommune er ansvarlig for tiltaksgjennomføring) 
Prioritet Tiltak 
08 Gang- og sykkelvei Meierikrysset – Syverudveien 
 
Tabell 3 – Riks- og europaveier 
Prioritet  
02 Gang- og sykkelvei/fortau langs Holstadveien fra Sentralkrysset til 

Nyborgveien 
06 Forbedre veilys i kryssingpunkter av gang- og sykkelveien langs rv 152 
14 Opphøyd gangfelt ved Aud Max og Samfunnsveien  
 
Leskur i østgående (utgående) retning ved Nygårdskrysset bør komme med som en 
prioritert oppgave.  
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Utv.sak nr. 14/08  
PLAN FOR UTEAREALENE I ÅS SENTRUM - TIL UTTALELSE  
 
Leders innstilling: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser gjerne at prinsippene for universell 
utforming blir lagt til grunn for utforming av tiltakene. Dette bør gjelde underlag, 
ledelinjer, fargevalg, adkomster, beplantninger, stolper, reklameplakater (løse og 
faste), parkering av sykler osv. Det er viktig at retnings- og bevegelseshemmede kan 
bevege seg fritt og uten særlige hindringer i hele Ås sentrum.  
 
Det er positivt med opphøyde fotgjengeroverganger og kjørebaner, men erfaringer 
viser også at gangarealer da lettere kan tas i bruk av kjøretøyer, jfr. utenfor banken 
og Ås apotek.  
 
Området ved Ås stasjon er i dag vanskelig for retnings- og bevegelseshemmede. 
Rådet ser det som vesentlig at ”ganglinjer” til og fra stasjonen er tydelige og at 
sentrum kan nås uten omveier og på de myke trafikanters premisser. 
 
Rådet ser det positivt at adkomster og tilgjengelighet bedres. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 26.08.2008: 
Det ble fremmet følgende tilleggsforslag i rådet: 
Det bør utarbeides en skiltplan med retningslinjer for utforming og plassering av skilt 
gjeldende for Ås sentrum 
 
Votering: Leders innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 26.08.2008: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser gjerne at prinsippene for universell 
utforming blir lagt til grunn for utforming av tiltakene. Dette bør gjelde underlag, 
ledelinjer, fargevalg, adkomster, beplantninger, stolper, reklameplakater (løse og 
faste), parkering av sykler osv. Det er viktig at retnings- og bevegelseshemmede kan 
bevege seg fritt og uten særlige hindringer i hele Ås sentrum.  
 
Det er positivt med opphøyde fotgjengeroverganger og kjørebaner, men erfaringer 
viser også at gangarealer da lettere kan tas i bruk av kjøretøyer, jfr. utenfor banken 
og apoteket i Gamleveien 2  
 
Området ved Ås stasjon er i dag vanskelig for retnings- og bevegelseshemmede. 
Rådet ser det som vesentlig at ”ganglinjer” til og fra stasjonen er tydelige og at 
sentrum kan nås uten omveier og på de myke trafikanters premisser. 
 
Rådet ser det positivt at adkomster og tilgjengelighet bedres. 
 
Det bør utarbeides en skiltplan med retningslinjer for utforming og plassering av skilt 
gjeldende for Ås sentrum 
 
 
  



Side 5 av 5 

Utv.sak nr. 15/08  
LEDSAGERBEVIS FOR BARN OG UNGE  
 
Leders innstilling: 
Dagens ordning med ledsagerbevis opprettholdes. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 26.08.2008: 
Enhetsleder Hanne Dølheim orienterte om ordningen med ledsagerbevis. 
Retningslinjene for ordningen ble delt ut i møtet. 
 
Fellesforslag ble fremmet og tilsvarer rådets uttalelse. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 26.08.2008: 
Dagens retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede synes å være godt 
dekkende for nåværende ordning. Det gir et rimelig godt grunnlag for å utøve skjønn.  
Det bør foretas en behovsprøving for barn under 8 år.  
 
 
  
 


