
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ås Eldreråd Moer sykehjem, 1. etasje         09.11.2010                                                                     

møterom 1-2  
Fra ER-sak:   9/10 Fra kl.: 10.00 
Til ER-sak: 10/10 Til kl.: 11.45 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Leif Sundheim, leder 
Inger Sandfeld 
 
Møtende medlemmer:  
Ragnhild Lund, nestleder 
Per Eivind Killingmo 
Gunnar Kvande- Pettersen 
Bjørg Texmo 
Inger Ekern 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
Trygve Roll-Hansen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Merethe Sommerschild - sekretær 
 
Diverse merknader:  
Ragnhild Skiaker kunne ikke møte som vara for Leif Sundheim.  
 
 
Godkjent 10.11.2010 av nestleder Ragnhild Lund og Inger Ekern. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
ER-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
9/10 10/3294 145   
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014  
 
10/10 10/3202 033   
MØTEPLAN FOR ÅS ELDRERÅD 2011  
 
 
REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 09.11.2010: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
MELDINGSSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 09.11.2010: 
Meldingssakene ble tatt til orientering. 
 
 
EVENTUELT: 
� Ås Eldreråd ønsker en gjennomgang vedrørende sykehjemmet. Ås Eldreråd 

ønsker en orientering om fremtidige planer fra helse- og sosialsjefen. Ås Eldreråd 
ønsker dette som egen sak på neste møte i januar 2011. 

� Ås Eldreråd ønsker Kollektivtilbud  Follo- Ahus som egen sak på neste møte i 
januar 2011.  

 
 

 



Side 3 av 4 

 
ER-sak 9/10  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2011 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2011.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.  
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2011, jf. vedlegg 11.  
d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 

30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av 
trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.  

e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien.  

 
Ås Eldreråds behandling 09.11.2010: 
Rådet har lest rådmannens innstilling og vil fremme følgende uttalelse. 
 
Votering:  
Forslaget til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 09.11.2010: 
På side 55 i Handlingsprogrammet står, sitat: 
”Eldresentrene er en arena for eldre og uføretrygdede. Sentrene fokuserer på 
egeninnsats og forebygging av ensomhet, passivitet og ernæring. Sentrene tilbyr 
sosiale og kulturelle aktiviteter og tiltak rettet mot den fysiske helsen. Det gis også 
mulighet til ulike gruppeaktiviteter. Det er en utfordring at eldresenterets lokaler i Ås 
er for små i forhold til antall deltakere/medlemmer, og det fordrer mulighet for å ta 
imot flere/nye brukere. Det fører igjen til at tilbudet ikke er for alle.” 
 
I Ås er det 477 personer over 80 år. Av de registrerte brukerne i Ås eldresenter er ca. 
170 over 80 år. Regner vi med de som fyller 80 år i 2011 blir det over 200. Det vil 
være et stort tilbakeskritt å overlate til brukerne å ha det store ansvaret som det er å 
drive uten daglig leder. Sammen med brukere av eldresenteret i Nordby så er ca. 
halvparten av de eldste eldre brukerne av de 2 eldresentrene. 
Eldrerådet mener det ikke er samsvar mellom Alternativ innsparingsliste og 
handlingsplan. Dette gjelder både lønnsmidler til eldresenteret i sentrum og tilskuddet 
til Nordby eldresenter. For å følge Handlingsplanen må reduksjoner i Alternativ 
innsparingsliste for eldresentrene frafalles. 
 
 
 
 
Ås Eldreråd er bekymret for at det nå planlegges å gjøre om 8 rom på Moer sykehjem 
til dobbeltrom. Ingen burde komme i den situasjon å måtte dele rom med et annet 
menneske når man kanskje har vært vant til å være alene i mange år. Vi ber om at 
det nøye vurderes, også med tanke på de retningslinjer som var lagt ved byggingen. 
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Eldre er en stor lånegruppe ved bibliotekene. Lydbøkene er viktig for eldre og 
svaksynte og bibliotekene må ha mulighet til å ha et godt tilbud til alle aldre. 
Eldrerådet ber om at bemanning og støtte til innkjøp opprettholdes. 
 
 
  
ER-sak 10/10  
MØTEPLAN FOR ÅS ELDRERÅD 2011  
 
Leders innstilling: 
Tilsvarer Eldrerådets vedtak.  
 
Ås Eldreråds behandling 09.11.2010: 
Votering: Leders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås Eldreråds vedtak 09.11.2010: 
MØTEPLAN FOR ÅS ELDRERÅD 2011 

1. halvår 2011 
Møtedag  Tid  Uke Møterom(med forbehold om endringer) 
Tirsdag 18. januar Kl. 10.00 3 Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg. 
Tirsdag 15. februar Kl. 10.00 7 Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg. 
Tirsdag 22. mars Kl. 10.00 12 Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg. 
Tirsdag 03.mai Kl. 10.00 18 Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg. 
Tirsdag 07. juni Kl. 10.00 23 Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg. 

 
2. halvår 2011 

Møtedag  Tid  Uke Møterom 
Tirsdag 23. august Kl. 10.00 34 Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg. 
Tirsdag 27. september Kl. 10.00 39 Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg. 
Tirsdag 08. november Kl. 10.00 45 Moer sykehjem, møterom 1, 1.etg. 

 
 
  


