
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2253-3 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Ås Eldreråd Lille sal i Ås rådhus 25.09.2012 

 
Fra ER-sak: 18/12  Fra kl.: 16.30 
Til ER-sak: 18/12 Til kl.: 18.05 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Ina Rangønes Libak (A) 
Espen Fjeld (H) 
 

Møtende medlemmer:  
Inger Ekern 
Arne Ellingsberg (Sp) 
Reidun Hilmersen 
Espen Olsen 
Georg Distad 
 

Møtende varamedlemmer:  
Egil Ørbeck (H) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Kulturkoordinator Myfanwy Moore-Evensen, helse- og sosialsjef Marit Roxrud 
Leinhardt og konsulent Rita Stensrud – sekretær. 
 

Diverse merknader:  
Vara for Libak, Grazyna Englund, hadde ikke anledning til å stille. 
 

 
Godkjent 26.09.2012 av leder Georg Distad og nestleder Inger Ekern. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

ER-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
18/12 11/4131 614 H12 &47  
PLAN FOR UTBYGGING AV ULIKE INSTITUSJONSPLASSER OG 
OMSORGSBOLIGER I ÅS KOMMUNE 2013-2023 
 
 
 
 

REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 25.09.2012 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Eldrerådsmedlemmene melder seg på fellesmøte i Frogn direkte til Guro Merlid: 
guro.merlid@frogn.kommune.no eller tlf. 64 90 60 75. Påmeldingsfrist: 09.10.12. 
 
 
 

ORIENTERINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD 25.09.2012 
 

 Kulturhuskoordinator Myfanwy Moore-Evensen informerte og svarte på spørsmål 
om kulturhuset.  

 

 Felles orientering for rådene om samhandlingsreformen i Follo ved helse- og 
sosialsjef, Marit Roxrud Leinhardt og prosjektleder for samhandlingsreformen i 
Follo, Ingvild Belck-Olsen.  

 
 
 

EVENTUELT I ÅS ELDRERÅD 25.09.2012 
 
Eldrerådet drøftet distribusjon av eldrerådets innspill til behandlingen av 
handlingsprogram 2013 - 2016 og budsjett for 2013. 
 
Vedtak: Eldrerådets innspill til behandlingen av handlingsprogram 2013 - 2016 og 
budsjett for 2013, sendes rådmannen med kopi til gruppelederne i kommunestyret. 
 
Oppfølging: 

 Eldrerådets innspill ble 26.09.12 sendt til rådmannen med kopi til gruppelederne. 

 Etter eldrerådsmøtet 27.08.12 ble for øvrig innspillet sendt til plan- og 
utviklingssjef Cornelia Solheim og levert til sekretærer for referering i 
formannskapet og kommunestyret. 

 

 

 

mailto:guro.merlid@frogn.kommune.no
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DRØFTINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD 25.09.2012 

 

 Eldredagen 1. oktober: Siste del av planleggingen ble foretatt og oppgaver ble 
fordelt. Deler av eldrerådet møter kl. 15 i Store sal for å forberede arrangementet. 
Annonsen trykkes i Ås avis og ØB 27.09.12, med følgende tekst: 

 

 DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 
Markeres mandag 1. oktober kl. 18.00 i Ås kulturhus, Store sal.  

PROGRAM:  
• Informasjon om eldrerådets arbeid.  
• Innlegg ved Ina Rangønes Libak.  

• Korsang ved Ås Seniorkor.  
• Dans ved Ås internasjonale folkedansgruppe.  

Bevertning: kaffe, smørbrød og kringle.  

Alle er hjertelig velkomne! Ås eldreråd. 
 

 

 Spørsmål til bygnings- og reguleringssjefen:  
Rådet vedtok å sende spørsmålene til bygnings- og reguleringssjefen. Se brev 
nedenfor. 

 
Oppfølging: Sekretær sender spørsmålene til bygnings- og reguleringssjefen. 

 
 

______  . ______ 
 

Ås, 25.09.2012 
 
 
 
Fra Ås eldreråd 
 

 

 

Spørsmål til bygnings- og reguleringssjef 
 
Det er erfart at det i nye boligbygg i Ås sentrum ikke i tilstrekkelig grad er tatt hensyn 
til at boligene skal kunne brukes av rullestolbrukere og at det skal være praktisk for 
hjemmesykepleien (hjemmebaserte tjenester) å utføre sine tjenester. Det er heller 
ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for transport av sykebårer eller sykesenger. 
 
Dette betyr at det ikke er tatt hensyn til den utviklingen som er en offisiell målsetting, 
og som bl.a. er forutsatt i samhandlingsreformen, at det skal være mulig å bo i egen 
bolig lengst mulig. 
 
Hva har reguleringsmyndigheten i Ås kommune gjort, eller vil gjøre, for at dette blir 
ivaretatt i påbegynte og fremtidige boligbygg? 
 
 

______  . ______ 
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ER-sak 18/12  

PLAN FOR UTBYGGING AV ULIKE INSTITUSJONSPLASSER OG 

OMSORGSBOLIGER I ÅS KOMMUNE 2013-2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bygger i fremtiden ut ulike institusjonsplasser (sykehjem, 
institusjonsplasser for psykisk syke etc.) i tilknytning til Moer sykehjem i Ås sentrum. 
 

Alternativ innstilling: 
Ås kommune bygger i fremtiden ut ulike institusjonsplasser (sykehjem, 
institusjonsplasser for psykisk syke etc.) i Nordby i tilknytning til Granheimtunet. 
 
 

Ås eldreråds behandling 25.09.2012: 
Georg Distad fremmet forslag om å legge til følgende uttalelse fra rådet: 
Ås eldreråd vil understreke viktigheten av at det bygges ut institusjonsplasser fort nok 
til at de som trenger det får en verdig omsorg. 
 

Votering:  
Rådmannens innstilling om Moer sykehjem, med tillegg av Distads forslag til 
uttalelse, ble enstemmig tiltrådt. 

 

 

Ås eldreråds innstilling 25.09.2012: 
Ås kommune bygger i fremtiden ut ulike institusjonsplasser (sykehjem, 
institusjonsplasser for psykisk syke etc.) i tilknytning til Moer sykehjem i Ås sentrum. 
 

Uttalelse fra eldrerådet som følger saken: 
Ås eldreråd vil understreke viktigheten av at det bygges ut institusjonsplasser fort nok 
til at de som trenger det får en verdig omsorg. 
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