
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/1238-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Ås Eldreråd Lille sal, Kulturhuset 13.05.2013 

 
Fra ER-sak: 20/13  Fra kl.: 15.30 
Til ER-sak: 20/13 Til kl.: 17.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Espen Fjeld (H) 
 

Møtende medlemmer:  
Ina Rangønes Libak (A) 
Arne Ellingsberg (Sp) 
Inger Ekern 
Reidun Hilmersen 
Georg Distad  
 

Møtende varamedlemmer:  
Ingen varaer hadde anledning til å møte 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Konsulent Jan Einbu - møtesekretær 
 

Diverse merknader:  
Egil Ekberg møtte ikke. 
 
For oppfølging: Presentasjonsfoilere fra enhetsleder Gro Magnussens foredrag om 
Moer sykehjem av 13.05.2013, sendes medlemmer av eldrerådet.   
 

 
Godkjent 14.05.2013 av leder Georg Distad og nestleder Inger Ekern. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

ER-sak 20/13   

MØTE I ÅS ELDRERÅD 13.05.2013 UTEN POLITISKE SAKER  
 
 
 
 

REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 13.05.2013 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

ORIENTERINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD 13.05.2013 

 
1. Eldredagen 1.oktober 2013. 

Følgende er klart av program:  
- foredrag ved Marit Aschehoug 
- elever fra kulturskolen i Ås opptrer  
- seniorkoret synger 

  
 

DRØFTINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD 13.05.2013 

 
1. Drøfting av informasjonsopplegg  

Informasjons- og kommunikasjonsopplegg for Eldrerådet  
 

 FACEBOOK 
Eldrerådet vurderer å bli aktive på Facebook for å nå bedre ut til innbyggerne i 
Ås. Det arbeides videre med idéen.     

 INFORMASJONSKORT 
Eldrerådet vurderer Informasjonskort som en god ide.  
Informasjonskort om Eldrerådet, facebooktjenesten og andre kontakt-
muligheter legges igjen på NAV, biblioteker i Ås, eldresenter, seniorsenter, 
helsestasjon, legekontorer, settes på oppslagstavler og legges inn på Ås 
kommunes hjemmeside.  
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2. Drøfting av arbeidsopplegg 
 
Videre samarbeidsopplegg i rådet ble drøftet.  

 
 

3. Drøfting av opplegg for møtet i juni med hs-sjef og hs-leder 
 
Eldrerådet ønsker at fokus settes på følgende tre hovedområder:  

 sykehjemsplasser  

 samarbeids/- brukerråd for sykehjemmet 

 oppsøkende virksomhet/eldrekontakt   
Eldrerådet tilrår at midler til eldrekontakt vises i budsjettsammenheng. 

 
 

EVENTUELT I ÅS ELDRERÅD 13.05.2013 
 

Framtidskafé: 
Ina R. Libak redegjorde for framtidskafeen i Ås og utfordret eldrerådets medlemmer  
til å delta. Eldrerådets medlemmer var positive, og Ina Libak vil komme tilbake med 
konkrete ideer og utfordringer.     
 

Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo: 
Felles uttalelse foreligger nå fra alle eldrerådene i Follo vedrørende 
samhandlingsreformen, apotektjenesten og drosjesituasjonen, jf. rådets uttalelser i 
ER-sak 12/13, 13/13 og 14/13. 
 
Uttalelsen gjøres kjent for blant annet Follorådet (der ordførerne og rådmennene i 
Follokommunene er medlemmer) og andre aktuelle organer. Eldrerådsleder og 
sekretariatet følger opp saken.    
 
 
 
 
 
 
  


