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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 25.09.2007 
 
FRA SAKSNR:  12/07 FRA KL: 14.00 
TIL SAKSNR: 13/07 TIL KL: 16.30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 
Møtende medlemmer:  
Arne Ellingsberg - Leder                                 
Irene Pytte                                                           
Gunnar Kvande-Pettersen  
Ragnhild Lund  
Magne Østerås 
Aase Kann Jørgensen - Nestleder      
Karl Mikkelsen                                   
Jorunn Nordli 
Bjørg Skjeseth  
                                                                                                     
Møtende varamedlemmer:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 26.09.07 av: Leder Arne Ellingsberg og nestleder Aase Kann Jørgensen 
 
Underskrifter:  
 
_________________________ ___________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
12/07 07/1653  
KUNSTNERISK UTSMYKKING AV MOER SYKEHJEM - OPPNEVNING AV 
UTSMYKKINGSKOMITE  
 
13/07 07/1738  
NY LEGEHJEMMEL  
 

 
DRØFTINGSSAKER: 
1. TILRETTELEGGING FOR DET NYE ELDRERÅDET 
 

Valg og representasjon 
1. Det nye eldrerådet skal etter vedtak i K-sak 31/07 i møte 20.06.07 om ”Evaluering av 
den politiske styringsstrukturen” være på 7 medlemmer. Flertallet av rådsmedlemmene 
skal være alderspensjonister. Det er kommunestyret som oppnevner medlemmer med 
personlige varamedlemmer til Eldrerådet.   

 
2. Til å komme med forslag på alderspensjonister til rådet kan nevnes forslag fra 
pensjonistforeninger, eldresentra og andre typer frivillige organisasjoner og foreninger 
som driver aktivt arbeid blant eldre. 

 
3. Medlemmer som oppnevnes på fritt grunnlag i tillegg til dem nevnt i pkt. 2, bør ha vist 
spesiell interesse for de eldres levekår.  

 
4. Rådet velger selv leder og nestleder. Disse skal være alderspensjonister. Også 
eventuelle alderspensjonister oppnevnt på fritt grunnlag er valgbare. 

 
5. Kroer, Nordby og resten av Ås bør være representert i Eldrerådet i samsvar med antall 
eldre i ulike deler av kommunen.  

 
6. Likestillingsloven gjelder også for Eldrerådet.  
 
Oppgaver og ansvar 
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling og uttalelse alle 
saker som angår levekår for eldre. 
Eldrerådet skal ha anledning til å uttale seg om: 

o Kommuneplanen og handlingsprogram/økonomiplan/budsjett. 
o Tiltak og planer i helse- og sosialsaker som vedrører eldre. 
o Saker av særlig interesse for eldre, for eksempel saker som gjelder boligprogram 
og reguleringsplaner, samferdselssaker og kultur.  

o Saker som skal passere faste utvalg på veien til kommunestyret, bør først 
forelegges Eldrerådet.  

For øvrig kan og bør Eldrerådet ta opp alle saker som rådet selv mener har betydning 
for eldres velferd. 
 

Leders forslag til vedtak: 
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Tilrettelegging for det nye Eldrerådet sendes som informasjon til aktuelle 
organisasjoner, foreninger og lag i følge pkt. 2 over. Utvalget av mottakerorganisasjoner 
foretas av den kommunale administrasjon, som også bør gjøre oppmerksom på frister for 
når forslagene på aktuelle alderspensjonister må være innsendt til Ås kommune v/politisk 
sekretariat.  
 
Forslag fra Magne Østerås: 
I pkt. 2 strykes:”eldresentra og andre typer frivillige organisasjoner og foreninger som 
driver aktivt arbeid blant eldre”. 
I pkt. 4 strykes:”Også eventuelle alderspensjonister oppnevnt på fritt grunnlag er 
valgbare”. 
 
Votering: Leders forslag ble vedtatt 8-1.  
 
Eldrerådets vedtak: Som leders forslag. 
 

2. ELDREDAGEN 1. OKTOBER 2007 – OPPFØLGING 
       Planene for dagen er klare og likeså oppfølging med fordeling av oppgaver. Hele 
 Eldrerådet møter kl. 17.00. 
 
3. ÅRSMELDING FOR ÅS ELDRERÅD 2007 – UTKAST 
      Utkastet, som er beregnet på oppfølging av det nye eldrerådet, ble godkjent, men må gåes    

nøye gjennom for oppretting av eventuelle trykkfeil.  
 
4. TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 
 Saken ble trukket. 
 
5. FLERE HENDER I ELDREOMSORGEN 

 Under Eventuelt pkt. 1 på Eldrerådsmøte 22.08.07:” Magne Østerås leverte brev av 29. 
mai 2007 fra Helseutvalget, Norsk Pensjonistforbund Akershus om ”Flere hender i 
eldreomorgen”. Det anbefales at eldrerådene støtter opp initiativ om å få kommunen til å 
opprette lærlingeplasser fra høsten 2008 for å sikre rekruttering av pleiepersonale til 
eldreomsorgen. Eldrerådet er enig i initiativet, og vil minne kommunen om betydningen av 
rekruttering til omsorgsyrkene i forbindelse med behandlingen av budsjett/økonomiplan 
for 2008-2012.” Østerås meddelte at han hadde fått positivt svar fra Ås kommune for 
påminnelsen.  

 
6. VURDERE DATAKURS/INTERNETT FOR ELDRE 
 Under Eventuelt pkt. 2 på Eldrerådsmøtet 22.08.07 ble saken reist av Aase Kann 
Jørgensen med anbefaling om ”at Eldrerådet tar kontakt med Frivillighetssentralen for å få 
arrangert kurs for eldre i bruk av datamaskiner”.  
Etter uttalelser i møtet mener Eldrerådet at Frivillighetssentralen har bra med tilbud til eldre 
for bruk av datautstyr, men ser gjerne at det blir gitt mer informasjon om tilbudet på 
Frivillighetssentralen, og også om eventuelle muligheter andre steder, for eksempel på 
bibliotekene, skoler m.v., hvor det kan brukes datautstyr og læres mer om bruken.  
 
 
MERKNADER TIL PROTOKOLLEN FRA ÅS ELDRERÅD 25.09.07: 
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”Magne Østerås foreslo å legge eldredagsfeiringa til Nordby (Granheim) på søndag 30. 
september kl. 14.00 til 17.00. Program song og allsong ved Åsgårdsreia. Foredrag: Anette 
Hylen Ranholt, leiar Norske selskap for aldersforskning. Spesialist i aldersmedisin.” 
 
Protokollen blir endret og sendt ut til sittende Eldreråd.  
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Utv.sak nr. 12/07  
KUNSTNERISK UTSMYKKING AV MOER SYKEHJEM - OPPNEVNING AV 
UTSMYKKINGSKOMITE  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: Tilsvarer Eldrerådets uttalelse. 
 
Ås Eldreråds behandling 25.09.2007: 
Votering: Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 25.09.2007: 
1. Det avsettes 1.66 mill. kr. til utsmykking av Moer sykehjem 
2. Det søkes KORO (Kunst i offentlig rom) om tilskudd på inntil kr. 800 000.- 
3. Når rammen for utsmykkingsprosjektet er avklart, nedsettes komité etter Ås 
kommunes retningslinjer for utsmykking. 

 
  
Utv.sak nr. 13/07  
NY LEGEHJEMMEL  
 
Rådmannens innstilling: 
Ny legehjemmel lyses ut innen utgangen av 2007 med sikte på tilsetting innen sommeren 
2008. Legehjemmelen legges til Nordby. 
 
Ås eldreråds behandling 25.09.2007: 
Gunnar Kvande-Pettersen fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det undersøkes hvor mange av innbyggerne i Ås som er listeført hos lege i annen kommune 
og vice versa. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt med Kvande-Pettersens tilleggsforslag. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 25.09.2007: 
Ny legehjemmel lyses ut innen utgangen av 2007 med sikte på tilsetting innen sommeren 
2008. Legehjemmelen legges til Nordby. 
 
Det undersøkes hvor mange av innbyggerne i Ås som er listeført hos lege i annen kommune 
og vice versa. 
 


