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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 12.11.2008 
 
FRA SAKSNR:  15/08 FRA KL: 14.00 
TIL SAKSNR: 15/08 TIL KL: 17.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Ragnhild Lund – Nestleder, Gunnar Kvande-Pettersen, Per-Eivind Killingmo, 
Inger Ekern 
 
Møtende medlemmer:  
Leif Sundheim – Leder 
Bjørg Texmo 
Inger Sandfelt 
 
Møtende varamedlemmer:  
Even Haugland, Ingrid Langdalen, Jorunn Nordli, Kjell Westengen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes og Kommunelege 1 Mikal M. Ursin. 
 
Diverse merknader:  
Kommunelege Mikal Magnus Ursin orienterte rådet om sin virksomhet som kommunelege.  
Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten - Tann- og munnstell ble delt ut i møtet.  
Kjell Westengen ble enstemmig valt til å være med på godkjenning av protokollen i nestleders 
fravær. 
 
Godkjent 12.11.08 av: Leder Leif Sundheim og Kjell Westengen 
 
Underskrifter: 

 

__________________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
15/08 08/2576  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009 - 2012. BUDSJETT 2009.  
 
 
ORIENTERING I ELDRERÅDSMØTET 12.11.08: 
Kommunelege Mikal Magnus Ursin orienterte rådet om sin virksomhet som kommunelege.  
Mikal M. Ursin er medisinskfaglig rådgiver, ansvarlig for smittevern og miljørettet helsevern. 
Kommunelegen fører tilsyn med skoler og barnehager. Mikal M. Ursin har 20% stilling som 
kommunelege. Stillingen deles med nyansatt kommunelege Christos Glavas som også har  
20% stilling.  
 
ELDREPOLITSK PROGRAM: 
Ås eldreråd vil neste år begynne arbeidet med ”Eldrepolitisk program for Ås kommune 2011-
2014”. 
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Utv.sak nr. 15/08  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009 - 2012. BUDSJETT 2009.  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med 

budsjettkommentar vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2009 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2009 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2009. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2009.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av ordinært lån på kr. 24.280.000 foretas som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 36 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7.2 i handlingsprogram og økonomiplan. Det tas opp et rentefritt lån på kr. 
5.250.000 til skoleanlegg og kirke. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000. 

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20.000.000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 4 promille av 

takstverdien.  
 
Ås Eldreråds behandling 12.11.2008: 
Eldrerådet fremmet følgende fellesforslag: Tilsvarer Eldrerådets uttalelse 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 12.11.2008: 
1. Ås eldreråd minner om at begge eldresentrene i kommunen fikk redusert sine tilskudd fra 

2007 til 2008.  
Budsjett 2009 har forslag om å fjerne tilskuddene på kr. 100.000 til Nordby eldresenter og 
kr. 300.000 til Ås eldresenter som i dag benyttes til delfinansiering av stillingsressurs. I 
stedet foreslår Budsjett 2009 å reduserer stillingen ved Ås eldresenter fra 0,75 til 0,6 
årsverk dekket av kommunen. Eldresentrene gjør viktig forebyggende arbeid for både 
fysisk og psykisk helse hos de eldre, en gruppe som øker i kommunen. Ås eldreråd vil 
derfor sterkt anbefale at bevilgningene til eldresentrene i 2009 opprettholdes på samme 
nivå som i 2008 og at Ås eldresenter får beholde stillingen på 0,75% årsverk. 

2. Nordby har hatt en filial av Ås bibliotek siden krigen. Det er et viktig tilbud som 
befolkningen setter stor pris på. En gang hver måned kommer en av de ansatte ved filialen 
med bøker til utlån for gamle på Nordby eldresenter. Dette er et eksempel på god service 
fra filialen til befolkningen i Nordby.  
Budsjett 2009 har forslag om å legge ned bibliotekfilialen i Nordby. Ås eldreråd vil sterkt 
anbefale at servicen ved bibliotekfilialen i Nordby opprettholdes på dagens nivå. 

 
 
 
 


