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Saksprotokoll 
 

 

Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune 

Saksbehandler:  Alexander Krohg Plur Saksnr.:  21/01501 

Behandlet av  Møtedato 

1 Eldrerådet 4/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/21 26.05.2021 

3 Formannskapet 49/21 02.06.2021 

4 Kommunestyret 45/21 16.06.2021 

 

  

 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Formannskapet drøftet seg frem til fellesforslag om endret punkt 4: 

Fra gjenoppstart og ansatt leder er tilbake, og fram til 31.06.2022, skal Ås 
seniorsenter betale lønnsutgifter for ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. Videre 
eventuelle økonomiske betingelser reguleres i ny avtale. 
 
Votering: 

Hovedutvalgets innstilling punkt 1-3 og fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

1. Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår. 

2. Følgende legges til grunn for videre arbeid: 
a) Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er foreldet og samsvarer ikke med 

dagens virkelighet. Avtalen som har ett års oppsigelsesfrist sies opp fra 
01.07.2021 og løper til 30.6.2022. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 
og gjøres gjeldende fra 01.07.2022. 

b) Den utløpte avtalen med Nordby eldresenter gis forlenget gyldighet til 
31.12.2021. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 og gjøres gjeldende 
fra 01.01.2022. 

3. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte 
lønnskostnader i 2020 ettergis. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond. 

4. Fra gjenoppstart og ansatt leder er tilbake, og fram til 31.06.2022, skal Ås 
seniorsenter betale lønnsutgifter for ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. 
Videre eventuelle økonomiske betingelser reguleres i ny avtale. 

 
 

 
 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 4. juni 2021 
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Vibeke Berggård 
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