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Kommunestyret  

           

  

            

Kommunedirektørens innstilling: 
 

Det inngås nye avtaler med Ås seniorsenter og Nordby eldresenter på følgende 
premisser: 

 
1. Ås seniorsenter og Nordby eldresenter får drive sin virksomhet i Ås 

kommunes lokaler, som også skal være tilgjengelige for andre brukere. I 

forbindelse med arealprosjektet som nå pågår i Ås kommune ser man at 
inntil videre kan nåværende lokaler benyttes. Ås seniorsenter benytter 

lokaler i kulturhuset i samarbeid med kulturhusets administrasjon. 
 

2. Sentrene skal være et åpent tilbud til alle eldre som ønsker det.  

 
3. Prinsipp om likebehandling av lag og foreninger i Ås kommune legges til 

grunn.  
 

4. Ordningen med å tilby en kommunal stillingsressurs til eldre- og 

seniorsentrene avvikles i tråd med budsjettforutsetningen i 
handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2023-2026 

 
5. Styrene for sentrene har ansvar for driften. 

 

6. Avtalen gjelder for ett år av gangen med mulighet for forlengelse ved 
kommunedirektøren.  

 
 
 

Ås, 21.11.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss     Per Korsvik 
Kommunedirektør  Kommunalsjef oppvekst og 

opplæring 
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Kommunestyret 
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Kommunestyret 
 

 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Tidligere avtaler med sentrene. 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås seniorsenter 
Nordby eldresenter 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag:  
Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår. Gjeldende avtale er sagt 

opp fra 31.12.2022. Samarbeidet med Nordby eldresenter og Ås seniorsenter er 
en viktig del av Ås kommunes arbeid for den eldre befolkningen i kommunen. 

 
Ås seniorsenter er i sin nåværende avtale med kommunen definert som en del av 
kommunens virksomhet, og drives som en selvstendig brukerstyrt enhet. De har 

gratis lokaler i kjelleren i Ås kulturhus og en kommunalt ansatt i 50% stilling. 
Stillingen har i de senere årene blitt fakturert seniorsenteret. Dette har medført 

at seniorsenteret har innført medlemsavgift. De siste 1,5 årene har Ås 
seniorsenter imidlertid ikke blitt fakturert for denne lønnsutgiften, blant annet 

pga langvarig pandemi og påvente av nye avtaler. Ås seniorsenter disponerer 
bare lokalene til fastsatte tider. Resten av uken disponerer kommunen lokalene. 
 

Nordby eldresenter er i dag organisert som en frivillig organisasjon. De har gratis 
lokaler i kjelleren på Granheimtunet som de disponerer hele uken. De har ingen 

medlemsavgift og finansiere driften gjennom frivillig arbeid og inntektsbringende 
aktiviteter fra brukerne, samt utleie av lokalene i helgene. 
 

Når det nå skal skrives nye avtaler anbefales at man likebehandler sentrene og 
samordner innretning på avtalene med Ås kommune. Det er viktig å legge til 

rette for at tilbudene skal drives videre på en god måte.  
 
 

Fakta i saken:  
Samarbeidet med Nordby eldresenter og Ås seniorsenter er en viktig del av Ås 

kommunes arbeid for den eldre delen av innbyggerne. De dekker i dag et stort 
behov i kommunen med sine aktiviteter, og mange eldre føler dette som et viktig 
tilbud for dem i hverdagen. En meningsfylt og tilpasset aktivitet som dette kan 

være avgjørende for mange mht å ha et godt sosialt liv som gjør at de kan leve 
lenger hjemme i egen bolig.  

 
Kommunestyret behandlet og vedtok enstemmig den 16.06.2021 at kommunen 
skal fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås seniorsenter og Nordby 

eldresenter, men med nye vilkår. Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er 
foreldet og samsvarer ikke med dagens virkelighet. Den er oppsagt opprinnelig 

med virkning fra 30.06.2022. Avtalen med Nordby eldresenter er utløpt og ble 
først forlenget frem til 31.12.2021. Begge avtalen ble så forlenget frem til 
31.12.2022 i påvente av det omfattende arealprosjektet som foregår i Ås 

kommune. 
 

Med hensyn til Ås kommunes utvikling mot en Kommune 3.0, en samskapende 
kommune, er det viktig å gjøre kommunens lokaler mest mulig tilgjengelig for 
ulik egnet aktivitet. De må da brukes mest mulig effektivt. Det varsles om et 

enda større trykk på kommunens lokaler i årene som kommer, og det er derfor 
viktig å etablere en effektiv sambruksmodell for lokalene. 
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Høsten 2021 ble det gjennomført to møter mellom Ås kommune og Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter for å kartlegge behov og aktivitet som er i 

dag, og tanker om fremtidige behov.  
  
 

Vurdering:  
Det er viktig at Ås kommune bidrar til å legge til rette for at både Ås seniorsenter 

og Nordby eldresenter fortsatt kan tilby gode og meningsfylte aktiviteter til sin 
målgruppe og deres ønsker og behov. Så langt det lar seg gjøre bør en 
likebehandling av de ulike aktørene ligge til grunn for de nye avtalene som skal 

utarbeides.  
 

Det er i dag knyttet en 50% stilling til driften av Ås seniorsenter som det ikke er 
budsjettert for i kommunen. De siste årene har Ås kommune fakturert 

seniorsenteret for denne stillingsressursen. Det er i kommunestyret vedtatt at de 
frem til avtalen utløp ikke skal faktureres for dette. Det er i forslag til 
handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2023-2026 ikke funnet rom for 

å finansiere en kommunal stillingsressurs for å bistå Ås seniorsenter som 
tidligere. Med det så vil ansvaret for driften ligge hos sentrenes styringsorganer, 

og sentrene vil med det også likebehandles. 
 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
 
Miljømessige konsekvenser:  

Ingen miljømessige konsekvenser 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune bør ha et godt tjenestetilbud for den eldre delen av innbyggerne. 

Som en samskapende kommune bør det oppfordres og legges til rette for å 
inspirere til frivillig initiativ og arbeid. Det bør etableres gode oppdaterte avtaler 

som sikrer god drift gjennom frivillighet. 
 
Alternative vedtak: 

 
1) Det inngås ikke nye avtale med sentrene 

 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 

 
 

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Fra 1/1-2023  
 


