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Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 

Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende alternative forslag fra Høyre og FrP:  
Eksisterende avtaler gjelder frem til nye avtaler med sentrene er godkjent 
av alle parter. Partene er Nordby eldresenter, Ås seniorsenter og Ås 

kommune.  
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

1) Eksisterende avtaler gjelder frem til nye avtaler med sentrene er 
godkjent av alle parter. Partene er Nordby eldresenter, Ås seniorsenter og 
Ås kommune. Ved uenighet skal avtalene opp til politisk behandling. 

2) Kommunedirektøren bes sikre at seniorsentrene opplever god dialog og 
et godt samarbeid med kommunen. Det skal bla sikres samhandling med 

seniorkontakten i kommunen.  
4) Nytt punkt 4: Ordningen med å tilby en kommunal stillingsressurs til 
eldre- og seniorsentrene videreutvikles ved også å omfatte Nordby 

eldresenter. 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, V og KrF: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren ta opp igjen dialogen og inngå 
avtaler med Ås seniorsenter og Nordby eldresenter basert på følgende 
premisser: 

 
1. Lokaler.  

-Aktivitetene i Ås seniorsenter og Nordby eldresenter skal fortsatt drives i Ås 
kommunes lokaler.  
-Lokalene skal være tilgjengelige for annen bruk når de ikke er i bruk av 

sentrene. Avtalene kan regulere fordeling av bruken nærmere.  
-Inntil videre kan nåværende lokaler benyttes, men avtalene kan inneholde 

bestemmelser om evt skifte av lokaler dersom det skulle bli aktuelt.  
-Bruken av lokaler i kulturhuset skal skje i samarbeid med kulturhusets 
administrasjon. 

2. Åpen tilgjengelighet 
-Avtalene skal legge til grunn at sentrene skal være et åpent tilbud til alle eldre 

som ønsker det. 
3. Likebehandling 
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-Ås seniorsenter og Nordby eldresenter skal likebehandles økonomisk.  
4. Bemanning 

-Avtalene skal legge til grunn at ordningen med kommunal finansiering av 
stillingsressurs i eldre-/ seniorsenter inntil videre avvikles i tråd med 
budsjettforutsetningen i handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2023-

2026.  
-Kommunen skal bistå sentrene med arbeidsgiveroppgaver, og kommunestyret 

ber kommunedirektøren avklare hvordan dette kan organiseres. 
5. Driften  

-Det legges til grunn at styrene for sentrene fortsatt har ansvar for driften. 

6. Avtalen 
- Avtalene skal gjelde for fem år av gangen med mulighet for oppsigelse med ett 

års varsel. 
 

 
Votering: 

- Fellesforslag fra FrP og H ble nedstemt 21-12(6H, 3FrP, 2V, 1KrF) 

- SV´s forslag pkt 1 ble vedtatt 19-14(9Ap, 1H, 4Sp) 
- SV´s forslag pkt 2 ble vedtatt 17-16(9Ap, 4Sp, 2V, og 1R) 

- SV´s forslag pkt 4 ble nedstemt 22-11(6H, 3SV, 1R og 1KrF) 
- Fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, V og KrF ble vedtatt 24-9(6H og 3FrP) 

 

Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren ta opp igjen dialogen og inngå avtaler 

med Ås seniorsenter og Nordby eldresenter basert på følgende premisser: 
 
1. Lokaler.  

-Aktivitetene i Ås seniorsenter og Nordby eldresenter skal fortsatt drives i Ås 
kommunes lokaler.  

-Lokalene skal være tilgjengelige for annen bruk når de ikke er i bruk av 
sentrene. Avtalene kan regulere fordeling av bruken nærmere.  
-Inntil videre kan nåværende lokaler benyttes, men avtalene kan inneholde 

bestemmelser om evt skifte av lokaler dersom det skulle bli aktuelt.  
-Bruken av lokaler i kulturhuset skal skje i samarbeid med kulturhusets 

administrasjon. 
2. Åpen tilgjengelighet 

-Avtalene skal legge til grunn at sentrene skal være et åpent tilbud til alle eldre 

som ønsker det. 
3. Likebehandling 

-Ås seniorsenter og Nordby eldresenter skal likebehandles økonomisk.  
4. Bemanning 

-Avtalene skal legge til grunn at ordningen med kommunal finansiering av 

stillingsressurs i eldre-/ seniorsenter inntil videre avvikles i tråd med 
budsjettforutsetningen i handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2023-

2026.  
-Kommunen skal bistå sentrene med arbeidsgiveroppgaver, og kommunestyret 
ber kommunedirektøren avklare hvordan dette kan organiseres. 

5. Driften  
-Det legges til grunn at styrene for sentrene fortsatt har ansvar for driften. 

6. Avtalen 
- Avtalene skal gjelde for fem år av gangen med mulighet for oppsigelse med ett 

års varsel. 
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1) Eksisterende avtaler gjelder frem til nye avtaler med sentrene er godkjent av 

alle parter. Partene er Nordby eldresenter, Ås seniorsenter og Ås kommune. Ved 
uenighet skal avtalene opp til politisk behandling. 
2) Kommunedirektøren bes sikre at seniorsentrene opplever god dialog og et 

godt samarbeid med kommunen. Det skal bla sikres samhandling med 
seniorkontakten i kommunen.  

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 2. desember 2022 
 

Jan Einbu 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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