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Vedtatt av eldrerådet 27.02.2018 

 
Årsmelding for eldrerådet 2017 

 
Rådets sammensetning: 
 

Eldrerådet ble valgt av Kommunestyret 03.02.2016 i K-sak 5/16 for perioden 2015-
2019. Kommunestyret supplerte antall varamedlemmer 20.04.2016 i K-sak 26/16. 
 
Medlemmer  Personlig varamedlemmer 
Grazyna Englund Ap  Rolf Berntsen Ap 
Aud Raastad V  Inger Sandfeld SV 
Egil Ørbeck H  Torill Horgen FrP 
Inger Ekern,         nestleder Pensjonist  Ragnhild Skiaker Pensjonist 
Nils Kolstad Pensjonist  Bonsak Hammeraas Pensjonist 
Grethe Karusbakken, leder Pensjonist  Solveig Norum Pensjonist 
Egil Ekberg Pensjonist  Arne Stuanes Pensjonist 
 
Sekretær: Førstekonsulent Vibeke Berggård, politisk sekretariat 
 
 
Rådets arbeid: 
 

Eldrerådet hadde 7 møter i 2017. 1 møte ble avlyst. 1 av møtene ble holdt på Ås 
demenssenter. I tillegg ble det holdt et uformelt møte 19. september 2017 for innspill 
til dialogmøte «Leve hele livet!» 
 
 
Saker til politisk behandling i 2016: 

ER-1/17   Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 

ER-2/17  Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 

ER-3/17   Årsmelding 2016 – Eldrerådet 

ER-4/17  Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum 

ER-5/17  Årsmelding 2016 

ER-6/17  1. tertialrapport 2017 

ER-7/17  Alternativ til vold 

ER-8/17  Follo legevakt og forskriftsendring – en orientering 

ER-9/17  Mat og måltider ved Moer sykehjem 

ER-10/17  2. tertialrapport 

ER-11/17  Handlingsprogram 2018 - 2021,  
  med budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021 

ER-12/17  Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten 
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Drøftings- og orienteringssaker: 
 

 Hva eldrerådet ønsket å sette fokus på i 2017: 
 Trygghet i hverdagen for eldre som bor hjemme 
 Etablering av seniorkontakt 
 Eldredagen  
 

 Eldredagen 2017  
Komite for eldredagen:  
leder Inger Ekern, Nils Kolstad, Aud Raastad og Grazyna Englund. 
 

 Ås demenssenter – Navn  
Eldrerådet foreslo 14.02.2017 at det gis et nøytralt navn uten diagnose i navnet, 
f.eks. Moertunet. 
 

 Ås demenssenter – omvisning og orientering ved enhetsleder.  
Miljøterapeut/ergoterapeut orienterte om dagavdelingen. 
 

 Orientering om seniorkontakt og velferdsteknologi v/helse- og sosialsjef. 
Seniorkontakt/velferdsteknolog startet 01.12.2017. 
 

 Merking av fartshumper. 
 

 Sentrumsutviklingen i Ås, felles orientering v/plan- og utviklingssjefen ble holdt 
28.03.2017 for ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 

 

 Velferdsteknologi. 
 

 Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse, jf. brev av 04.04.2017 fra Statens 
seniorråd til kommuner og eldreråd. Orientering v/biblioteksjef og service- og 
kommunikasjonssjef. Eldrerådet er positivt til forslaget og vil gjerne bidra,                    
jf. eldrerådets protokoll 06.06.2017. 

 

 Oversiktsdokument folkehelse 2017-2020. 
 

 Ny fagsekretær for eldrerådet i Akershus fylkeskommune, tilbakemelding om 
videre samarbeid er gitt. 

 
 
Eldredagen: 
 

Ås eldreråd inviterte til markering av den internasjonale eldredagen i Ås kulturhus 
søndag 1. oktober 2017. Ca. 150 personer deltok.  
 

Program for dagen var:  
Leder ønsket velkommen 
Ås kommune i utvikling v/varaordfører Jorunn Nakken 
Underholdning og allsang v/Evy og Inger 
Enkel bevertning: kaffe/te, rundstykker og kringle 
NMBU – et universitet i utvikling v/rektor Mari Sundli Tveit 
Allsang 
 

Utgiftene beløp seg til kr. 22 788. 
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Rådets påvirkning: 
 

Eldrerådets uttalelser i politiske saker ble videreformidlet til alle utvalg som fikk 
sakene til behandling etterpå. Det er imidlertid vanskelig å påvise i hvor stor 
utstrekning eldrerådets uttalelser er blitt tatt hensyn til i det videre politiske arbeidet. 
 

 Dialogmøte Leve hele livet! v/Helse- og omsorgsdepartementet 
Nils Kolstad deltok, etter eldrerådets/departementets valg, som deltaker på 
Hamar 26. september 2017 «Sammenheng og gjennomføring».  
 

Innspill fra Eldrerådet 22.08.2017: 
Velferdsteknologi, kultur og fellesskap, seniorkontakt. 
Omsorgsboliger: kommunens/vertens rolle bør ivaretas bedre med informasjon og 
tilsyn, trygghet i hverdagen. Bibliotekets rolle som veiledningstjeneste/hjelpe-
tjeneste i digitale tjenester til eldre. 
Ikke satse ensidig på at eldre skal bli boende hjemme, må ha mulighet til å bo på 
sykehjem eller bolig med service e.l. 
 

Innspill fra dialogmøtet vil bidra til regjeringens utvikling av en kvalitetsreform for 
eldre med fokus på fire hovedtemaer: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp, 
sammenheng og gjennomføring. Reformen har fått navnet Leve hele livet. Målet 
er flere gode leveår med god helse og mestring, pårørende som ikke blir utslitt og 
ansatte som får brukt sin kompetanse. 

 

 Erfaringskonferanse for tilskuddsordningen «Aktivitet for seniorer og eldre» 
v/Helsedirektoratet 1. november 2017. Leder og nestleder deltok. 

 

 Leder holdt en orientering i Ski bygdekvinnelag 28. februar 2017 om Ås eldreråds 
arbeid. 

 

 Pensjonistforbundet Akershus hadde møte 27. april 2017 på Thon Hotel Ski. Flere 
fra eldrerådet deltok. 

 

 Velferdsteknologi i eldreomsorgen, eldrerådet er foreslått som referansegruppe. 
 
 
Kurs m.m. 
 

 Akershus eldreforum 28. mars 2017 v/Akershus fylkeskommune.  
2 medlemmer deltok. 
 

 Pensjonistforbundets kurs i eldrerådsarbeid, Grue (Kirkenær) 3.-5. april 2017. 
Leder og nestleder deltok. 

 

 Åpent temamøte om hverdagsmestring/velferdsteknologi 19. oktober 2017 i Ås 
kulturhus.  Flere fra eldrerådet deltok. 

 


