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Saksprotokoll 
 
 

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 

Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/03043 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/18 29.10.2018 
10 Formannskapet 88/18 07.11.2018 
11 Formannskapet   
12 Kommunestyret   
2 Eldrerådet 10/18 30.10.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14/18 30.10.2018 
4 Klima- og miljøutvalg 3/18 30.10.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 22/18 31.10.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/18 31.10.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 84/18 01.11.2018 
8 Arbeidsmiljøutvalget 2018 14/18 06.11.2018 
9 Administrasjonsutvalget 24/18 07.11.2018 
 

  
 
Eldrerådets behandling 30.10.2018: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer eldrerådets innstilling. 
 
Votering: Eldrerådets omforente forslag ble enstemmig tiltrådt. (6 stemmer) 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 30.10.2018: 
Eldrerådet forutsetter at Ås kommune fortsatt skal være en god kommune å bli 
gammel i, jf. delmål 2.6 s. 36. Reduksjon i tjenestene må ikke ramme de aller 
svakeste. 
 
Det bør tilrettelegges for mangfoldige bomiljøer der flere aldersgrupper kan bo 
sammen.  
 
Eldrerådet peker på at det mangler et tilbud til personer som føler utrygghet. 
Det savnes et kommunalt bofellesskap der det er noe tilsyn om dagen og vakt om 
natten og der beboere kan medvirke etter evne.  
 
Eldrerådet forutsetter at kontrakter som inngås med private utbyggere følger opp 
krav til universell utforming. Særlig er det behov for større heiser som kan romme 
store rullestoler og bårer. 
 
Samfunnet krever økt digitalisering. Det bør opprettes et fast tilbud der innbyggerne 
kan henvende seg for å få hjelp og opplæring. 
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Det må være mulig for mennesker å kunne ta kontakt med Ås kommune direkte eller 
per telefon. 
 
Eldrerådet er bekymret for at eldre med begrenset bevegelighet blir utestengt fra Ås 
sentrum. Det bør legges til rette for matebusser eller lignende. 
 
Det er positivt at Ås kommune går over til 24 timers legevakt fra 01.01.2019, jf. s. 68. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 5. november 2018 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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