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Vedtatt av eldrerådet 05.03.2019  
 

Årsmelding for eldrerådet 2018 
 
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 i 2018: 
 

Eldrerådet hadde 5 møter i 2018. 2 møter ble avlyst.  
 
Saker til politisk behandling i 2018: 
 
ER-1/18 Møteplan 2018 – Eldrerådet 
 
ER-2/18 Årsmelding 2017 – Eldrerådet 
 
ER-3/18 Ås kommunes årsmelding 2017 
 
ER-4/18 Ås kommunes reglementer – revidering 
 
ER-5/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk behandling 
 
ER-6/18 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
ER-7/18 Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 
 
ER-8/18 Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
ER-9/18 2. tertialrapport 2018 
 
ER-10/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 - 2022  
  med økonomiplan 2019 
 
ER-11/18 Møteplan 2019 - Eldreråd 
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Drøftings- og orienteringssaker: 
 

 Eldredagen 2018   
Orienterings-/drøftingssak i alle møter. Se eget tema under. 
 

 Seniorkontakt/rådgiver orienterte om status og planer så langt 27.02.2018. 
Seniorpolitisk redegjørelse 2014-2017 fra Statens seniorråd var referatsak i 
samme møte. 
 

 Byggeprosjektet på Moer sykehjem – orientering v/prosjektleder i møte for råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.02.2018 der også eldrerådet deltok. 

 

 Meld. St.15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre  
ble sendt eldrerådet 24.05.2018. 

 

 Den kulturelle spaserstokken orientering v/kultursjef Camilla Sæbjørnsen, 
25.09.2018. 
 

 Datakurs for eldre ble drøftet 25.09.2019. Samarbeid med biblioteket om 
opplæring av eldre på mobilbruk. Første datakurs for eldre er gjennomført både i 
nord og sør. Eldrerådet forventer at kursene fortsetter. 

 

 Helse- og sosialsjefen orienterte 30.10.2018 om Stortingsmelding 15 Leve hele 
livet, konsekvenser av samhandlingsreformen og oppfølging av verbalvedtak i 
kommunestyret blant annet om boligplan. Se side 3. 

 

 Orientering/dialog v/rådmannen 30.10.2018 om forslag til handlingsprogram 2019 
-2022 med økonomiplan 2019 – felles orientering med Råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

 
 
Eldredagen: 
 
Ås eldreråd inviterte til markering av den internasjonale eldredagen i Ås kulturhus, 
Store sal og salong, mandag 1. oktober 2018 kl. 18.00.  
Komite:   Leder Aud Raastad, nestleder Nils Kolstad, Inger Ekern,  
  Grazyna Englund og Solveig Norum. 
 

Program for dagen var: 
Eldrerådets leder ønsket velkommen 
Erfaringer fra seniorkontaktstilling og tanker om velferdsteknologi v/Øystein Dale 
Enkel servering: kaffe/te, rundstykker og kringle 
Kunstnerisk underholdning ved Anne Karine Kjus 
Frisklivssentralens tilbud ved Ingeborg Woll 
Hverdagsrehabilitering ved Lise Bjerkeli 
Høstens spennende program på Ås kulturhus ved Martin Øsmundset 
Sang ved Anne Karine Kjus 
Allsang 

 

Ca. 140 personer deltok. Utgiftene beløp seg til kr 23 850.  
Evaluering ble holdt 30.10.2018. 
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Rådets påvirkning: 

Eldrerådets uttalelser i politiske saker ble videreformidlet til alle utvalg som fikk 
sakene til behandling etterpå. Eldrerådet har inntrykk av uttalelser er blitt tatt hensyn 
til i det videre politiske arbeidet. Det eldrerådet også har erfart, er at medlemmenes 
deltakelse i møter, seminarer o.l. har gitt positive resultater. Dialog med fagpersoner 
som er invitert til møtene viser seg å gi resultater. 
 
Temaer som er tatt opp og videreformidlet (kronologisk rekkefølge):  
 

 Frivilligmelding – Eldrerådet etterspurte sak. Den vil bli lagte frem til behandling 
bl.a. i eldrerådet når den er klar. 

 

 Eldrerådet har anmodet kommunen om å bistå med strøing på fv. 152 og i 
undergangen. Oppfordringen er videreformidlet til rett instans i kommunen. 

 

 Eldrepsykolog – Eldrerådet har anmodet rådmannen om å vurdere om å søke om 
midler, sendt helse- og sosialsjef. 

 

 Kommunal planlegging for tilrettelegging av nærturtiltak – nasjonal kartlegging v/ 
NMBU. Spørreundersøkelse ble besvart av eldrerådet v/fung. leder Inger Ekern. 
 

 Ullerud helsebygg, Drøbak – omvisning og orientering 30.05.2018 sammen med 
Hovedutvalg for helse og sosial. Dette var oppfølging bl.a. av eldrerådets vedtak 
22.08.2017 i ER-sak 9/17 Mat og måltider ved Moer sykehjem. 
To av eldrerådets medlemmer deltok på følgende: 
Orientering og omvisning på Ullerud helsebygg i Drøbak av avdelingsleder Cecilie 
Bakke Myhra. Blant annet ble det orientert om måltidstidspunkter. 
Orientering om seniorkontaktstillingen ved seniorkontakt Øystein Dale. 
Orientering om velferdsteknologiprosjektet ved Tora Marie Omvik Johansen fra 
forvaltningsenheten. 
 

 NAV. Følgende tilbakemelding ble gitt i eldrerådets møte 21.08.2018 for 
videreformidling til brukerutvalg i NAV:  
Eldrerådet påpeker at det må være mulig for brukere å kontakte NAV på telefon. 
Ikke alle har mulighet, kompetanse eller språkkunnskap nok til å sende e-post. 
Flere henvendelser om dette er mottatt av eldrerådets leder. 
 

 Velferdsteknologi, workshop på kulturhuset 20.09.2018 v/konsulent i 
forvaltningsenheten. En av eldrerådets medlemmer deltok. 
Eldrerådet ønsker at flere fra eldrerådet blir invitert på møter om 
velferdsteknologi. Rådet er referansegruppe. 
 

 Helse- og sosialsjefen orienterte 30.10.2018 om:  
• Stortingsmelding 15: Leve hele livet! - tidsplan og gjennomføring.  
• Konsekvenser av samhandlingsreformen og oppgaveoverføring. 
• Oppfølging av verbalvedtak i kommunestyret om blant annet boligplan. 
 

I påfølgende dialog ble det gitt tilbakemeldinger om at eldrerådet ønsker 
• å bli involvert når det gjelder gjennomføring av Leve hele Livet!  
• å påvirke hvilke boligtyper som velges, jf. boligplan 
• at det tilrettelegges for mangfoldige bomiljøer der flere aldersgrupper kan bo 
 sammen 



Ås kommune - Service og kommunikasjon 
Vår ref.: 19/00418-1  Side 4 av 4 

• tilrettelegging for bospareklubb for eldre i Nordby 
• at det etableres et bofellesskap for personer som er for friske til å få 
 omsorgsbolig/sykehjemsplass, men som trenger trygghet  
• at det etableres matebusser eller lignende for blant annet eldre med begrenset 
 bevegelighet  
 

Eldrerådet ble enige om å sende en henvendelse til Ruter As om etablering av en 
kollektivtransportordning i Ås sentralområde og andre områder der det mangler 
tilbud. Jf. Ruters presentasjon i Akershus eldreforum 19.04.2018. Det kan være 
• bestillingstransport med minibusser tilrettelagt for rullator og rullestol, men 
 åpen for alle (dagens bestillingstransport mange steder) 
• aldersvennlig transport; dør-til-dør transport (jf. pilotprosjekt Nordre Aker) 
• matebusser, ringbusser e.l. 
Jf. brev av 01.02.2019, dokument 19/00063-4. 

 

 Eldrerådet har tatt opp behov for oppfølging av universell utforming ved store 
utbygginger som Europankvartalet, og også generelt ved nye bygninger i Ås. 
Særlig behovet for større heiser som kan romme store rullestoler og bårer. 
Rådmannen v/fagperson er invitert på eldrerådets møte 05.03.2019 for å 
orientere om oppfølging av universell utforming ved utbygginger. 
 

 Boligtildeling. Rådmannen v/fagperson inviteres til eldrerådsmøte våren 2019 for 
å orientere om retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger.  
 
 

Eldrerådets uttalelse i sak om handlingsprogram og økonomiplan 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. 
 

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. 
 
Kurs m.m. 

 Akershus eldreforum 19. april 2018 v/Akershus fylkeskommune.  
Tema: Aldersvennlig by- og tettstedsutvikling. 
To av eldrerådets medlemmer deltok.  


