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Saksprotokoll 
 
 

Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 

Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01190 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 7/19 04.11.2019 
10 Formannskapet 65/19 13.11.2019 
11 Formannskapet   
12 Kommunestyret   
2 Eldrerådet 12/19 05.11.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12/19 05.11.2019 
4 Hovedutvalg for næring og miljø 1/19 05.11.2019 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 16/19 06.11.2019 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 41/19 06.11.2019 
7 Hovedutvalg for teknikk og plan 5/19 07.11.2019 
8 Arbeidsmiljøutvalget 2019 14/19 05.11.2019 
9 Administrasjonsutvalget 12/19 13.11.2019 
 

  
 
Eldrerådets behandling 05.11.2019: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer eldrerådets innstilling. 
 
Votering: Eldrerådets omforente forslag ble enstemmig tiltrådt. (5 stemmer) 
 
Eldrerådets uttalelse/innstilling 05.11.2019: 
Eldrerådet har følgende merknader: 
 

 Det er vesentlig at hjemmesykepleien opprettholder et høyt faglig nivå.  
 

 Antall eldre i kommunen vokser. Eldrerådet er glad for at hjemmetjenesten 
styrkes, men det bør ikke føre til reduksjon av institusjonsplasser. 

 
Nye plasser som bygges på Moer bør ikke bli stående tomme så lenge 
dobbeltrom er i bruk ufrivillig, mot kommunestyrets vedtak.  

 

 Frivillighetskoordinator m.fl. er viktige for helsetilbudet i Ås. 
 

 Det er vesentlig å likestille tilbudene i Ås sentrum og Nordby. Bibliotekene er av 
stor betydning for eldre både som møteplass og sted for inspirasjon. 
 

 Kommunen må legge til rette for at de eldre kan henge med i den teknologiske 
utviklingen. 
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I en overgangsperiode bør det være mulig i enkelte tilfeller for medlemmer å få 
saksdokumenter på papir. 

 

 Ås kino er viktig som miljø- og nettverkskapende faktor, blant annet tilbudet som 
er til både eldre og studenter sammen. Både kinoen og kulturhuset er av stor 
betydning for et sosialt liv og er en god møteplass. 

 

 Eldrerådet oppfordrer til at det arbeides for at Follo lokalmedisinske senter (Follo 
LMS) kan bli ett senter igjen. Det døgnkontinuerlige medisinske tilbudet er viktig 
for eldre i Ås og bør opprettholdes. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 8. november 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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