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Orientering
1/14

Orientering av seksjonssjef for vei, idrett og park
Olaug Talleraas møter for bl.a. å gjennomgå følgende spørsmål som ble
sendt Teknisk sjef:
Jernbaneundergangen, sykkelsamling der, og andre hindringer m.m.
Manglende merking/maling av fotgjengeroverganger, spesielti Sentrum.
Manglende klipping av hekker ved vei-/gatekryss og langs veier innskrenker
sikten ved bilkjøring, gjør veibanen smalere, og kan føre til farlige
situasjoner også for gående eldre og folk med barnevogn.
Parkeringsordningen i Sentrum.
Ujevnheter i asfalt- og stein-/betongsatte gater og plasser.
Bedring av lysforholdene i gangveier med høy vegetasjon, og kontroll av vei/gatelysene.
Det burde vært merket gangfelt fra kulturhuset mot NAV og mot Raveien/
Åstorget.
Undergangen er ofte glatt og farlig.
Flytting av bussholdeplassen fra nåværende plassering til øst for
undergangen ved fylkesvei 152.
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Drøfting
1/14

Brukerråd for sykehjem og demenssenter
Eldrerådets leder er invitert til møte med leder for Moer sykehjem og leder for
Demenssenteret med følgende agenda:
Vi ønsker å drøfte etablering, organisering og målsetting for brukerråd for
institusjonstjenestene med eldrerådet.
I denne omgang har de invitert eldrerådets leder til et møte 28. januar.
Eldrerådets leder ønsker å høre om det blant rådets medlemmer er tanker om
hva som bør være viktige tema i forbindelse med en eventuell etablering av et
slikt brukerråd.

2/14

Påbegynne planlegging av eldredagen 2014
I eldrerådsmøtet 14. januar 2013 ble det enighet om følgende målsetting for
eldredagen:
Rådet ønsker å benytte eldredagen til å synliggjøre hva eldrerådet arbeider
med.
Planen er å ha et kåseri/tale/foredrag pluss kulturelle underholdningsinnslag.
Det ønskes at ungdommer bidrar til arrangementet, for å bygge kontakter og
bånd mellom generasjonene i Ås kommune.
Programmet for Eldredagen 2013 var:
Korsang Ås seniorkor
Kåseri Marit Aschehoug
Blomst til ordføreren
Allsang: Å leva det er å elska
Mat: Snitter og wienerkringle
Allsang: De nære ting
Info om eldrerådets arbeid
Musikk: Kulturskoleelever
Avslutning v/ordfører
Rådet bes drøfte opplegg for eldredagen 2014, bl.a. med utgangspunkt i
erfaringene fra tidligere.
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ER-1/14
Uttalelse angående igangsettingen av reguleringsarbeid
Eldor ll
Saksbehandler:
Rita Stensrud/ Georg Distad
Behandlingsrekkefølge
1 Ås eldreråd

Saksnr.:
1/14

- Dyster-

14/00218-1
Møtedato
21.01.2014

Leders innstilling:
Ås eldreråd har følgende uttalelse til planprogrammet for Dyster-Eldor ll:
…
Ås, 13.01.2014
Georg Distad
Rådsleder
Behandlingsrekkefølge:
HTM, 1. gangs behandling
Offentlig ettersyn
HTM, 2. gangs behandling
Kommunestyret

Følgende vedlegg sendes til rådets medlemmer på e-post 15.01.2014:
(Papirkopi kan fås ved henvendelse til sekretær)
Brev: “Underretting om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av
planprogram for Dyster-Eldor ll, Søndre del”, datert 11.12.2013
Planprogram for Dyster Eldor ll, 15.11.2013
Kart over planens avgrensning 1:5000, datert 16.12.2013
Adresseliste –varselliste for reguleringsplaner i Ås kommune

Eldrerådets uttalelse sendes:
Saksbehandler for reguleringsplanen, Magnus Ohren

SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Saken har foreløpig ikke vært til 1. gangs behandling i HTM og påfølgende offentlig
ettersyn. En uttalelse på dette tidspunktet vil derfor være en forhåndsuttalelse til
planprogrammet. Fristen for forhåndsuttalelser og kommentarer er 07.02.2014.
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ER-2/14
Årsmelding for Ås eldreråd 2013
Saksbehandler:
Rita Stensrud/ Georg Distad
Behandlingsrekkefølge
1 Ås eldreråd

Saksnr.:
2/14

14/00218-2
Møtedato
21.01.2014

Leders innstilling:
Årsmeldingen for Ås eldreråd 2013 vedtas.
Ås, 13.01.2014
Georg Distad
Rådets leder
Avgjørelsesmyndighet:
Ås eldreråd
Vedlegg som følger saken trykt:
Forslag til årsmelding for Ås eldreråd 2013

Utskrift av saken sendes til:
Refereres i kommunestyret
Nordby eldresenter og Ås seniorsenter
Ås pensjonistforening
Ordfører
Statens eldreråd
Akershus fylkeskommunale eldreråd
Eldrerådene i Follo

SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Den vedlagte årsmeldingen for Ås eldreråd 2013 er skrevet av rådets leder og legges
frem for behandling. Saken går videre til kommunestyrets marsmøte til orientering,
jf. Ås kommunes reglementer, utdrag fra pkt. 7.8 Eldrerådet:
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Årsmelding:
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet og som
legges frem for kommunestyret i marsmøtet til orientering. Loven inneholder ikke
noen krav til form eller innhold. Den bør imidlertid inneholde blant annet:
Oversikt over rådets medlemmer.
Antall møter og saker.
Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning rådets
uttalelser er blitt tatt hensyn til.
Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt
opp.
Samarbeid med andre eldreråd.
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ÅRSMELDING FOR ÅS ELDRERÅD 2013
Rådetssammensetning:
Medlemmer
GeorgDistad,Inger Kristine Ekern,Ina RangønesLibak, EspenFjeld,
Egil Ekberg,ReidunHilmersen,Arne Ellingsberg
Varamedlemmer
GrazynaEnglund,Egil A. Ørbeck,HansKjensli, Inger Bruun, Lorentz Chr.
Colberg,Nils Kolstad,Inger Sandfeld
Sekretær
Rita Stensrud
Rådetsarbeid
Ås eldrerådhar i 2013 hatt 8 møterog behandlet26 saker.I tillegg har
Eldrerådetbehandlet10 drøftingssaker,8 orienteringssaker,8 uttalelser.
Deltakelsei møter
Medlemmerav Eldrerådethar deltatt på ett møtefor eldrerådslederneiFollo og
ett fellesmøtefor eldrerådene.Noe mer ?
Deltakelsepå kurs
Medlemmerav Eldrerådethar deltatt på: ?
Eldredagen
Ås eldrerådinviterte til markeringav deninternasjonaleeldredageni Ås
kulturhusmandag1. oktober.Det var ca. 140 til stede.Programfor dagenvar:
Korsangved Ås Seniorkor,kåserived Marit Aschehoug,informasjonom
eldrerådetsarbeid,musikk og sangav eleverpå Kulturskolen,orienteringog
avslutningved ordførerJohanAlnes. Bevertning:kaffe, smørbrødogkringle
Sakertil politisk behandlingog vedtaki kommunen
Folkehelsearbeid
- etableringav frisklivssentrali åskommune
Årsmeldingfor Ås eldreråd2012
Breivoll forlengelseav leieforhold
Planfor bruk av kulturhuset
Temaplanfor rusmiddelpolitikki Ås kommune2013-2016
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Flytting av Nordby bibliotekfilial til vinterbrosenteret
Parkeringi Ås sentrum
Utjevning av avtalehjemlerfor privatpraktiserende
fysioterapeuteri Ås
kommuneiht. gjeldenderegelverk
Mangelpå sykehjemsplasser
i Ås kommune2013 - forslag til tiltak
Uttalelseom sykehjemsplasser
- fra Ås eldreråd
Fellesuttalelsefra eldrerådenei Follo om samhandlingsreformen
i Follo –
sluttrapport
Fellesuttalelsefra eldrerådenei Follo om tilgang til apotektjenester
Fellesuttalelsefra eldrerådenei Follo om drosjesituasjonen
i regionen
Breivoll forlengelseav leieforhold
Innspill til tiltaksplanfor idrett, nærmiljøog friluftsliv 2014- 2017
Innspill til tiltaksplanfor trafikksikkerhet2014-2017
Reguleringsplanfor Myrveien 16 medmer - til uttalelse
Uttalelseom Ås demenssenter
–valg av skisseprosjekt
Ungdomsrådi Ås kommune- etableringav rådet
Reguleringsplanfor et områdeøst for solbergkrysset- til uttalelse
Endretreguleringsplanfor Hogstvetveien29-51 - til uttalelse
Samhandlingsreformen
2013 - sykehjemsdriftog hjemmetjenestene
i Ås
kommune
Videreføringav samarbeidsavtale
- aktivt oppsøkendebehandlingsteam
i Follo ACT team
Rådmannens
forslagtil handlingsprogrammed økonomiplan2014-2017
ProsjektSamhandlingsreformen
i Follo. Sluttrapport–utredning

Sakertatt opp av rådet
Orienteringom nåsituasjonog utfordringeri sykehjems-og hjemmetjenestene.
HvordanmerkesSamhandlingsreformen.
Verdensaktivitetsdag10. mai.
Fotgjengerundergangen
ved jernbanen
Parkeringsmuligheter
i Ås sentrum
Informasjonom frisklivssentralen,-om organisering,tilbud og status.
Likebehandlingav seniorsentrene
i Nordby og Ås
Behovfor sykehjemsplasser
i Ås.
Informasjonom arbeideti for demensomsorgen
og veienvidere.
Informasjonsstrategi/etablere
informasjonskanaler
Fremdriftsplanfor utvidelseav Moer sykehjem
Statusi gjennomføringenav Strategiskkompetanseplan
for helse-og
sosialtjenestene.
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Driftsmessigeutfordringeri helsetjenestene.
Evt. endringeri behovfor personell
og kompetanse. Et møtemedhelse-og sosialsjef,ordførerog lederav
hovedutvalgfor helseog sosial.
Innspill til handlingsprogrammedøkonomiplan2014-2017:
o flere sykehjemsplasser
o oppsøkendevirksomhet/eldrekontakt
o samarbeids/bruker-råd
for sykehjemmet
o nok midler til ønsketkompetanseutvikling
Orienteringom utviklingstrekk i Ås kommune
Kontakt og samarbeid:
Rådethar møtt stor velvilje fra ansattei kommunenvedr. fremleggelseav, og
orienteringom, aktuellesaker.Sekretariatethar gitt god støttetil arbeideti rådet,
detteogsåi forbindelsemedarrangementet
på eldredagen.
Merknad:
Eldrerådethar kommetmedinnspill til budsjettog planfor 2013 og 2014.Selv
om Eldrerådeter oppnevntav kommunestyrethar ikke detteført til at
eldrerådetsanbefalingerer nevnti sakframleggelsen
fra administrasjonen.
Ingen av Eldrerådetstilrådinger er blitt tatt hensyntil i kommunestyretsvedtak
om budsjettog plan for 2014.Flytting av Frivilligsentralentil størrelokaler i Ås
sentrumvil væreen stor forbedring,menvil ha sværtliten betydningfor
imøtekommelseav behovetfor flere sykehjemsplasser.
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