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Ås, 17.09.2014 

 
 

Georg Distad 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Kristine Kjersem.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Informasjon 

Opplæring i bruk av sakspapirer på iPad 
 

Drøfting 

Dok. Nr. 14/02253-4 
 

Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene 
Se vedlagte notat. 

Referatsaker 

Dok. Nr. 14/00218-24 
 

Referatsaker til Ås eldreråd 23.09.14 
 

Diverse:  
1. Invitasjon til fellesmøte for eldrerådene i Follo, 17.09.14  

2. Invitasjon til kurs vedrørende Eldrerådets rolle og funksjoner, 26.- 29.01.15  

3. Sakskart Akershus eldreråd, møte 08.09.14  

4. Sakskart 2 Akershus eldreråd, møte 08.09.14  

5. Nyheter fra Seniorporten, 08.09.14  

6. Lærings- og mestringstilbud, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring 
innen helse.  

7. Pensjonisten, august 2014/ nr. 5  

 

Eventuelt 
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Saker til behandling 

<< Gå til saksliste 
 

ER-15/14 
Innspill til forslag til områdereguleringsplanen for Ås sentrum  
 
Saksbehandler:  Kristine Rona Kjersem Saksnr.:  14/00218-22 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Ås eldreråd 14/14 19.08.2014 
2 Ås eldreråd 15/14 23.09.2014 

 
 
 
 

Leders innstilling: 
Ås eldreråd har følgende kommentarer til områdereguleringsplanen for Ås sentrum… 
 
 
 
Ås, 13.08.2014 
 
Georg Distad 
Leder i Ås eldreråd 
 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ås eldreråd, 19.08.14 – utsatt 
Ås eldreråd, 23.09.14 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås eldreråd – til uttalelse 
 
Vedlegg: (vedlegg 1-3 er mottatt 19.08.14) 
1. Varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Ås sentrum 
2. Saksutskrift - Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
3. Planprogram Ås sentralområde 
4. Vedtak fra Ås eldreråd 19.08.2014 vedrørende Innspill til forslag til 
områdereguleringsplanen for Ås sentrum 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Plan- og utviklingsavdelingen 
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Tidligere behandling: 
Ås eldreråds behandling 19.08.2014:  
Rådsleder fremmet følgende forslag:  
Eldrerådet tar saken opp igjen i neste eldrerådsmøte, 23. september, slik at 
rådsmedlemmer kan formulere forslag til uttalelse. 

 
 
Ås eldreråds vedtak 19.08.2014: 
Saken utsettes til 23. september. 

 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret i Ås vedtok i møte 18.06.2014: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Med varsel om oppstart sendes forslag 
til planprogram for Ås sentralområde på høring, i samsvar med plan- og 
bygningslovens § 12-9. 
Høringsinnspill til planprogrammet kan sendes Plan- og utviklingsavdelingen innen 
30. september 2014. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Utviklingen i Ås sentrum har stor betydning for livskvalitet og trivsel for eldre. Ås 
eldreråd har mulighet til å komme med tidlig innspill til planprosessen.  
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