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Ås, 26.02.2019 

 
 

Grethe Karusbakken 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller 
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
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. 

 
 

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Orientering  
 
Universell utforming ved utbygginger  
v/Greta Elin Løkhaug i Plan, miljø og næring  
og Bertha Solheim Hansen i Plan og geodata. 
 
Informasjon fra leder og eventuelt 
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Saker til behandling  

ER-1/19 
Årsmelding 2018 - Eldrerådet 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/00418-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 1/19 05.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Årsmelding 2018 for eldrerådet godkjennes. 
 
Ås, 18.02.2019 
 
Grethe Karusbakken 
leder 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Eldrerådet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 
Referatsak i kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Årsmelding 2018 - Eldrerådet 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunestyret som referatsak 
Eldrerådet i Akershus fylkeskommune 
Eldrerådene i Follo 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Eldrerådets årsmelding for 2018 legges frem for behandling. 
 
Fakta i saken: 
I følge eldrerådsloven § 4 skal eldrerådet hvert år utarbeide en melding om sin 
virksomhet. Meldingen skal legges frem for kommunestyret. 
Se vedlagte årsmelding for 2019. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-11-08-76?q=eldreråd
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ER-2/19 
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  19/00420-3 
Saksgang  Møtedato 

Eldrerådet 2/19 05.03.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3/19 05.03.2019 
Ungdomsrådet   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023: 

  
 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen   Nils Erik Pedersen 
Rådmann           Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret – for selve tiltaksplanen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet – uttalelse/innspill 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – uttalelse/innspill 
Ungdomsrådet – uttalelse/innspill 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur – plan i mai 2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø – plan i mai 2019 
Formannskapet – plan i juni 2019 
Kommunestyret – plan i juni 2019 
 
 
Vedlegg: 
Vedtatt Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 er en del av Ås kommunes 
handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år. Ås kommune ønsker innspill til 
tiltak fra innbyggere, skoler, barnehager, velforeninger m.fl. Hovedmålet med planen 
er å bedre trafikksikkerheten, med særlig fokus på trygge skoleveier. Det er mulig å 
spille inn ulike typer ønsker og disse vil bli behandlet av rådmannen og vurdert lagt 
frem for behandling i kommunestyret før sommeren 2019. Innspillene vil danne 
grunnlag for søknad om midler gjennom ordningen Aksjon skoleveg.  
 
Mindre tiltak som skilting og fartsdempende tiltak vil prioriteres, samt innspill om 
utbedring av snarveier som vil føre til at flere barn kan gå og sykle trygt til skolen. 
Innspill vedrørende gang-/sykkelveier trenger ikke tas med her da det ivaretas i 
kommunens gå- og sykkelstrategi. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådets medlemmer bør tenke gjennom og prioritere dersom det er spesielle tiltak 
rådet ønsker å prioritere. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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ER-3/19 
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  19/00198-4 
Saksgang  Møtedato 

Eldrerådet 3/19 05.03.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2/19 05.03.2019 
Ungdomsrådet   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023: 

  
 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret – på selve planen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet – uttalelse/innspill 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – uttalelse/innspill 
Ungdomsrådet – uttalelse/innspill 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur – mai 2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø – mai 2019 
Formannskapet – juni 2019 
Kommunestyret – juni 2019 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
 
Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 er en del av Ås kommunes 
handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for 
muligheter til å søke tilskudd til ulike tiltak. Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra 
innbyggere, lag, foreninger, skoler m. fl. Hovedmålet med planen er å bedre 
mulighetene for rekreasjon og aktivitet i kommunen innenfor et bredt spekter av 
aktiviteter.  
 
Akershus fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 2016-2030 som også legger føringer for Ås kommune. Denne planens visjon 
er «Aktiv i Akershus hele livet». De har også utarbeidet noen «peilemerker» som 
støtter opp om visjonen: 
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I Akershus er det 

 enkelt å være fysisk aktiv 

 enkelt å gå og sykle 

 enkelt å trene og konkurrere 

 enkelt å oppleve natur, stillhet og ro 

 enkelt å møte andre og være inkludert 

 enkelt å forene ulike aktiviteter 
 
I tillegg til regionale planer, legger kommuneplanen føringer for prioriteringer i 
kommunen. Ås kommune skal 

 Legge til rette for at folk kan leve et godt og helsefremmende liv. 

 Prioritere gående og syklende. 

 Sikre god tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk 
aktivitet, herunder merking av turstier. 

 Sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen som 
rekreasjonsområde. 

 Bidra til økt bruk av skogen og kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel 
og opphold, i samarbeid med landbruket. 

 Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til rehabilitering 
og nybygging av skoler og barnehager. 

 
I tråd med målene i kommuneplanen ønsker Ås kommune å prioritere innspill 
vedrørende oppgradering av ulike turveier, samt merking og skilting av turveier. 
Innspill vedrørende gang-/sykkelveier trenger ikke spilles inn til denne planen. Det 
ivaretas i arbeidet med kommunens gå- og sykkelstrategi. 
 
I forbindelse med utbyggingsprosjektene ved skolene i kommunen er ulike 
brukergrupper involvert for å sikre at skolene blir gode nærmiljøanlegg som kan 
brukes aktivt også utenom skoletiden. 
 
Det er mulig å spille inn andre ønsker også, men innspill vedrørende tiltak på turveier 
vil bli prioritert. Rådmannen vil vurdere alle innspill og legge fram tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 for politisk behandling før sommeren. Tiltakene i 
tiltaksplanen vil danne grunnlag for søknad om spillemidler, samt andre tilskudd. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådets medlemmer bør gjøre prioriteringer om det er spesielle tiltak rådet ønsker å 
prioritere. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 

  



Ås kommune 

Eldrerådet 05.03.2019  Side 8 av 10 

 

ER-4/19 
Innspill til tiltaksplan for sykling og gange 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  19/00535-5 
Saksgang  Møtedato 

Eldrerådet 4/19 05.03.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4/19 05.03.2019 
Ungdomsrådet   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023: 

  
 
 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen  
Rådmann Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret – på selve planen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet – uttalelse/innspill 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – uttalelse/innspill 
Ungdomsrådet – uttalelse/innspill 
Klima og miljøutvalget – mai 2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur – mai 2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø – mai 2019 
Formannskapet – juni 2019 
Kommunestyret – juni 2019 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for sykling og gange, Ås kommune 2019-2022. Vedtatt 20.06.18 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 er en del av Ås kommunes 
handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for 
kommunens satsing på sykling og gange. Ås kommune ønsker innspill til prioritering 
av tiltak fra innbyggere, lag og foreninger, skoler, barnehager med flere. Hovedmålet 
med planen er å få flere til å sykle og gå i Ås kommune. 
 
Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 er den konkrete oppfølgingen 
av sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030). Tiltaksplanen beskriver tiltak 
innenfor de åtte hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien: 

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4200526.746.bjtttkqlb7qsmu/Tiltaksplan+for+sykling+og+gange%2C+%C3%85s+kommune+2019-2022.+Vedtatt+20.06.18.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4200525.746.zakwm7aqliampj/Sykkel-+og+g%C3%A5strategi+%C3%85s+kommune+2018+-+2030+Vedtatt+15.05.18.pdf
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1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 
2. God sykkelparkering 
3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 
4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 
5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 
6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 
7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 
8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 

Tiltakene i tiltaksplanen og den jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er 
nødvendig for å oppnå de vedtatte målene i strategien om økt andel sykling og 
gange. Dette omfatter blant annet infrastruktur-tiltak som nye gang- og sykkelanlegg, 
sykkelparkering, drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg og ulike kampanjer og 
informasjonsarbeid. 
 
Rådmannen ønsker innspill på tiltak innen de åtte satsingsområdene i tiltaksplanen. 
Det kan være både innspill til prioritering av eksisterende tiltak, eller forslag til nye 
tiltak. Tiltaksplanen for sykling og gange blir også lagt til grunn i kommunens 
sykkelby- samarbeid med Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune.  
 
Innspill som gjelder trygging av skolevei, reasfaltering eller fartsdempende tiltak bør 
spilles inn i rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet. Innspill om turveier spilles inn i 
rulleringen av tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv. Disse to planene legges fram 
for rådene parallelt med tiltaksplan for sykling og gange.  
 
Rådmannen vil vurdere alle innspill og legge fram tiltaksplan for sykling og gange 
2020-2023 for politisk behandling før sommeren. Tiltakene i tiltaksplanen vil danne 
grunnlag for kommunens arbeid med handlingsprogram og økonomiplan, samt 
søknader om regionale og statlige tilskudd. 
 
Øvrige relevant informasjon: 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030) 
Kommunens nettside om strategi og tiltaksplan for sykling og gange. 
 
Informasjon om rullering av tiltaksplan for sykling og gange finner du også på 
kommunens hjemmeside.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådets medlemmer bør gjøre vurderinger om det er spesielle tiltak rådet ønsker å 
prioritere. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
  

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4200525.746.zakwm7aqliampj/Sykkel-+og+g%C3%A5strategi+%C3%85s+kommune+2018+-+2030+Vedtatt+15.05.18.pdf
https://www.as.kommune.no/cppage.6131027-439512.html
https://www.as.kommune.no/cppage.6192582-385744.html
https://www.as.kommune.no/cppage.6192582-385744.html
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Drøfting 
 
Eldredagen 2019 - Tirsdag 1. oktober 
 
Innspillmøte velferdsteknologi 20.03.2019, Store salong, kl. 17.00-18.30 
 
 
Referatsaker  
  
2/19 19/00063-4 Kollektivtransportordning i Ås 

 
3/19 19/00063-2 Invitasjon dialog om boligpolitisk plan 20.03.2019 

 
4/19 19/00063-1 Høring - ny forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 

5/19 19/00405-1 Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i 
Ås kommune 
 

6/19 19/00063-3 Brev av 25.01.2019 fra Pensjonistforbundet Leve hele 
livet.msg 
 

 
Oversikt over utsending av referatsakene: 

Referatsakene er sendt som vedlegg på e-post 26.02.2019. Referatsakene 2, 5 og 6 
følger papirversjon. Alle ligger på nettbrett. 
 
Referatsak 3 
Invitasjon til dialog om boligpolitisk plan ble sendt på e-post 22.1.2019 og er publisert 
her: https://www.as.kommune.no/cppage.6184402-380264.html 
 
Referatsak 4 
Høring om ny forskrift om råd for eldre m.fl. ble sendt på e-post og i posten 
15.1.2019. Høringsbrev og uttalelser kan leses her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-forskrift-om-rad-for-eldre-for-
personer-med-funksjonsnedsettelse-og-for-ungdom/id2623250/ 
 

https://www.as.kommune.no/cppage.6184402-380264.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-forskrift-om-rad-for-eldre-for-personer-med-funksjonsnedsettelse-og-for-ungdom/id2623250/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-forskrift-om-rad-for-eldre-for-personer-med-funksjonsnedsettelse-og-for-ungdom/id2623250/
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