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MØTEINNKALLING 

Eldrerådet 
 
Møtetid: 17.08.2021 kl. 15:30  

Sted: Ås kulturhus, Lille sal      NB!  
 
Møtet holdes fysisk i kulturhuset med forbehold om at koronasituasjonen 

ikke tilsier annet. Møtet er åpent, av smittevernhensyn er det imidlertid 
begrenset plass. Eventuelt interesserte bes kontakte kommunen på forhånd. 

Møtedokumenter legges til gjennomsyn på www.as.kommune.no/eldrerådet. 
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Ås, 10.08.2021 
 

 
 

Gunnar Bengtsson 

fung. 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. 
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Informasjon fra leder og eventuelt  

Orientering / drøfting  

1/21 17/02621-20 Folkehelseprofil 2021. Se vedlagte notat. 
 

2/21 Eldredagen 2021 - fredag 1. oktober 
 

Komite for eldredagen 2021 består av  
Grazyna Englund – leder, Astrid Rundqvist, Gunnar Bengtsson,  
Inger Anni Schult og Fredrik Ravn.  

 
Astrid Rundqvist og Fredrik Ravn inviteres til å delta i møtet. 

 
Tema for FNs internasjonale dag for eldre 2021 er digitalisering: 

Temaet for Den internasjonale dagen for eldre dette året er "digital 
rettferdighet for alle aldre". Det er viktig at eldre får tilgang til, og 
inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på 

lik linje med yngre generasjoner. Teknologi forandrer måten vi 
kommuniserer med hverandre og organiserer samfunnet på. Det 

er store forskjeller i verden når det gjelder tilgang til teknologi. 
Halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til internett, og 
eldre opplever i større grad å bli ekskludert fra den digitale sfæren 

enn yngre. Dette skyldes at de enten ikke har tilgang til digitale 
verktøy, eller mangler kunnskap om hvordan de fungerer. 

 
 

 

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-dag-for-eldre
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