
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00212 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Ås eldreråd 
 
Møtetid: 19.08.2014 kl. 15:30 – 18:15  
Sted: Store salong  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Rolf Berntsen (Ap),  
Arne Ellingsberg (Sp),  
Inger Kristine Ekern,  
Reidun Hilmersen,  
Egil Ekberg,  
Georg Distad 
 
Møtende varamedlemmer: 
Egil Ørbeck (H) møtte for Espen Fjeld (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt  
 
Møtesekretærer: 
Kristine Kjersem og Rita Stensrud fra politisk sekretariat. 
 
Diverse merknader: 
Varamedlemmer Inger Sandfeld, Hans Kjensli og Grazyna Englund deltok. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 20.08.2014 
 
 
 
 
Georg Distad      Inger Kristine Ekern 
Leder       Nestleder 
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Saksliste 
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Saker til behandling 

14/14 Innspill til forslag til områdereguleringsplan for Ås sentrum  4 

 
 
 
 
Drøfting 
 
1. Eldredagen - oppsummering 

 
Program:  

Korsang ved Ås Seniorkor 
Kåseri ved biskop Helga Haugland Byfuglien 
Allsang 
Underholdning ved kulturskolen 
Bevertning 
Rådsleder informerer om eldrerådets arbeid 
Ordfører  

 
 

2. Planlegging av møte om ønsket utvikling i boligområdene i  
Ås sentrum 
 
Rådet konkluderte med å invitere plan- og utviklingsavdelingen og styret i 
Ås pensjonistforening til et møte om ønsket utvikling av fremkommelighet, 
kollektivtilbud og møteplasser i boligområdene og sentrale deler av Ås 
kommune. 
 
Møtet holdes i forbindelse med et ordinært eldrerådsmøte.  
 
 

 
 
Referatsaker til Ås eldreråd 19.08.14 
 
                Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

     Enkelte av rådsmedlemmene ønsker alle referatsaker tilsendt på e-post. 
     De som ønsker dette kan gi beskjed til sekretariatet.  
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Eventuelt 
 

 Helse- og sosialsjef, Marit Roxrud Leinhardt, ga en kort rapport om 
kommunens syn på eldreomsorgen i Ås. Hun orienterte om 
kommunebarometeret med vekt på indikatoren eldreomsorg.  
 

 Eldrerådet og helse- og sosialsjefen ble orientert om utfordringer vedrørende 
bomiljøet i Granheimtunet boligkompleks. 
 

 Nettbrett 
Eldrerådet vedtok at de ønsker sakspapirene på iPad istedenfor papir. 
Tidspunkt: I utgangspunktet når ny løsning for elektroniske sakspapirer blir 
tilgjengelig. Rådsleder korresponderer med service- og kommunikasjonssjefen 
om dette. 
 

 Rådsmedlem Egil Ekberg informerer om utviklingen vedrørende vegbommer i 
forbindelse med utbyggingen av E18, på neste møte. 
 

 Oppsummering av status og videre arbeid for eldrerådet:  
 
Rådsleders oppsummering:   
o Arbeidet med å opprette brukerrådet, Moer sykehjems og Moer 

demenssenters formelle organ for brukermedvirkning, er midlertidig 
stoppet opp. Distad er eldrerådets representant og delte ut et notat om 
brukerrådet. 

o Innspill fra eldrerådet har ikke blitt hørt og heller ikke kommentert. Rådets 
videre arbeid bør fokusere på neste valgperiode ved at rådet engasjerer 
seg i valgkampen. 

o Lage mappe fra dette eldrerådets fire-års periode og overføre til neste 
eldreråd. 

o Forslag om at eldrerådet møter ungdomsrådet for drøfting av felles 
interesser og et samarbeid på tvers av generasjoner. Rådsleder delte ut 
Prosjektplan for «Flerbrukshuset i Ås» og «Ungdomsteamet NAV Ås». 

o Status for informasjonskort og Facebook. 
o Rådet ønsker å få til dialogmøter sammen med Ås pensjonistforening. 
o Invitere sykehjemsledelsen til novembermøtet. 
o Invitere NAV til januarmøtet 2015. 
o Invitere Folkehelse og frivillighet til februarmøtet 2015. 
o Det har kommet innspill fra rådsmedlemmer om at saker kan drøftes 30 

min før møtet med de som har behov for det. 
o Hvis rådsmedlemmer ønsker orienteringer eller innlegg fra 

administrasjonen eller andre, kan medlemmer selv ta initiativ til det og 
holde resten av rådet orientert.   

 

Rådet drøftet seg frem til følgende: 
o Det er svært viktig med gjennomarbeidede innspill til budsjettet i høst, og 

at rådet kommer tidlig inn i budsjettprosessen. 
Det er allerede sendt uttalelse til ordfører og rådmann. 

o Rådet bør involvere ny teknisk sjef, da temaer som gang- og sykkelveier, 
fartshumper og kollektivtransport m.m. er vesentlig i rådets engasjement. 
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Saker til behandling 

ER-14/14       Tilbake til sakslisten 
Innspill til forslag til områdereguleringsplan for Ås sentrum  
 
 
Leders innstilling: 
Ås eldreråd har følgende kommentarer til områdereguleringsplanen for Ås sentrum… 
 
 
 
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.  
 
Votering:  
Distads forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås eldreråds vedtak 19.08.2014: 
Saken utsettes til 23. september. 
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