
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00212 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Ås eldreråd 
 
Møtetid: 23.09.2014 kl. 15:30 – 17:45  
Sted: Store salong  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Rolf Berntsen (Ap) 
Arne Ellingsberg (Sp) 
Inger Kristine Ekern 
Reidun Hilmersen 
Egil Ekberg 
Georg Distad 
 
Forfall var meldt fra: 
Espen Fjeld (H)  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rita Stensrud fra politisk sekretariat 
 
Møtesekretær: 
Kristine Kjersem fra politisk sekretariat 
 
Diverse merknader: 
Personlig vara for EF, Egil Ørbeck (H), hadde ikke anledning til å stille. 
 
Møteprotokoll godkjent 24.09.2014 
 
 
 
 
Georg Distad       Inger Kristine Ekern 
Leder        Nestleder 
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Informasjon 

Opplæring i bruk av sakspapirer på iPad 
 
Ås eldreråd fikk utdelt iPad. 
Rita Stensrud i politisk sekretariat hadde opplæring i bruk av sakspapirer på iPad. 
 
Ved neste eldrerådsmøte skal iPad tas i bruk. 
 
Enkel veiledning angående funksjoner på iPad og applikasjonen eMeetings vil bli 
laget. I mellomtiden kan man kontakte Kristine Kjersem og Rita Stensrud dersom 
behov for support. 

Drøfting 

Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene 
14/02253-4 
 
 
Eldrerådet har følgende innspill til Handlingsprogram 2015-18  
 
Eld                                                                              -    
                              
 
                                                                              
                                                                                       
                  - og omsorgstjenestene i kommunen. 
 
Vedlagt følger en oppsummering tilsvarende den som ble sendt ordfører og rådmann 
i mai 2014. Denne gir en god oversikt over hva som bør gjennomføres for velferd, 
livsglede og trivsel for familiene i Ås kommune. 
 
Tiltakene som er fremmet er: 
- bygge flere sykehjemsplasser 
- samarbeids- /brukerråd for sykehjemmet 
- nok midler til ønsket kompetanseutvikling 
- styrke bemanningen for hjemmesykepleie, sykehjem og demensomsorg  
– oppsøkende virksomhet (trygghetssykepleier/seniorkontakt) 
- en forpliktende plan for et levende Ås sentrum (trivsel) 
- legge enda bedre til rette for frivillig innsats for dem som trenger en 
   hjelpende hand og/eller sosial kontakt 
- tverretatlig folkehelsetiltak under ledelse av enhet for folkehelse og 
  frivillighet 
 
Eldreråde   e er    d sse   l   e e  å    s   e s  rre  l ss   
handlingsprogram og budsjett. 
 
 e    l   re      re de   r Ås       es e  e   l å   e   de       e es er 
innen helse- og omsorgsar e de     de  s  ses  r     ere  å   r s l  s  råde   
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      de  s r  s  å e    es  r e d   r s  res    l   å  å     e             ll 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser. 
 
                          
- En                               planlegge en formålstj                   

                                                                          
Inkludert i dette en plan for fremtidig hensiktsmessig sammenheng mellom 
hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgsbolig m. m (omsorgsbolig med 
betjening) - sykehjemsplass og ev. andre typer omsorgstilbud. 

- E                                                                               
                                                                        
frivilligsentral, frisklivsentral og NAV- Ungdomsteam. 

- Det kon                                                                      
møteplassene. 

 
                                                                                    
                                                                               
kommunen. 
Vi ber om at alle våre tilrådinger blir kommentert i de dokumentene som danner 
grunnlag for drøfting og vedtak i forbindelse med plan- og budsjettarbeidet i 
kommunen. 
 
Folkehelse og trivsel:  
Aktivitetssenter og Flerbrukshus med Ungdomshus, en fantastisk mulighet! 
 
Flerbrukshus med ungdomshus er et folkehelseprosjekt. Det vil skape møteplasser 
og legge til rette for kontakt mellom generasjoner, legge til rette for frivillig arbeid og 
kontakt med hjelpetjenester. Det vil gi ungdom tilgang til arbeidslivet. 
 
En vesentlig målsetting med samhandlingsreformen er økt helsefremmende innsats. 
Dagens samfunn krever en aktiv tilrettelegging, dersom alle skal finne seg til rette og 
oppleve en meningsfylt og trivselsskapende hverdag. 
                                                                                   
                                                                  
 
Det er forslagene om Flerbrukshus og Ungdomshus sett i sammenheng. 
                                                                       
                                                       -                               
                                                                                            
                                                                        l. Dette ville 
spare kommunen for mange millioner i redusert behov for reparerende eller pleiende 
tjenester. 
En kan grovt regne med at kommunen vil spare 1 million i årlige kostnader for 
hver person som ikke trenger heldøgns pleie og omsorg eller for hver person 
som ikke faller utenfor arbeidslivet. Med den befolkningsutviklingen vi ser, vil 
aktiv satsing sannsynligvis gi gevinster i 100 mill. -klassen.  
Minst like viktig blir det et antall flere personer med økt livskvalitet og livsglede, og 
flere med deltakelse i arbeidslivet eller frivillig arbeid. 
 
Et flerbrukshus                                                                             
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                                  seg. 
                                                                                     
                                                                               
                                                                                    de 
helsetjenester og hjelp til endring av livsstil for bedre helse. 
                                                                                               
                                                                                  
erfart at                            
 
Med tilbud for ungdom                                                               
                                                                                       
 
Et eget hus vil gi dugnadsfelleskap og skape lavterskel- og lavkostnadstilbud. 
                                                                                           
dagtid, Enhet for rus og psykisk helse og annet forbyggende- og helsefremmende 
arbeid. Et drop-inn- sted med plass for veiledning for eksempel til jobbsøknader, 
plass for kurs, ideskaping og tiltak. 
                                                                                   
                                                                         
samarbeid om aktiviteter og drift. 
 
                                                                            
                                                                                   
ulykkesrisiko og vold. 
 
                                                                                 
                                                                          
 
Vedr. tekniske tjenester 
Når det gjelder prioriteringer fra tekniske tjenester, etterlyser eldrerådet satsing på 
friluftsliv, nærmiljø, vei og trafikksikkerhet. 
 
Vedr. referansegrupper 
Når det gjelder referansegrupper, er det viktig at forskjellige aldersgrupper deltar 
samtidig for å fremme dialog mellom disse om utviklingen i sentrum, f. eks 
Ungdomsråd og Eldreråd. 
 
Vedr. en forpliktende plan for et levende Ås sentrum 
Om                    ”         ”                        27 08 2012         
Eldrerådet følgende i forbindelse med innspill til plan- og budsjettbehandlingen: 
 
Tilhørighet og fellesskap gir grunnlag for trivsel.  
Tilhørighet og innsats i frivillig arbeid henger sammen.  
Trivsel og helse henger sammen. 
  
Tilhørighet og trivsel blir dermed avgjørende for hvor store omsorgstjenester som 
vil kreves av Ås kommune. Det vil da også være avgjørende for med hvilken kvalitet 
Ås kommune makter å gjennomføre sine omsorgstjenester. For å styrke og beholde 
trivsel og tilhørighet må vi ha et sentrum i kommunen med et godt samspill mellom 
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kommunale og private tjenester og frivillighet. De største mulighetene for å skape 
fellesskap som inkluderer alle innbyggerne i kommunen, er et sentrum som 
levendegjør en felles identitet, og som det gir en positiv opplevelse å oppsøke. 
Avgjørende for å ha et slikt sentrum er at det finnes nødvendig mangfold i 
servicetilbud og kulturell aktivitet. Ås sentrum har et stort kulturtilbud og med 
nyoppusset kulturhus en mulighet til å utvikle dette videre. Det vi mangler er et bredt 
servicetilbud som gjør Ås sentrum konkurransedyktig som et uformelt og allsidig 
møtested for alle, der alle aldre treffer hverandre. I vår tid er dette handelshuset / 
handelssenteret. Uten handelssenteret med butikker for det mangfold av varer som 
dagens samfunn krever mikset sammen med kafeer og gangarealer, vil 
kommunesenteret mangle det nødvendige mangfold for å bidra til å fremme 
tilhørighet. Åsfolk i alle aldersgrupper blir brukere av tilbudene i nabokommunene, og 
Ås sentrum og tilhørighet til Ås skranter. 
 
I den områdereguleringsplanen som nå skal utarbeides for Ås sentrum, må det 
sikres god fremkommelighet for alle typer fotgjengere, godt tilrettelagt 
parkeringsmulighet for innkjøring til sentrum, og et handels- og 
aktivitetssentrum med stort mangfold. Bruken av resterende, og etter hvert 
svært begrensede, arealer i Ås sentrum må styres av kommunen etter en 
helhetsplan som ikke fravikes. 
 

Referatsaker 

Referatsaker til Ås eldreråd 23.09.14 
14/00218-24 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Eventuelt 

1.  Informasjon om utviklingen vedrørende vegbommer i forbindelse 
med utbyggingen av E18 
 
Rådsmedlem Egil Ekberg deltok i partimøte tirsdag 09.09.14 hvor 
Korsrud informerte om utbyggingen av E18. På møtet ble det informert 
om at det er vanskelig å unngå å ha vegbommer. Det er diskutert et 
rimeligere forslag samt forlengelse av betalingstiden. 
Pr. dags dato er det foreslått bomstasjon ved Nordbytunnelen. 
 
Alle partier er enig om at det ikke det er ikke ønsket med vegbom innen 
kommunen ved utbyggingen av E18. 
 

2. Den kulturelle spaserstokken 
 
Rådsleder etterspurte en person som vil se nærmere på bruken av Den 
kulturelle spaserstokken. Tidligere ansvarlig var Ina Rangønes Libak. 
Ny ansvarlig person kan diskuteres i neste eldrerådsmøte. 
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3.  Eldredagen - oppsummering  
 
Program:  
Korsang ved Ås Seniorkor  
Kåseri ved biskop Helga Haugland Byfuglien  
Allsang  
Underholdning ved kulturskolen  
Bevertning  
Rådsleder informerer om eldrerådets arbeid  
Ordfører  
 
Gjennomgikk fordeling av ansvars- og arbeidsoppgaver for Eldredagen. 
 

4.  Informasjon fra fellesmøte for eldrerådene i Follo, 17.09.14 i 
Oppegård  
 
Informasjon som mottas fra Oppegård kommer som referatsak ved 
neste eldrerådsmøte. 
 

5. Utbygging av Moer sykehjem 
 
Forslag om å invitere rådmannen for å informere om situasjonen 
vedrørende grunneier og utbygging av Moer sykehjem. 
 
 

Saker til behandling 

<< Tilbake til sakslisten 

 
ER-15/14 
Innspill til forslag til områdereguleringsplanen for Ås sentrum  
 
Leders innstilling: 
                                                                               … 
 
Ås eldreråds behandling 23.09.2014: 
Rådsleder fremmet følgende innspill til forslag til områdereguleringsplanen for Ås 
sentrum: 
 
Innspillet tilsvarer Ås eldreråds vedtak. 
 
Votering: 
Distads innspill til forslag til områdereguleringsplanen for Ås sentrum ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Ås eldreråds vedtak 23.09.2014: 
 
Plandokumentet er en blanding av prosedyre og overordnete målsettinger og 
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Eldrerådet har på nåværende tidspunkt følgende innspill til planforslaget: 
 
Sykehjem og Demenssenter må sees i sammenheng med andre tilbud knyttet til 
folkehelse og trivsel naturlig lagt til sentrum. Blant annet gjelder dette viktigheten av å 
finne plass for et flerbrukshus som foreslått av Enhet for folkehelse og frivillighet og 
av NAV ungdomsteam. 
En overordnet målsetting må være et godt boligområde for folk i alle aldre, med god 
fremkommelighet for alle. 
 
Når det gjelder referansegrupper er det viktig at forskjellige aldersgrupper deltar 
samtidig for å fremme dialog mellom disse om utviklingen i sentrum, for eksempel 
ungdomsråd og eldreråd. 
 
O                     ”         ” i flere år, og i møtet 27.08.2012 uttalte Ås 
eldreråd følgende i forbindelse med innspill til plan- og budsjettbehandlingen: 
 
En forpliktende plan for et levende Ås sentrum 
Tilhørighet og fellesskap gir grunnlag for trivsel.  
Tilhørighet og innsats i frivillig arbeid henger sammen.  
Trivsel og helse henger sammen. 
 
Tilhørighet og trivsel blir dermed avgjørende for hvor store omsorgstjenester som 
vil kreves av Ås kommune. Det vil da også være avgjørende for med hvilken kvalitet 

Ås kommune makter å gjennomføre sine omsorgstjenester.  For å styrke og beholde 

trivsel og tilhørighet må vi ha et sentrum i kommunen med et godt samspill mellom 

kommunale og private tjenester og frivillighet. De største mulighetene for å skape 

fellesskap som inkluderer alle innbyggerne i kommunen, er et sentrum som 
levendegjør en felles identitet og som det gir en positiv opplevelse å oppsøke. 
Avgjørende for å ha et slikt sentrum er at det finnes nødvendig mangfold i 
servicetilbud og kulturell aktivitet. Ås sentrum har et stort kulturtilbud og med 
nyoppusset kulturhus en mulighet til å utvikle dette videre. Det vi mangler er et bredt 
servicetilbud som gjør Ås sentrum konkurransedyktig som et uformelt og allsidig 
møtested for alle, der alle aldre treffer hverandre. I vår tid er dette handelshuset / 
handelssenteret. Uten handelssenteret med butikker for det mangfold av varer som 
dagens samfunn krever mikset sammen med kafeer og gangarealer, vil 
kommunesenteret mangle det nødvendige mangfold for å bidra til å fremme 
tilhørighet. Åsfolk i alle aldersgrupper blir brukere av tilbudene i nabokommunene, og 
Ås sentrum og tilhørighet til Ås skranter. 

I den områdereguleringsplanen som nå skal utarbeides for Ås sentrum må det 
sikres god fremkommelighet for alle typer fotgjengere, godt tilrettelagt 
parkeringsmulighet for innkjøring til sentrum, og et handels- og 
aktivitetssentrum med stort mangfold. Bruken av resterende, og etter hvert 
svært begrensede, arealer i Ås sentrum må styres av kommunen etter en 
helhetsplan som ikke fravikes. 

 
[Lagre]  
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