
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03273 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Eldrerådet 
 
Møtetid: 05.03.2019 kl. 15.30 – 17.30 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Aud Raastad (V) 
Egil Ørbeck (H) 
Inger Ekern (pensjonist) 
Grethe Karusbakken (pensjonist) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Bonsak Hammeraas (pensjonist) 
Arne Stuanes (pensjonist) 
 
Forfall:  
Grazyna Englund (Ap) 
Nils Kolstad (pensjonist) 
Egil Ekberg (pensjonist) – vara kunne ikke møte 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Førstekonsulent Vibeke Berggård – sekretær, 
rådgiver Greta Løkhaug, Plan, miljø og næring, 
avdelingsingeniør Bertha Solheim Hansen, Bygg og geodata 
 
Diverse merknader: 
Møtet ble innledet med en orientering om universell utforming ved utbygginger. 
 
Møteprotokoll godkjent 06.03.2019 
av leder Grethe Karusbakken og nestleder Inger Ekern 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Orientering  
 
Universell utforming ved utbygginger 
Orientering ble holdt av rådgiver Greta Løkhaug i Plan, miljø og næring og  
avdelingsingeniør Bertha Solheim Hansen i Plan og geodata. 
 
 

 

Saker til behandling  

ER-1/19 
Årsmelding 2018 - Eldrerådet 
 
Leders innstilling: 
Årsmelding 2018 for eldrerådet godkjennes. 
 
Eldrerådets behandling 05.03.2019: 
 
Votering:  
Leders innstilling med omforente endringer i årsmeldingen, ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 05.03.2019: 
Årsmelding 2018 for eldrerådet godkjennes. 
 
 
 
 

ER-2/19 
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023: 

  
 
Eldrerådets behandling 05.03.2019: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: Tilsvarer eldrerådets vedtak. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med omforent forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 05.03.2019: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023: 

 Dersom man ønsker å følge intensjonene med å øke andel syklende i Ås, må 
forholdene legges bedre til rette for både syklende og gående. 
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ER-3/19 
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023: 

  
 
Eldrerådets behandling 05.03.2019: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: Tilsvarer eldrerådets vedtak. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med omforent forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 05.03.2019: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023: 

 Det bør settes opp benker langs turveier og gangveier slik at de som har 
behov for det kan benytte dem. Turveier bør tilrettelegges for rullator. 
 

 
 
 

ER-4/19 
Innspill til tiltaksplan for sykling og gange 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023: 

  
 
Eldrerådets behandling 05.03.2019: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: Tilsvarer eldrerådets vedtak. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med omforent forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 05.03.2019: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023: 

 Dersom man ønsker å følge intensjonene med å øke andel syklende i Ås, må 
forholdene legges bedre til rette for både syklende og gående. 

 Det bør settes opp benker langs turveier og gangveier slik at de som har 
behov for det kan benytte dem. Turveier bør tilrettelegges for rullator. 

 Strøing og brøyting, bedre sikkerhet for sykling og fotgjengere. 
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Drøfting 
 
Eldredagen 2019 - Tirsdag 1. oktober. Klokkeslett ikke fastsatt. 
Eldrerådet gjenvalgte komiteen enstemmig og fastsatte oppfølging slik: 
 
Komite:   Leder Aud Raastad, nestleder Nils Kolstad, Inger Ekern,  
  Grazyna Englund og Solveig Norum. 
 
Eldredagen holdes i Ås kinoteater og med servering i kinovestibylen. 
Reservasjon: Kl. 16.00 – 18.00, utvides til kl. 21.00.  
   Store sal og Store salong avbestilles.  
Kinosjefen forespørres av sekretæren om han kan finne en morsom, liten film 
og om å holde et innlegg. Komiteleder kontakter enhetsleder for kultur om 
midler fra Den kulturelle spaserstokken.  
Servering: Håndholdt kake/kringle, kaffe og te. 
 
 
 
 
Referatsaker  
 
2/19 19/00063-4 Kollektivtransportordning i Ås 

 
3/19 19/00063-2 Dialog om boligpolitisk plan 20.03.2019 

kl. 19.00 – 20.30 i Store salong, Ås kulturhus. 
Seminaret er åpent. Invitasjon er publisert her. 
 

Fra eldrerådet deltar: 
Grethe Karusbakken, Inger Ekern,  
Grazyna Englund, Aud Raastad og Egil Ørbeck. 
 

4/19 19/00063-1 Høring - ny forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 
Eldrerådets behandling: 
Høringsforslaget ble drøftet. Rådet sender ikke 
uttalelse. 
 

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

  

https://www.as.kommune.no/cppage.6184402-380264.html
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6/19 19/00063-3 Brev av 25.01.2019 fra Pensjonistforbundet Leve 
hele livet.msg 
 
Eldrerådets behandling:  
Brevet ble drøftet. Saken ble utsatt. 
 

7/19 19/00063-5 Innspillsmøte velferdsteknologi 20.03.2019 
kl. 17.00 – 18.30 i Store salong, Ås kulturhus. 
Velferdsteknologiprosjektet i Ås kommune har 
invitert eldrerådet og råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.   
 

Fra eldrerådet deltar: 
Grethe Karusbakken, Inger Ekern,  
Grazyna Englund og Egil Ørbeck.  
 

8/19 19/00063-6 Eldreforum 2019 - aldersvennlig kultur og friluftsliv. 
03.04.2018 kl. 9.25 – 14.30 på Henie Onstad 
Kunstsenter, Høvikodden.  
Felles transport kl. 9.00 fra Sonja Henies plass 3 
utenfor Radisson Blue Plaza. 
 

Fra eldrerådet deltar: 
Inger Ekern, Grazyna Englund og Aud Raastad.  
 

 
Forøvrig ble referatsakene tatt til orientering.  
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