
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03273 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Eldrerådet 
 
Møtetid: 08.10.2019 kl. 15.30 – 17.25 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Grazyna Englund (Ap) 
Aud Raastad (V) 
Egil Ørbeck (H) 
Inger Ekern (pensjonist) 
Nils Kolstad (pensjonist) 
Grethe Karusbakken (pensjonist) 
Egil Ekberg (pensjonist) 
 
Møtende varamedlemmer/Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sakene 9-11/19, referatsaker, 
eventuelt, evaluering av eldredagen. 
 
Til slutt i møtet takket eldrerådets medlemmer og sekretær hverandre for godt 
samarbeid denne perioden. 
 
Møteprotokoll godkjent 09.10.2019 
av leder Grethe Karusbakken og nestleder Inger Ekern 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra leder og eventuelt 

1. Datahjelpen på Ås bibliotek bør gjøres bedre kjent for eldre brukere.  
 
Fra kunngjøringen på Ås kommunes hjemmeside: 
Trenger du hjelp med mobilen din, nettbrettet ditt eller andre digitale dingser?  
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.00 – ca. 14.30 tilbyr Ås bibliotek i samarbeid 
med IT-teknikerlinjen ved Ås videregående skole hjelp.  
Det er ingen forhåndspåmelding, så det er bare å komme innom! 
 

2. Den kommunale alarmen fungerer ikke. Inger Ekern tok opp spørsmål om 
hvordan trygghetsalarmen fungerer. Eldrerådet ber seniorkontakten se på saken 
umiddelbart.  
 

3. Valg av eldreråd for neste periode, innkomne forslag,  
orientering v/Vibeke Berggård.  

 
Sak om valg til rådene legges frem i kommunestyrets konstituerende møte 
23.10.2019, se kommunens hjemmeside her. Det nye eldrerådet tiltrer straks. 
 
Hvis kommunestyret utsetter valg av nytt eldreråd, blir det møte i det avtroppende 
eldreråd 5.11.2019 kl. 15.30. Avtroppende eldreråd fortsetter ut dette året til valg 
er foretatt.  

 
  

http://as.folkebibl.no/cppage.6180548-60891.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2019-2023-23-10-2019.350480.MD1I697394o896c.pts.html
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Saker til behandling  

ER-9/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer eldrerådets innstilling/uttalelse. 
 
Eldrerådets behandling 08.10.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 08.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
 
 
 
 

ER-10/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
Eldrerådets behandling 08.10.2019: 
Rådet drøftet seg frem til følgende omforente uttalelse:  
Tilsvarer eldrerådets innstilling/uttalelse. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 08.10.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling og har følgende merknader: 

 Eldrerådet er positive til at det opprettes en stilling som frivilligkoordinator. 
Rådet regner med at den nye koordinatoren får som oppgave å samordne bruk av 
eksisterende lokaler. 

 Den frivillige innsatsen som gjøres i regi av eldresentrene er omfattende og skulle 
vært nevnt i rapporten.  

 Midler bør kanaliseres dit frivilligheten foregår.  
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ER-11/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
Eldrerådets behandling 08.10.2019: 
Rådet drøftet seg frem til følgende omforente uttalelse:  
Tilsvarer eldrerådets innstilling/uttalelse. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 08.10.2019: 
Rådmannens innstilling tiltres med følgende merknad: 
Eldrerådet vil bemerke at Frisklivssentralen gjør et viktig arbeid for eldre. 
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Drøfting 
Eldredagen 2019 - tirsdag 1. oktober. Evaluering. 
 

Komite:   Leder Aud Raastad, nestleder Nils Kolstad, Inger Ekern,  
  Grazyna Englund og Solveig Norum. 
 

Aud Rastad orienterte om gjennomføringen av eldredagen: 
Omtrent 115 deltok på hele arrangementet, på kinoforestillingen deltok 130. 
Seniorsenteret fungerte bra, godt å slippe rigging av Store sal/salong. Forflytning til 
kinosalen gikk greit. Ås avis med journalist og fotograf dekket arrangementet. 
Blomster var fra egne hager.  
 

Program: 
Kl. 18.00  Eldrerådets leder ønsket velkommen og orienterte om FNs bærekraftsmål 
 nummer 10 som handler om å redusere ulikhet både i og mellom land. 
 https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-eldre 
Kl. 18.10  Bespisning (mat/kaffe satt ut på bordene). 
Kl. 18.30  Seniorkontakten fortalte litt om hva Ås kommune og frivilligheten gjør for å 
 følge opp Stortingsmelding 15 – Leve hele livet. 
Kl. 18.45 Underholdning ved vokalgruppen Maxime 
Kl. 19.00-19.30 Forflytning til kinosalen. Kinosjef Martin Øsmundset ønsket 
 velkommen. Innledning til filmen. 
Kl. 19.30 – 21.10 Filmen: Askeladden i Soria Moria Slott. 
 

Økonomi, foreløpig: 
 Budsjett - 

ca:   
Regninger 
- ca: 

 

Servering kr.  15 000 kr.   13 620 Smørbrød m. ost eller skinke, kaffe/te 
Underholdning kr.   6 000 kr.     6 000  
Kinoforestilling kr.   3 000 kr.     3 000  
Gaver, servietter, telys  kr.      600 kr.     1 264  
Annonse kr.   3 000 kr.  

 
Tilskudd på kr. 13 803 fra Den kulturelle spaserstokken v/enhetsleder Camilla 
Sæbjørnsen: regningene dekkes via enhetsleder for enkelhets skyld. 

 

Referatsaker  

12/19 19/00063-8 Oppsummering Seniorkontakttilbudet i Ås kommune 
 

13/19 18/03675-42 Diskrimineringsnemnda ber om ytterligere opplysninger  - 
Svar fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

14/19 18/03675-43 Universell utforming av legekontorer i Ås - 
Forhåndsvarsel om avvisning 
 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-eldre
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