
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03273 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Eldrerådet 
 
Møtetid: 09.04.2019 kl. 15.30 – 17.30 
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 
Enhetsleder forvaltning voksne, Gry Mathisen, fra kl. 16.30  
 
Diverse merknader: 
Orientering om boligtildeling og retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger  
ble holdt til slutt i møtet kl. 16.30 – 17.30. 
 
Møteprotokoll godkjent 10.04.2019 
av leder Grethe Karusbakken og nestleder Inger Ekern 
 
Underskrifter: 
 
_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra leder og eventuelt 

1. Åpen høring om forslag til organisering av fylkeskommunale medvirkningsorganer 
i Viken fylkeskommune – Høringsnotat, datert 18.03.2019, jf. 19/00996-1.  
Notatet ble sendt på e-post til eldrerådets medlemmer 09.04.2019. 
 
Eldrerådet vedtok enstemmig følgende uttalelse 09.04.2019:  
Saken er interessant, men høringsfristen er for kort. 
 
 

2. Pensjonistforbundets brev datert april 2019:  
Er ditt eldreråd engasjert i reformen «Leve Hele Livet»? 
Brevet ble lest opp. 
 
Eldrerådet tok brevet til orientering. I Ås kommune er eldrerådet en del av 
prosjektet i kommunen. 
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Saker til behandling  

ER-5/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 
Eldrerådets behandling 09.04.2019: 
Orientering fra rådmannen om korrigering av avsnitt om investeringer ble sendt 
eldrerådet m.fl. på e-post 08.04.2019 og publisert. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling 09.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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ER-6/19 
Avtale om drift og utvikling av Breivoll med  
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 
 
Rådmannens endrede innstilling 07.04.2019: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet med følgende justeringer: 
I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg»  

II. Punkt 7. Samarbeidsutvalget gis fullmakt til å innvilge avdragsfrihet eller 
utsatt husleie med bakgrunn i manglende inntektsgrunnlag til å sikre 
forsvarlig drift på Breivoll. En utsettelse skal maksimalt gjelde for ett år 
av gangen og forelegges formannskapet til orientering. 

III. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 
fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på fremforhandlede vilkår, etter 
utløpt leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift 
eller andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

 
Eldrerådets behandling 09.04.2019: 
Notat med forslag til justert innstilling fra rådmannen ble sendt eldrerådet m.fl. på  
e-post 08.04.2019 og publisert, jf. dokument 17/01623-25. 
 

Eldrerådet drøftet seg frem til at rådmannens innstilling tas til orientering med 
følgende innspill: 
 

Aud Raastad fremmet følgende forslag:  
Det bør etableres 

 handikapparkeringer 

 stier som er tilrettelagt for rullatorer og rullestoler 

 tilrettelagt tilgjengelighet til badevannet for seniorer med redusert balanse og 
gangfunksjon. 

 

Grethe Karusbakken fremmet følende forslag: 
Avtaler som gjelder oppsigelser og endring må være gjensidige. 
 

Votering: Det omforente forslaget med forslag til innspill ble enstemmig vedtatt. 
 

Eldrerådets innstilling/uttalelse 09.04.2019: 
Eldrerådet tar rådmannens innstilling til orientering og har følgende innspill:  
Avtaler som gjelder oppsigelser og endring må være gjensidige. 
Det bør etableres 

 handikapparkeringer 

 stier som er tilrettelagt for rullatorer og rullestoler 

 tilrettelagt tilgjengelighet til badevannet for seniorer med redusert balanse og 
gangfunksjon. 
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Drøfting 

Eldredagen 2019 - tirsdag 1. oktober 
Aud Raastad orienterte om status hittil. Sekretæren har sendt e-post til kinosjefen og 
bedt om tilbakemelding. 
Det skal holdes et møte i komiteen.  Aud Raastad inviterer eventuelt kinosjefen. 
 
 
Boligtildeling og retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger  
Enhetsleder forvaltning voksne, Gry Mathisen, orienterte.  
Eldrerådet ga innspill og takket for en fremragende orientering. 
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