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MØTEPROTOKOLL 

Eldrerådet 
 
Møtetid: 13.04.2021 kl. 15.30 – 16.50 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 

  
Møtende medlemmer:  

Grazyna Englund, leder 
Erling Berge 
Gunnar Bengtsson, nestleder 

Liv Skatter  
Egil A. Ørbeck  

Inger Anni Schult 
Egil Ekberg  
 

Møtende varamedlemmer/forfall: Ingen 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Førstekonsulent Vibeke Berggård – sekretær. 
Kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen og 

enhetsleder for kultur, idrett og frivillighet Camilla Sæbjørnsen.  
 

Diverse merknader: 
Alle som ønsket å følge møtet ble invitert inn i Teams.  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  

Orienteringssak 1 og 2, ER-sakene 1 og 2 inkl. eventueltsak,  
orienteringssakene 3 og 4. 

 
Møteprotokoll godkjent 15.04.2021 

av leder Grazyna Englund og nestleder Gunnar Bengtsson. 
 

Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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1. Plan for innføring av reform Leve hele livet 
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Saker til behandling 
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livet 

4 

2/21 21/01023-1 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås 

kommune 
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Orienteringssaker forts.         3 
 
3. Eldredagen 2021 – fredag 1. oktober.  

 
4. Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet 26.05.2021.  
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Informasjon fra leder og eventuelt  
1. Eldrerådet ba enstemmig om å bli orientert om hvordan eldre berøres av 

eiendomsskatten. 

 
 

 
Orientering  
 

1. Plan for innføring av reform Leve hele livet, jf. ER-sak 1/21.  
Kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen orienterte. Presentasjonen sendes 

eldrerådet og legges i Teams. 
 

2. Den Kulturelle Spaserstokken, jf. orienteringssak 3.  
Enhetsleder for kultur, idrett og frivillighet Camilla Sæbjørnsen orienterte. 
Presentasjonen sendes på eldrerådet og legges i Teams 

 
3. Eldredagen 2021 – fredag 1. oktober.  

Komite for eldredagen 2021 velges i neste møte 25.05.2021. 
 

Store sal og Store salong i Ås kulturhus er reservert. 

 
Økonomi 

Kr. 10 000 er tildelt eldredagen fra Den Kulturelle Spaserstokken 2021.  
 

FN-sambandet har foreløpig ikke publisert tema for den internasjonale dagen 

for eldre 2021. Lenke til FNs side: https://www.fn.no/om-fn/fn-
dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-eldre 

 
4. Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet.  

Dato: onsdag 26. mai 2021      Tid: 10.00 - 14.00      Sted: Nettbasert 

 
Invitasjon ble sendt på e-post 17.03.2021 til eldrerådets medlemmer og vara. 

Påmelding kan den enkelte gjøre selv innen 21. mai 2021. Deltakelse er 
gratis. Opplysninger om konferansen og påmelding finner ligger her: 
https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/50073 

  

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-eldre
https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-eldre
https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/50073
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Saker til behandling  

ER-1/21 
Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 
 

 
Eldrerådets behandling 13.04.2021: 
Kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen orienterte. 

 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag til nye punkt: 

Tilsvarer punkt 4 i eldrerådets innstilling. 
 
Votering:  

Kommunedirektørens innstilling og eldrerådets forslag til nytt punkt 4 ble 
enstemmig tiltrådt. 

 
Eldrerådets innstilling 13.04.2021: 

1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

4. Eldrerådet har følgende innspill til temaer som bes vurdert: 
 Matservering til beboere – tidspunkt for middagsservering, jf. ER-9/17, 

eldrerådet 22.08.2017 Mat og måltider ved Moer sykehjem og eldreådets 
årsmelding 2018. 

 Mulighet for sykehjemsbeboere for å lage eller varme opp egen mat.  
 Kollektivtransportordning til sentrum, jf. eldreådets årsmelding 2018.  

 Egen side for eldre på kommunens Internett der temaer for eldre er 
samlet. Innbyggertorget kan også ha samlet informasjon for eldre. 

 
 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-22-08-2017.350480.MD1I431635o00fe.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
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ER-2/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 
Eldrerådets behandling 13.04.2021: 

Votering:  
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Eldrerådets innstilling 13.04.2021: 
Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
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