
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03273 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Eldrerådet 
 
Møtetid: 21.05.2019 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) 
Nils Kolstad (pensjonist) 
Grethe Karusbakken (pensjonist) 
Egil Ekberg (pensjonist) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ragnhild Skiaker (pensjonist) 
 
Forfall:  
Inger Ekern (pensjonist) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær 
Rådgiver Solveig Viste fra kl. 16.15 
 
Diverse merknader: 
Aud Raastad var forespurt om å godkjenne protokollen. 
 
Møteprotokoll godkjent 23.05.2019 
av leder Grethe Karusbakken og Aud Raastad. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra leder og eventuelt 
 

Det ble gjort oppmerksom på konferanse i Kristiansand 24. - 25. september 2019 
«Bolig hele livet», jf. e-post fra pensjonistforbundet 24.04.2019. 
https://www.nbbl.no/Portals/1/NBBLs%20filarkiv/Kurs/Program/31116_eldre-og-bolig_2019-WEB.pdf 
 
 
 
Drøfting  
 

Eldredagen 2019 - tirsdag 1. oktober kl. 18.00.  
 
Komite:   Leder Aud Raastad, nestleder Nils Kolstad, Inger Ekern,  
  Grazyna Englund og Solveig Norum. 
 
Komiteleder Aud Raastad orienterte om status. Komiteen hadde møte 14.05.2019.   
For at alle skal kunne sitte er seniorsenteret reservert. 
Enhetsleder Camilla Sæbjørnsen har opplyst at kr 13 000 fra Den kulturelle 
spaserstokken er til eldrerådets disposisjon til eldredagen. 
Aud Raastad leste opp teksten som hun har sendt til «Kulturprogram Ås kulturhus» 
høsten 2019, fristen var 15. mai. 
 
Foreløpig program: 

 Eldrerådets leder ønsker velkommen 

 Servering 

 Orientering om Ås kommunes oppfølging så langt av Stortingsmelding 15 Leve 
hele livet  

 Kunstnerisk innslag (kort) 

 Kinosjef Martin Øsmundset ønsker velkommen til kinofremvisning og holder en 
innledning  

 Kino 
 
Som servering planlegges det enkle, lave snitter, kaffe, te og vann. 
Gratis inngang. 
 
Detaljer i programmet fastsettes i eldrerådets møte 20.08.2019. 

 
  

https://www.nbbl.no/Portals/1/NBBLs%20filarkiv/Kurs/Program/31116_eldre-og-bolig_2019-WEB.pdf
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Saker til behandling  

ER-7/19 
Innspill fra rådene til Høring - Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til Høring – Boligpolitisk plan for Ås kommune: 

  
 
Eldrerådets behandling 21.05.2019: 
Rådgiver Solveig Viste orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende innspill:  
Tilsvarer eldrerådets vedtak/innspill.  
 
Votering: 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak/innspill 21.05.2019: 
Rådet har følgende innspill til Høring – Boligpolitisk plan for Ås kommune: 

 Eldrerådet er enige i planens hovedintensjoner, og finner den informativ og 
ryddig. 

 Variert boligtilbud med blanding av alle grupper vil bidra til å sikre et godt 
miljø.  

 Bokollektiv for eldre, med noe bemanning og fellesfunksjoner, er viktig for å 
oppnå trygghet for engstelige personer. 

 Det bør være klageadgang på avslag på omsorgsboliger. 

 I planens innledning endres nest siste avsnitt side 4 til: 
Det må i den grad kommunen kan gjøre det, tilrettelegges for rimeligere 
boliger for å gjøre det lettere for førstegangsetablerere og småhusholdninger å 
etablere seg i Ås. 
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