
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00020 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Eldrerådet 
 

Møtetid: 21.08.2018 kl. 15.30 – 17.20 

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: 

Punktet «Informasjon fra leder og eventuelt» ble behandlet til slutt i møtet. 
 
Møteprotokoll godkjent 23.08.2018 

av leder Grethe Karusbakken og nestleder Inger Ekern 
 

Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra leder og eventuelt 

 
1. Den kulturelle spaserstokken tas opp som tema på eldrerådets møte 25.09.2018. 

Kultursjef Camilla Sæbjørnsen inviteres til møtet.  
 

2. Helse- og sosialsjef inviteres til møte i eldrerådet 30.10.2018 der 

handlingsprogram og budsjett behandles. Tema kan blant annet være 
matebusser/lokalbusser i kommunen og Stortingsmelding 15: Leve hele livet. 

 
3. Ullerud helsebygg, Drøbak – omvisning og orientering 30.05.2018 sammen med 

Hovedutvalg for helse og sosial. Dette var oppfølging av eldrerådets vedtak 

22.08.2017 i ER-sak 9/17 Mat og måltider ved Moer sykehjem, se kommunens 
hjemmeside her. 

 
Inger Ekern og Aud Raastad deltok fra eldrerådet på følgende: 

 Orientering og omvisning på Ullerud helsebygg i Drøbak av avdelingsleder 

Cecilie Bakke Myhra. Blant annet ble det orientert om måltidstidspunkter. 

 Orientering om seniorkontaktstillingen ved seniorkontakt Øystein Dale. 

 Orientering om velferdsteknologiprosjektet ved Tora Marie Omvik Johansen 
fra forvaltningsenheten. 

 
Inger Ekern orienterte i eldrerådet om møtet. 
 

4. NAV – Egil Ørbeck ba om tilbakemeldinger om hva eldrerådet ønsker tatt opp. 
Eldrerådet påpeker at det må være mulig for brukere å kontakte NAV på telefon. 

Ikke alle har mulighet, kompetanse eller språkkunnskap nok til å sende e-post. 
Flere henvendelser om dette er mottatt av eldrerådets leder. 

 

Referatsaker  

 

2/18 18/00021-3 Leve hele livet. Stortingsmelding 15. 
 

3/18 18/00021-2 Ås kommunes reglementer vedtatt av kommunestyret 

20.06.pdf 
 

4/18 18/00021-4 Årsmelding 2017 - Eldrerådet i Ski 
 

5/18 18/00021-5 Årsmelding 2017 - Frogn eldreråd 

 
Eldrerådets behandling 21.08.2018: 

3/18 Ås kommunes reglementer: Utdrag som omtaler eldrerådet ble delt ut.  
Referatsakene ble tatt til orientering. 

  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-22-08-2017.350480.MD1I431635o00fe.pts.html
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Saker til behandling  

ER-8/18 
Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 
kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 

 
Eldrerådets behandling 21.08.2018: 

Eldrerådet drøftet seg frem til følgende fellesforslag: Tilsvarer eldrerådets innstilling. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 

 
Eldrerådets innstilling 21.08.2018: 

Eldrerådet tar rådmannens innstilling til orientering med følgende merknader: 

 Det bør vurderes om IKT bør være en egen enhet under «Organisasjon og 

interne tjenester» for å yte bedre bistand til blant annet eldre. 

 Hører kultur og teknisk sammen? 

 Kostnadsanslag savnes. 

 Vanlige omsorgsboliger som Moer og Granheimtunet mangler i 
organisasjonskartet. 

 
  



Ås kommune 

  
Eldrerådet 21.08.2018 Side 5 av 5 

  

 
 

Drøfting   

Eldredagen 2018 – mandag 1. oktober 2018 kl. 18.00 

Komite:  Leder Aud Raastad, nestleder Nils Kolstad, Inger Ekern,  

 Grazyna Englund og Solveig Norum. 
 
Aud Raastad orienterte om komiteens arbeid. Utkast til program var sendt 

eldrerådets medlemmer på e-post før møtet. 
 

Arrangementet varer inntil tre timer. 
 
Det tas utgangspunkt i 160 deltakere. 

 
Mat: Små rundstykker eller halve baguetter som i eldrerådet 21.8.2018, kringle. 

Inger Ekern har tatt det opp med restauratør. Bestilling kan sendes via sekretær. 
 
Kulturprogram for høsten 2018 med omtale av eldredagen er trykt. 

Annonse settes i Ås avis. Det tas tidlig kontakt med ØB om de kan komme. 
Plakater fordeles, kan trykkes av sekretær. 

Arrangementet publiseres via sekretær i Facebook, Instagram og Ås kommunes app. 
 
Program/sanger leveres helst 14 dager før arrangementet til Tone Vik for trykking i 

samme format som i 2017. 
 
Lydteknisk bistand er avtalt med Steinar Antonsen. 

 
Regninger må adresseres til Ås kommune v/økonomiavdelingen, postboks 195, 1431 

Ås og merkes Ås eldreråd, eldredagen, ressursnr. 54689. 
 
 
Den kulturelle spaserstokken er fulgt opp for i år av kultursjef Camilla Sæbjørnsen. 

Aud Raastad følger opp. 

Tas opp som tema på eldrerådets møte 25.09.2018. 
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