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MØTEPROTOKOLL 

Eldrerådet 
 
Møtetid: 24.04.2018 kl. 15.30 - 17.05 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Grazyna Englund (Ap) 
Aud Raastad (V) 
Inger Ekern (pensjonist) 
Nils Kolstad (pensjonist) 
Grethe Karusbakken (pensjonist) 
Egil Ekberg (pensjonist) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Torill Horgen (FrP) 
 
Forfall:  
Egil Ørbeck (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 26.04.2018 
av leder Grethe Karusbakken og nestleder Inger Ekern 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra leder og eventuelt 

 
1. Akershus eldreforum 19. april 2018 

Aud Raastad og Inger Ekern orienterte fra Akershus eldreforum som de hadde 
deltatt på.  
 
Følgende presentasjoner hadde blitt holdt: 

 Anne Berit Rafoss:  
Et bedre sted å eldes: Hva er aldersvennlighet og hvordan planlegge et 
aldersvennlig samfunn?  

 Prof. em. Svein Olav Daatland:  
Åtte teser for et aldersvennlig samfunn 

 Christine Thokle Martens:  
Hvordan skal vi bo og hvordan skal vi motta omsorgstjenester? Den 
kommunale boligpolitikken for eldre.  

 Robert Fjelltun og Vibeke Harlem, Ruter AS:  
Hvordan organiseres kollektivtransporten for å sikre eldre mobilitet? 
Utfordringer for eldre, og Ruters arbeid med målgrupper.  

Lysarkene ble videresendt eldrerådets medlemmer og vara på e-post 23.04.2018. 
 
 
2. Ny fagsekretær for fylkeseldrerådet 

Rådgiver i utvalgssekretariatet Trond Sæbø Skarpeteig skriver følgende i e-post 
23.04.2018: 
«Enhetsleder Ole Kjendlie i Akershus fylkeskommune overtek no som 
fagsekretær for fylkeseldrerådet, for eg skal arbeida for å få på plass nye Viken 
fylkeskommune 2020.» 
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Saker til behandling  

ER-3/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
Eldrerådets behandling 24.04.2018: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: 
Se eldrerådets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling 24.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
Eldrerådet er godt fornøyd med dokumentet og informasjonen. 
 
 
 
 

ER-4/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Eldrerådets behandling 24.04.2018: 
Eldrerådet drøftet endringsforslag i punkt 7.8 Eldrerådet, om hva eldrerådets 
årsmelding skal inneholde. Nest siste kulepunkt endres fra  
«Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt opp.» 
til «Oversikt over saker som rådet har behandlet.» 
 
Votering: 
Det omforente endringsforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
Innstillingen for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling 24.04.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas med følgende endring: 
 
Punkt 7.8 Eldrerådet, om hva eldrerådets årsmelding skal inneholde.  
Nest siste kulepunkt endres slik at det lyder: 
«Oversikt over saker som rådet har behandlet.» 
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ER-5/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 
Eldrerådets behandling 24.04.2018: 
Eldrerådet drøftet seg frem til tilleggsforslag til rådmannens innstilling:  
Se eldrerådets innstilling.  
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med eldrerådets omforente tilleggsforslag ble enstemmig 
tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling 24.04.2018: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

 Varmekabler eller tilsvarende må installeres ved inngangspartiene ved 
omsorgsboliger og lignende der personer med begrenset bevegelighet bor.  

 Eldrerådet er bekymret for at eldre med begrenset bevegelighet blir utestengt fra 
Ås sentrum. Det bør legges til rette for matebusser. 

 
 
 
 
 

ER-6/18 
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022: 

  
 
Eldrerådets behandling 24.04.2018: 
Rådet drøftet seg frem til følgende forslag: Tilsvarer Eldrerådets vedtak. 
 
Votering: Det omforente vedtaket ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 24.04.2018: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022: 

 Eldrerådet ser med bekymring på dårlig sikt på grunn av oppsamling av snø i 
kryss, rundkjøringer og gangveier i snørike vintre. Dette medfører en 
trafikksikkerhetsfare. 
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ER-7/18 
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022: 

  
 
Eldrerådets behandling 24.04.2018: 
 
Votering: Eldrerådet tok enstemmig planen til orientering. 
 
Eldrerådets vedtak 24.04.2018: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022: 

 Eldrerådet tar tiltaksplanen til orientering. 
 
 

_____ 
 

 

 

Drøfting 

Eldredagen 2018 – mandag 1. oktober 2018 kl. 18.00 
Komite valgt 27.02.2018: Leder Aud Raastad, nestleder Nils Kolstad, Inger Ekern, 
Grazyna Englund og Solveig Norum. 
 
Det ble fastslått at eldredagen markeres 1. oktober 2018 kl. 18.00. 
 
Aud Raastad orienterte om komiteens arbeid. 
Eldrestatsråden kunne ikke komme. Torill Horgen undersøker om en statssekretær 
kan holde en orientering. Program og opplegg ble drøftet.  
 
Følgende e-postkorrespondanse ble sendt eldrerådet sammen med innkallingen den 
18.04.2018: 

 Innspill fra kultursjef Camilla Sæbjørnsen om Den Kulturelle Spaserstokken  

 Innspill fra kulturhuskoordinator og programansvarlig for kulturhuset Myfanwy 
K. Moore om Programblad for kultur, frist for å levere tekst og bilde er 1. juni. 

 
Komiteen følger opp. 
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