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MØTEPROTOKOLL 
 

Eldrerådet 
 

Møtetid: 28.09.2021 kl. 15.30 – 17.00 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  

Grazyna Englund, leder 
Erling Berge 

Liv Skatter  
Egil A. Ørbeck  
Inger Anni Schult 

Egil Ekberg  
 

Møtende varamedlemmer: 
Trygve Roll-Hansen 
 

Forfall:  
Gunnar Bengtsson, nestleder 

 
Fra administrasjonene møtte: 
Førstekonsulent Vibeke Berggård – sekretær. 

 
Diverse merknader: 

Egil A. Ørbeck ble valgt til å godkjenne protokollen. 
Astrid Rundqvist deltok under drøftingssaken om Eldredagen 2021. 
 

Møteprotokoll godkjent 29.09.2021 

av leder Grazyna Englund og Egil A. Ørbeck. 

 

Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra leder og eventuelt  
 

 Henvendelse fra Seniorkontakt Øystein Dale 29.09.2021, jf. e-post 
27.09.2021: 

Seniorkontakt Øystein Dale har fått en henvendelse fra Arne Paulshus som er 
rådgiver hos Eldreombudet.  I forbindelse med Eldredagen 2021 med tema 
digital rettferdighet for alle aldre ønsker Eldreombudet å komme i kontakt 

med en eldre person for mulig intervju med avis/media for å belyse 
utfordringer han eller hun opplever med bruk av digitalt utstyr/tjenester. 

 
Arne Paulshus er tidligere seniorkontakt i Vestby og treffes på  

telefon 70 30 51 80 og e-post arne.paulshus@eldreombudet.no.  
Tilbakemelding kan sendes direkte til ham.  

 

Eldrerådets forslag på person som kan kontaktes for intervju:  
Astrid Rundqvist. 

 
Sekretær videreformidler dette til Eldreombudet v/Arne Paulshus. 
 

 
  

mailto:arne.paulshus@eldreombudet.no
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Drøfting - Eldredagen 2021 

 
 Plakater trykkes og legges på Innbyggertorget. Send melding til alle når de er 

klare før kl. 12.00. 

 Det tar høyde for ca. 100 personer. 
 Servering: 2 brødskiver med henholdsvis ost og skinke, 1 kakestykke og kaffe 

til hver. Serveres porsjonsvis. 
 Fremmøte kl. 15.00 på fredag. 
 

Alle fakturaer sendes til: 
Ås kommune 

Økonomiavdelingen 
Pb195 

1431 Ås 
Merk ressursnr 54645 ansvar 6530 prosjekt 2083 Den kulturelle spaserstokken 
 

Når beløpet er brukt opp endrer enhetsleder Ellen Sibe Kråkenes 
ressursnummeret til Eldredagen 01.10.2021 ressursnr. 54689. 
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Saker til behandling  

ER-5/21 
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 
 
Eldrerådets behandling 28.09.2021: 

Eldrerådet drøftet seg frem til en felles uttalelse: Tilsvarer rådets uttalelse. 
 

Votering: Uttalelsen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 28.09.2021: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering med følgende merknader: 
 Eldrerådet er forbauset over hvor lite det står om eldre og tiltak for disse, 

herunder skyss til aktivitetssenter på Bjørnebekk og internt i kommunen. 
Skal ikke Ås være et attraktivt sted å bo i for eldre også?  

 Hvorfor ventes det med å åpne ny del av Moer sykehjem? 

Eldrerådet ber om orientering i neste møte. 
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