
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00020 
 

MØTEPROTOKOLL 

Eldrerådet 
 
Møtetid: 30.10.2018 kl. 15.30 – 18.40 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal/Lille salong 
  
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.  
Rådmann Trine Christensen og helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt. 
 
Diverse merknader: 
Handlingsprogram med vedlegg ble ettersendt rådet 25.10.2018. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
Orientering fra helse- og sosialsjef, sak 11/18, evaluering av eldredagen, drøfting av 
sak 10/18. Rådmannen holdt felles orientering for rådene om handlingsprogram 
med økonomiplan kl. 17.00. Eldrerådet fortsatte sitt møte i Lille salong for vedtak i 
sak 10. Egil Ekberg forlot møtet før vedtak i sak 10. 
 
Møteprotokoll godkjent 01.11.2018 
av leder Grethe Karusbakken og nestleder Inger Ekern 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Drøfting  
Eldredagen 2018 – Evaluering 
Eldrerådets leder ga honnør til komiteen for vel gjennomført arrangement. 
 

Evaluering fra Aud Raastad datert 14.10.2018 ble delt ut. 
Regning for maten er tatt opp med Follo Catering av Inger Ekern, tilbakemelding 
ventes. Regningen på kr. 3500 for sang ble forklart og akseptert. 
Underholdning bør ikke holdes mens det spises. Det faglige innholdet var bra. 
Rigging og rydding var en utfordring. Ca. 140 personer deltok på arrangementet. 
 

Innspill til eldredagen 2019: 
Neste år kan f.eks. julekake med ost vurderes. 
Grethe Karusbakken har reservert kinoen for eldredagen 2019 og spurt kinosjefen 
om han kan vise en kort, morsom film. 

 
 
Orientering kl. 15.35 
Helse- og sosialsjefen orienterte om  

 Stortingsmelding 15: Leve hele livet! - tidsplan og gjennomføring.  

 Konsekvenser av samhandlingsreformen og oppgaveoverføring. 

 Oppfølging av verbalvedtak i kommunestyret om blant annet boligplan. 
 
Eldrerådets behandling 30.10.2018: 
I dialogen ble det gitt tilbakemeldinger om at eldrerådet ønsker 

 å bli involvert når det gjelder gjennomføring av Leve hele Livet!  

 å påvirke hvilke boligtyper som velges, jf. boligplan 

 at det tilrettelegges for mangfoldige bomiljøer der flere aldersgrupper kan bo 
sammen 

 tilrettelegging for bospareklubb for eldre i Nordby 

 at det etableres et bofellesskap for personer som er for friske til å få 
omsorgsbolig/sykehjemsplass, men som trenger trygghet  

 at det etableres matebusser eller lignende for blant annet eldre med begrenset 
bevegelighet  

 

Eldrerådet ble enige om å sende en henvendelse til Ruter As om etablering av en 
kollektivtransportordning i Ås sentralområde og andre områder der det mangler 
tilbud. Jf. Ruters presentasjon i Akershus eldreforum 19.04.2018. Det kan være 

 bestillingstransport med minibusser tilrettelagt for rullator og rullestol, men 
åpen for alle (dagens bestillingstransport mange steder) 

 aldersvennlig transport; dør-til-dør transport (jf. pilotprosjekt Nordre Aker) 

 matebusser, ringbusser e.l. 
 
 
Informasjon fra rådmann kl. 17.00 
- felles orientering med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 
Rådmannen orienterte om forslag til handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 
2019. Dialog. 
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Saker til behandling  

ER-10/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   

a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   
e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 
g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

a) Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jfr eiendomsskatteloven § 3 bokstav d 

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum) 

c) Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter 
d) I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 

 
e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 

fritak påfølgende år.  Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f) Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jfr eiendomsskatteloven § 25. 
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g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
Eldrerådets behandling 30.10.2018: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer eldrerådets innstilling. 
 
Votering: Eldrerådets omforente forslag ble enstemmig tiltrådt. (6 stemmer) 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 30.10.2018: 
Eldrerådet forutsetter at Ås kommune fortsatt skal være en god kommune å bli 
gammel i, jf. delmål 2.6 s. 36. Reduksjon i tjenestene må ikke ramme de aller 
svakeste. 
 
Det bør tilrettelegges for mangfoldige bomiljøer der flere aldersgrupper kan bo 
sammen.  
 
Eldrerådet peker på at det mangler et tilbud til personer som føler utrygghet. 
Det savnes et kommunalt bofellesskap der det er noe tilsyn om dagen og vakt om 
natten og der beboere kan medvirke etter evne.  
 
Eldrerådet forutsetter at kontrakter som inngås med private utbyggere følger opp 
krav til universell utforming. Særlig er det behov for større heiser som kan romme 
store rullestoler og bårer. 
 
Samfunnet krever økt digitalisering. Det bør opprettes et fast tilbud der innbyggerne 
kan henvende seg for å få hjelp og opplæring. 
 
Det må være mulig for mennesker å kunne ta kontakt med Ås kommune direkte eller 
per telefon. 
 
Eldrerådet er bekymret for at eldre med begrenset bevegelighet blir utestengt fra Ås 
sentrum. Det bør legges til rette for matebusser eller lignende. 
 
Det er positivt at Ås kommune går over til 24 timers legevakt fra 01.01.2019, jf. s. 68. 
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ER-11/18 
Møteplan 2019 - Eldreråd 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer eldrerådets vedtak. 
 
Eldrerådets behandling 30.10.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 30.10.2018: 
 

Møteplan for eldrerådet 2019 

Uke Dag Dato Kl. Sted Merknad 

  4 Tirsdag 22. januar 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

10 Tirsdag   5. mars 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

15 Tirsdag   9. april 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

21 Tirsdag 21. mai 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

      

34 Tirsdag 20. august 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

41 Tirsdag   8. oktober 15.30 Ås kulturhus, Lille sal  

45 Tirsdag   5. november 15.30 Ås kulturhus, Lille sal Budsjettbehandling 
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