
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/801-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Ås eldreråd Lille sal i Ås rådhus 10.04.2012 

 
Fra ER-sak: 9/12  Fra kl.: 16.30 
Til ER-sak: 9/12 Til kl.: 18:50 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Espen Fjeld (H) 
 

Møtende medlemmer:  
Ina Rangønes Libak (A) 
Arne Ellingsberg (Sp) 
Inger Ekern 
Reidun Hilmersen 
Edvard Olsen 
Georg Distad 
 

Møtende varamedlemmer:  
Egil Ørbeck (H) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Konsulent Rita Stensrud - sekretær 
 

Diverse merknader:  
Grazyna Englund (A) møtte som gjest. 
 
Felles orientering med rådet for funksjonshemmede fra kl. 17.30 

 
Godkjent 11.04.2012 av leder Georg Distad og nestleder Inger Ekern. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 

 
ER-sak 9/12  

MØTE I ÅS ELDRERÅD 10.04.2012 UTEN POLITISKE SAKER  
 

 
 

REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 10.04.2012 
Referatsak 1: Inger Ekern og Arne Ellingsberg deltar på Follo-kommunenes 
fellesmøte om Samhandlingsreformen og frisklivsarbeid, 19.04.2012. 
 
Referatsakene for øvrig, ble tatt til orientering. 
 
 
 

DRØFTINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD 10.04.2012 

1. Eldredagen 2012 
Underholdning: Det ble fremmet mange forslag. Noen av forslagene skal undersøkes 
nærmere, og ansvar for dette ble fordelt.  

 
Mat: Mat og kringle, evt. kake, skal bestilles fra Moer. Sekretær sjekker ut dette. 

 

 

2. Forespørsel fra studentene ved UMB i forbindelse med UKA 2012 
Rådet drøftet seg frem til en mulig tittel: “Universitetet før og nå, og i fremtiden”.  
Tanken er at man tar et tilbakeblikk på UMB/ tidligere Landbrukshøgskolens historie 
og i forlengelsen av dette ser på hvilke studiemuligheter universitetet tilbyr nå.  
 
Arne Ellingsberg og Ina Rangønes Libak undersøker hvordan dette kan gjøres. 

 

 

3. Brukerrepresentant i NAV 
Rådet tok opp igjen dette temaet fra forrige møte, 12.03.2012. 
Varamedlem Grazyna Englund sa seg villig til å være eldrerådets representant i 
brukerutvalget i NAV. Forhenværende brukerrepresentant Inger Ekern overbringer 
materiale. 

 

 

 

ORIENTERINGSSAK I ÅS ELDRERÅD 10.04.2012 
Felles orientering med kommunalt råd for funksjonshemmede, fra kl. 17.30. 
 
Plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim orienterte om:  
“Et levende og attraktivt sentrum – hva må til? Planer, prosesser, ansvarsfordeling og 
muligheter for medvirkning.” 
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EVENTUELT I ÅS ELDRERÅD 10.04.2012 

  Ina Rangønes Libak fremmet følgende forslag: Eldrerådet kan invitere 
studentstyret ved UMB til et møte i eldrerådet for en idémyldring om blant annet 
studentkor og opptredener på Moer sykehjem. Rådet konkluderte med at dette 
passer på et av høstmøtene, jamfør rådets arbeidsplan. 
 

  Arne Ellingsberg ønsker en oversikt fra helse- og sosialsjefen over bruken av 
rommene ved Moer sykehjem. Georg Distad oppfordret generelt til at spørsmål til 
besøkende i rådet, sendes til ham på e-post slik at dette kan videreformidles i 
forkant av møtet til den som skal orientere. 
 

  Handlingsprogram 2013-2016: Leder oppfordret til at rådet samles om 2-3 punkter 
som eldrerådet synes er spesielt viktige for 2013, og at dette formidles før 
prosessen rundt handlingsprogrammet starter på høsten 2012. Dette drøftes i 
neste møte. 
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