
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/967-4 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Ås Eldreråd Lille sal, Kulturhuset 15.04.2013 

 
Fra ER-sak: 15/13  Fra kl.: 15.30 
Til ER-sak: 19/13 Til kl.: 18.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 

Møtende medlemmer:  
Ina Rangønes Libak (A) 
Arne Ellingsberg (Sp) 
Espen Fjeld (H) 
Inger Ekern 
Reidun Hilmersen 
Egil Ekberg 
Georg Distad  
 

Møtende varamedlemmer:  
Egil Ørbeck (H) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Konsulent Rita Stensrud - møtesekretær 
 

Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge 15/13-17/13, 19/13, 18/13.  
Deretter drøftingssaker. 
 
EØ deltok i behandling av sak 15/13, inntil EF ankom møtet 
 

 
Godkjent 16.04.2013 av leder Georg Distad og nestleder Inger Ekern. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

ER-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
15/13 10/3089 GB 113/2  
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 
16/13 12/413 033   
INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV  
2014- 2017  
 
17/13 12/413 033   
INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2014-2017  
 
18/13 12/413 033   
REGULERINGSPLAN FOR MYRVEIEN 16 MED MER - TIL UTTALELSE  
 
19/13 12/413 033   
UTTALELSE OM ÅS DEMENSSENTER – VALG AV SKISSEPROSJEKT  
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REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 15.04.2013 
 

Referatsak 2: Varsel om planendring – Felt 3 reguleringsplan for Åstorget. 
Eldrerådet har følgende kommentar: «Eldrerådet mener det er svært viktig for 
en positiv utvikling at det blir god tilgang på parkeringsplasser i Ås sentrum. 
Eldrerådet støtter derfor innregulering av en ekstra parkeringsetasje i Åstorget, 
felt 3.»  

 
Referatsakene for øvrig ble tatt til orientering. 
 

 

 

DRØFTINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD 15.04.2013 

 
 

1. Eldredagen 

 

Program 

 Ås seniorkor (ca. 15 min) 

 Kåseri/ tale ved Marit Aschehaug 

 Elever fra kulturskolen i Ås underholder med musikk og sang (ca. 30 min)  

 Georg Distad informerer om eldrerådet og rådets arbeid 

 Servering 

 Allsang – det trykkes opp noen få sanger; kulturskolen leder an. 

 Ordfører sier noen ord 
 

Sted: Store sal, Ås kulturhus 

Servering: Sekretær undersøker detaljer.  

Annet: Leder av Nordby eldresenter og leder av Eldrerådet avklarer om det skal 
settes opp buss fra Nordby. 
 
 

 

2. Informasjonsstrategi 
 
Espen Fjeld innledet om sosiale medier med fokus på dialog med og informasjon til 
innbyggerne. Rådet drøftet hvordan dette kan gjøres. 
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ER-sak 15/13  

BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av 

opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998. 
 
2. Brunstad kristelige menighet får lov til å bygge en bygning som erstatning for 

låven som ble revet. Bygningen underlegges ordinær byggesaksbehandling og 
bygges uten kostnad for kommunen. 
 

3. Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte Breivoll 
innenfor de rammer reguleringsplanen for området setter. En avtale om bruk av 
bygninger og anlegg forutsettes avklart i en egen avtale mellom Brunstad 
kristelige menighet og Breivolls venner. 

 
 

Ås eldreråds behandling 15.04.2013: 
Georg Distad fremmet følgende forslag: 
 
Ås eldreråd har følgende kommentarer til rådmannens innstilling: 

 Alternativ formulering til første setning i pkt. 3 for å støtte opp om Breivolls 
venners arbeide: 
 
”Kommunen ser gjerne at Breivolls venner får benytte Breivoll” som alternativ 
til ”Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte 
Breivoll” (resten av avsnittet som rådmannens forslag). 
 

 Det legges til et pkt. 4: 
 
For å støtte opp om frivillige organisasjoners engasjement for å bruke Breivoll 
til glede og nytte for alle, må planlegging av framtidig bruk av Breivoll 
påbegynnes snarest. 

 
 
Arne Ellingsberg fremmet følgende forslag: 
Alternativ til pkt. 3: 

 Kommunen ser gjerne at Breivolls venner får benytte Breivoll innenfor de 
rammer reguleringsplanen for området setter. Bruk av bygninger og anlegg 
forutsettes avklart i egen avtale mellom Brunstad kristelige menighet og 
Breivolls venner.  

 
Egil Ørbeck fremmet følgende forslag: 

I Distads tilleggspunkt 4 endres «påbegynnes snarest» til «påbegynnes senest 
to år før avtalen utgår». 
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Votering: 
Rådmannens innstilling med Ellingsbergs alternativ til punkt 3 og  
Distads tilleggspunkt 4, med Ørbecks endring, ble enstemmig vedtatt.  
 

 

Ås eldreråds vedtak/uttalelse 15.04.2013: 
For å støtte opp om Breivolls venners arbeide foreslår Eldrerådet at punkt 3 i 
rådmannens innstilling endres og at det legges til et punkt 4: 
 

3. Kommunen ser gjerne at Breivolls venner får benytte Breivoll innenfor de 
rammer reguleringsplanen for området setter. Bruk av bygninger og anlegg 
forutsettes avklart i egen avtale mellom Brunstad kristelige menighet og 
Breivolls venner. 
 

4. For å støtte opp om frivillige organisasjoners engasjement for å bruke Breivoll 
til glede og nytte for alle, må planlegging av framtidig bruk av Breivoll 
påbegynnes senest to år før avtalen utgår. 

 
 
 
  

ER-sak 16/13  

INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV  

2014- 2017  
 

Leders innstilling: 
Ås eldreråds innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-2017 er som 
følger: 
… 
 

Ås eldreråds behandling 15.04.2013: 
Georg Distad fremmet følgende forslag: 

Eldrerådet viderefører rådets innspill fra 2012 med ønske om et 
rekreasjonsområde tilpasset eldre og støtter samtidig opp om kommunalt råd 
for funksjonshemmedes forslag fra 2012 om turstier for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

 

Votering: 
Distads forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ås eldreråds vedtak/uttalelse 15.04.2013: 
Ås eldreråds innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-2017  
er som følger: 
 
Eldrerådet ønsker et rekreasjonsområde, for eksempel bestående av turstier, som er 
tilpasset eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
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ER-sak 17/13  

INNSPILL TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2014-2017  

 

Leders innstilling: 
Ås eldreråds innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017 er som følger: 
… 
 

Ås eldreråds behandling og votering 15.04.2013: 
Rådet drøftet seg frem til følgende uttalelse/innspill: 

Eldrerådet vil sterkt påpeke at det viktigste trafikksikkerhetstiltaket i 
tettbebygde strøk er opphøyde gangfelt, godt merket og med god belysning. 

 

Ås eldreråds vedtak/uttalelse 15.04.2013: 
Ås eldreråds innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017 er som følger: 
 
Eldrerådet vil sterkt påpeke at det viktigste trafikksikkerhetstiltaket i tettbebygde strøk 
er opphøyde gangfelt, godt merket og med god belysning. 
 
 
  

ER-sak 18/13  

REGULERINGSPLAN FOR MYRVEIEN 16 MED MER - TIL UTTALELSE  
 

Leders innstilling: 
Ås eldreråd vedtar følgende uttalelse til endret reguleringsplan for Myrveien 16 med 
mer: 
… 
 

Ås eldreråds behandling 15.04.2013: 
Georg Distad fremmet følgende forslag til uttalelse:  

Vegetasjonsskjermen må ikke reduseres ytterligere og må opparbeides som 
fastsatt i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene før endringer inne på 
eiendommene godkjennes. 

 
Arne Ellingsberg fremmet følgende forslag: 

Nærliggende boligbebyggelse må behandles med varsomhet. Trafikken 
forutsetter å øke i området. Derfor bør sikkerhetstiltak vies stor 
oppmerksomhet, bl.a. at Langbakken skiltes med forbud mot gjennomkjøring. 

 

Votering: 
Distad og Ellingsbergs forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
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Ås eldreråds vedtak/uttalelse 15.04.2013: 
Ås eldreråds uttalelse til endret reguleringsplan for Myrveien 16 med mer: 
 
Vegetasjonsskjermen må ikke reduseres ytterligere og må opparbeides som fastsatt i 
de foreslåtte reguleringsbestemmelsene før endringer inne på eiendommene 
godkjennes. 
 
Nærliggende boligbebyggelse må behandles med varsomhet. Trafikken forutsetter å 
øke i området. Derfor bør sikkerhetstiltak vies stor oppmerksomhet, bl.a. at 
Langbakken skiltes med forbud mot gjennomkjøring. 

 
 
 
  

ER-sak 19/13  

UTTALELSE OM ÅS DEMENSSENTER – VALG AV SKISSEPROSJEKT  
 

Leders innstilling: 
Ås eldreråd vedtar følgende uttalelse vedrørende  
F-sak 25/13 Ås demenssenter - Valg av skisseprosjekt: 
 

Hvis en velger å bygge slik at det gis plass til kontorer i 2. etasje, må bygget 
planlegges slik at det helt sikkert ikke blir forstyrrelser for demenssenteret.   

 
 

Ås eldreråds behandling 15.04.2013: 
Arne Ellingsberg fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Ås eldreråd viser til tidligere uttalelser om romsituasjonen på Moer sykehjem, som 
bekreftes i sakskonklusjonen med referanse til helse- og sosialsjefen. Det er akutt 
mangel på kontorplasser på sykehjemmet, blant annet pga. etableringen av Enhet for 
folkehelse og frivillighet, og at Frivilligsentralen og Frisklivssentralen er flyttet inn. 
Derved er deler av sykehjemmet blitt benyttet til andre områder/enheter enn 
sykehjemsdrift, og det er nå «overbefolket», som det heter i saksframstillingen.  
  
Eldrerådet er derfor positive til at demenssenteret bygges ut etter Romprogram 2, 
med 15 sykehjemsplasser (12 skjermede og 3 forsterkede) og 12 dagsenterplasser, 
samtidig som dette frigjør en 6-roms avdeling på Moer sykehjem.  
  
Eldrerådet er derimot ikke fornøyd med rådmannens vurdering om at den foreslåtte 
utbyggingen vil tilfredsstille behovet for kontorer fram til sykehjemmet er utvidet, når 
planlegging av utvidelse/nytt sykehjem fortsatt ikke er satt i gang. Her viser vi igjen til 
saksutredningen: «Med den vekst som forventes i Ås kommune befolkningsmessig, 
og i forhold til den demografiske utvikling, må kommunen planlegge å bygge 
langsiktig. 
 

Votering: 
Leders innstilling med Ellingsbergs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Ås eldreråds vedtak/uttalelse 15.04.2013: 
 
Ås eldreråds uttalelse vedrørende F-sak 25/13 Ås demenssenter - Valg av 
skisseprosjekt: 
 
Ås eldreråd viser til tidligere uttalelser om romsituasjonen på Moer sykehjem, som 
bekreftes i sakskonklusjonen med referanse til helse- og sosialsjefen. Det er akutt 
mangel på kontorplasser på sykehjemmet, blant annet pga. etableringen av Enhet for 
folkehelse og frivillighet, og at Frivilligsentralen og Frisklivssentralen er flyttet inn. 
Derved er deler av sykehjemmet blitt benyttet til andre områder/enheter enn 
sykehjemsdrift, og det er nå «overbefolket», som det heter i saksframstillingen.  
 
Eldrerådet er derfor positive til at demenssenteret bygges ut etter Romprogram 2, 
med 15 sykehjemsplasser (12 skjermede og 3 forsterkede) og 12 dagsenterplasser, 
samtidig som dette frigjør en 6-roms avdeling på Moer sykehjem.  
 
Eldrerådet er derimot ikke fornøyd med rådmannens vurdering om at den foreslåtte 
utbyggingen vil tilfredsstille behovet for kontorer fram til sykehjemmet er utvidet, når 
planlegging av utvidelse/nytt sykehjem fortsatt ikke er satt i gang. Her viser vi igjen til 
saksutredningen: «Med den vekst som forventes i Ås kommune befolkningsmessig, 
og i forhold til den demografiske utvikling, må kommunen planlegge å bygge 
langsiktig. 
 
Hvis en velger å bygge slik at det gis plass til kontorer i 2. etasje, må bygget 
planlegges slik at det helt sikkert ikke blir forstyrrelser for demenssenteret.   
 
 
 
  


