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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 13.01.2009 
 
FRA SAKSNR:  1/09 FRA KL: 10.00 
TIL SAKSNR: 4/09 TIL KL: 11.45 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 
Møtende medlemmer:  
Leif Sundheim – Leder 
Bjørg Texmo 
Inger Sandfelt 
Ragnhild Lund – Nestleder,  
Gunnar Kvande-Pettersen,  
Per-Eivind Killingmo, 
Inger Ekern 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 14.01.09 av: Leder Leif Sundheim og nestleder Ragnhild Lund 
 
Underskrifter: 

 

____________________________  ______________________________ 



Side 2 av 8 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
1/09 09/6  
R-256- REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON M.M. PÅ HAUG GÅRD -  
IGANGSATT REGULERINGSARBEID 
 
2/09 09/7  
R-250- REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJONSTOMTA, GNR. 55, BNR. 55  
M.FL. - TIL UTTALELSE 
 
3/09 08/2392  
MØTEPLAN FOR ÅS ELDRERÅD 2009  
 
4/09 09/36  
ÅS ELDRERÅDS ÅRSMELDING 2008  
 
 
 
MELDINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD 13.01.09: 
 
Drøfting av saker til Eldrerådet fremover: 

Alle i Eldrerådet oppfordres til å fremme forslag til saker som kan behandles av 
Eldrerådet. 
 
Saker til behandling: 

• Eldrepolitisk plan skal opp til behandling for oppgradering.  
• Temaplan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2019 
• Ås kommunes reglement – revidering  
• Eldredagen 1. oktober 2009 - planlegging 
 

 
Invitasjon til å komme på Eldrerådets møte og orientere sendes til: 

• NAV leder Torill Skage Sørli  
• Daglig leder av Eldresenteret Dagmar Wergeland  
• Leder av Frivillighetssentralen Tone M. Eng  

 
Eldrerådet ønsker å besøke Nordby eldresenter i etterkant av et Eldrerådsmøte.  

 
Årsmeldingene til Eldrerådene i Follo blir tilsendt medlemmene på e-post. De som ikke har e-
post vil få dem i posten.  
 
Alle i Eldrerådet er invitert til å delta på fellesmøtet for Eldrerådene i Follo som Ski kommune 
arrangerer 16.02.09. Invitasjon blir sendt ut.  
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Utv.sak nr. 1/09  
R-256- REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON M.M. PÅ HAUG GÅRD -  
IGANGSATT REGULERINGSARBEID 
 
Leders innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling for behandling i rådet. 
 
Ås Eldreråds behandling 13.01.2009: 
Eldrerådet fremmet følgende forslag til uttalelse: 
Saken tas til orientering.  
 
Votering: Eldrerådets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 13.01.2009: 
Saken tas til orientering.  
 
 
  
Utv.sak nr. 2/09  
R-250- REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJONSTOMTA, GNR. 55, BNR. 55  
M.FL. - TIL UTTALELSE 
 
Leders innstilling: 
Ås eldreråd gjentar sitt ønske om at Ås kommune sørger for å finne plass til Ås eldresenter og 
Frivillighetssentralen i nybygget på brannstasjonstomta. 
 
Ås Eldreråds behandling 13.01.2009: 
Eldrerådet fremmet følgende alternativt forslag: 
Ås eldreråd gjentar sitt ønske om at Ås kommune sørger for å finne plass til Ås eldresenter og 
Frivillighetssentralen innen reguleringsplan for brannstasjonstomten. Ved utbygging av 
tomten bør kommunen sette som betingelse at det reserveres arealet i nybygget til 
eldresenteret og frivillighetssentralen.  
 
Votering: Eldrerådets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 13.01.2009: 
Ås eldreråd gjentar sitt ønske om at Ås kommune sørger for å finne plass til Ås eldresenter og 
Frivillighetssentralen innen reguleringsplan for brannstasjonstomten. Ved utbygging av 
tomten bør kommunen sette som betingelse at det reserveres arealet i nybygget til 
eldresenteret og frivillighetssentralen.  
 
  
Utv.sak nr. 3/09  
MØTEPLAN FOR ÅS ELDRERÅD 2009  
 
Leders innstilling: 
Tilsvarer Eldrerådets vedtak. 
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Ås Eldreråds behandling 13.01.2009: 
Votering: Leders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås Eldreråds vedtak 13.01.2009: 
 

Møteplan for Ås eldreråd 2009 
 

1. halvår 2009 
Møtedag Tid Uke Sted 
Tirsdag 13. januar Kl. 10.00 3 Ås rådhus, Store salong 
Tirsdag 10. februar Kl. 10.00 7 Ås rådhus, Store salong 
Tirsdag 17. mars Kl. 10.00 12 Ås rådhus, Store salong 
Tirsdag 28. april Kl. 10.00 18 Ås rådhus, Store salong 
Tirsdag 2. juni Kl. 10.00 23 Ås rådhus, Store salong 
 

2. halvår 2009 
Møtedag Tid Uke Sted 
Tirsdag 25. august Kl. 10.00 35 Ås rådhus, Store salong 
Tirsdag 13. oktober Kl. 10.00 42 Ås rådhus, Store salong 
Tirsdag 10. november Kl. 10.00 46 Ås rådhus, Store salong 
 
  
Utv.sak nr. 4/09  
ÅS ELDRERÅDS ÅRSMELDING 2008  
 
Leders innstilling: 
Årsmeldingen for Ås eldreråd 2008 godkjennes. 
 
Ås Eldreråds behandling 13.01.2009: 
Årsmeldingen for Ås eldreråd 2008 godkjennes med tilleggsopplysninger om: 

• Navn på medlem av utsmykningskomiteen.  
• Noen ord om Eldrerådets bekymring for sykehjemsdekningen på Moer sykehjem. 

Opplysningene innarbeides av leder Leif Sundheim. 
 
Votering: Leders innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Ås Eldreråds vedtak 13.01.2009: 
Årsmeldingen for Ås eldreråd 2008 godkjennes. 
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ÅS ELDRERÅD 
 

   ÅRSMELDING 2008      
 
Rådets sammensetning: 
 
Medlemmer    Varamedlemmer 
Leif Sundheim, leder   Ragnhild Skiaker 
Inger Sandfeld    Trygve Roll-Hansen 
Ragnhild Lund, nestleder  Kjell Westengen 
Per Eivind Killingmo   Ingrid Langdalen 
Gunnar Kvande-Pettersen  Even Haugland 
Bjørg Texmo    Egil Ekeberg 
Inger Ekern    Jorunn Nordli 
 
Sekretær for Ås eldreråd: Annette C. Grimnes 
 
Eldrerådet er et lovpålagt organ i alle kommuner og skal gi uttalelser i alle saker som angår 
eldre, og være en del av grunnlaget for de avgjørelser som fattes i hovedutvalgene, 
formannskapet og kommunestyret. Eldrerådet skal opptre tverrpolitisk og uavhengig. 
 
Ås eldreråd har i 2008 hatt 6 møter og behandlet 15 nummererte saker. Noen eldrepolitiske 
temaer er tatt opp som drøftingssaker og saker til orientering. 
 
 
Saker behandlet i 2008: 
 
15.01.08 
Leder og nestleder for eldrerådet ble valgt. Årsmeldingen for 2007 ble tatt til orientering.  
 
Som brukerrepresentant i Utsmykkingskomiteen for Moer sykehjem ble Inger Sandfeld 
oppnevnt. 
 
12.02.08 
Organisering av polititjenesten i Follo politidistrikt 
Eldrerådet diskuterte høringsdokumentene og vedtok: Ås eldreråd mener det er viktig å 
beholde lensmannskontoret i Ås sentrum. Et stedlig politi med stor lokalkunnskap 
representerer en meget viktig faktor i lokalsamfunnet og er i så henseende av stor betydning 
for befolkningens opplevelse av trygghet. 
 
22.04.08 
Endret reguleringsplan for brannstasjonstomta 
Eldrerådet vedtok følgende uttalelse: Ås eldreråd har ingen merknader til at arealet 
brannstasjonstomta omreguleres. Ås eldreråd ber om at Ås kommune sørger for å finne plass 
til Ås eldresenter og Frivillighetssentralen i forhandlingene med utbygger av 
brannstasjonstomta. 
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Moer sykehjem 
Eldrerådet var invitert til å holde sitt møte på Moer sykehjem. Enhetsleder Unn Hegg 
orienterte om det nye sykehjemmet og viste eldrerådet rundt på avdelingene. Eldrerådet satte 
stor pris på å bli kjent på det meget velutstyrte sykehjemmet og bli kjent med de utfordringer 
som driften av institusjonen medfører. Mens kapasiteten på Moer sykehjem ved innflyttingen 
tillater utleie av 10 av 80 plasser, så viser prognosene for befolkningsvekst at om noen år vil 
det bli behov for flere sykehjemsplasser i kommunen enn det Moer sykehjem kan romme. 
 
Eldredagen 1. oktober 
Eldrerådet vedtok å lage et arrangement på den internasjonale eldredagen 1. oktober. En 
komité ble valgt til å planlegge arrangementet.  
 
Møte 19.08.08 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 
Eldrerådet prioriterte følgende tiltak på kommunale veier:  
Det er behov for fortau langs Moerveien. Fri sikt må sikres i krysset mellom hotellet og 
brannstasjonen ved at hekken fjernes eller trekkes tilbake. Parkeringsplassen ved Åstunet 
avgrenses slik at det ikke er mulig å parkere på gangarealet. Handicap-parkeringen utenfor 
apoteket bør utbedres. Det er behov for rundkjøring i krysset Sjøskogveien/Nordskogveien. 
Det trengs en gang- og sykkelvei langs Brekkeveien fra Moer sykehjem til stasjonen. 
 
Eldrerådet understreket betydningen av følgende tiltak på riksveier og europaveier:  
Parkeringsplass ved Korsegården/Brønnerud for kollektivreisende. Parkeringsplass for 
kollektivreisende ved Nygårdskrysset. Forbedre leskur i busslomme ved E6 Korsegården. 
 
Plan for utearealene i Ås sentrum  
Eldrerådet ser behovet for å gjøre Ås sentrum mer attraktivt for publikum. Der er positivt at 
planen kommer med forslag til bedre tilgjengelighet og gode møteplasser på tettstedet. Men 
planen bærer preg av at den er utarbeidet av unge mennesker for spreke innbyggere. Det er i 
sentrumsplanen lagt for liten vekt på de spesielle behovene til de eldre, en raskt voksende 
aldersgruppe i befolkningen. I alle aldersgrupper finnes det svaksynte og bevegelseshemma 
som har noen av de samme krav som eldre.  
 
Kjøreveier 
Økt trafikk i Skoleveien øker risikoen for skolebarn som bruker veien til fots eller på sykkel. 
Det er lite å vinne på at drosjer og busser bytter parkeringsplass.  
 
Parkering 
Det er negativt med så lang avstand mellom det planlagte parkeringsområdet på Søråsjordet og 
offentlige kontorer/butikker i sentrum. Det er behov for parkeringshus i Ås sentrum. Ås 
kommune bør ikke omdisponere dyrka jord til parkeringsplasser. Det bryter med målsettingen 
om å være en grønn vertskommune for et grønt universitet. 
 
Veidekke 
Det er viktig med lave fortauskanter for at bevegelseshemma skal kunne komme fra gatenivået 
til fortauet. Det er nødvendig med mange overganger mellom gate og fortau for 
rullestolbrukere. Veksling mellom asfalt, heller og gatestein på fortauene er kanskje estetisk, 
men framkommeligheten for svaksynte og funksjonshemma blir vanskeligere ved veksling 
mellom ulike overflater. 
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Orientering fra helse- og sosialsjefen 
Den nye helse- og sosialsjefen i Ås kommune, Marit Roxrud Leinhardt orienterte eldrerådet 
om aktivitetene og utfordringene innen sitt arbeidsområde. 
 
Drøftingsmøte 14.10.2008 
Nye rutiner i DnBNOR, Ås 
DnBNOR filialen i Ås sluttet i oktober 2008 med å ha kontanter i banken. Kiwi driver nå 
”Bank i butikk” i Ås. DnBNOR filialene i Vestby, Ski og Oppegård har fortsatt kasse og 
tellemaskiner i bankene. Eldrerådet vedtok at Ragnhild Lund og Leif Sundheim utformer et 
brev fra eldrerådet med oppfordring om å reversere vedtaket for bankfilialen i Ås. Brevet 
sendes etter avtale via ordfører til den sentrale ledelsen av DnBNOR. 
 
Bruk av Ski sykehus framover 
Brukerrepresentant Arne Ellingsberg orienterte om sykehussituasjonen for Follobefolkningen 
og rollen til Ski sykehus i fremtiden. Fra 2011 blir Akershus universitetssykehus HF, inklusive 
Follo sykehus og Folloklinikken, sykehus for befolkningen i Follo. Spesialistpoliklinikkene 
ved Follo sykehus får åpningstid 0800-1600. Det arbeides med felles akuttmedisinsk mottak 
for Legevaktsamarbeidet i Follo. Hovedutfordringene framover er eldrebølgen som kommer 
for fullt fra 2015, økte muligheter og forventninger til behandling samtidig med at det ikke kan 
forventes samme vekst i helsebudsjettene framover. 
 
Møte 12.11.2008 
Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2012. Budsjett 2009 
 
Eldrerådet kom med følgende uttalelse til Budsjett 2009: 
Ås eldreråd minner om at begge eldresentrene i kommunen fikk redusert sine tilskudd fra 2007 
til 2008. Budsjett 2009 har forslag om å fjerne tilskuddene på kr. 100 000 til Nordby 
eldresenter og kr. 300 000 til Ås eldresenter som i dag benyttes til delfinansiering av 
stillingsressurs. I stedet foreslår Budsjett 2009 å redusere stillingen ved Ås eldresenter fra 0,75 
til 0,6 årsverk dekket av kommunen.  
Eldresentrene gjør et viktig forebyggende arbeid for både fysisk og psykisk helse hos eldre, en 
gruppe som øker i kommunen. Ås eldreråd vil derfor sterkt anbefale at bevilgningene til 
eldresentrene i 2009 opprettholdes på samme nivå som i 2008, og at Ås eldresenter får beholde 
stillingen på 0,75 årsverk. 
 
Nordby har hatt en filial av Ås bibliotek siden krigen. Det er et viktig tilbud som befolkningen 
setter stor pris på. En gang hver måned kommer en av de ansatte ved filialen med bøker til 
utlån for gamle på Nordby eldresenter. Dette er et eksempel på god service fra filialen til 
befolkningen i Nordby. Budsjett 2009 har et forslag om å legge ned bibliotekfilialen i Nordby. 
Ås eldreråd vil sterkt anbefale at servicen ved bibliotekfilialen i Nordby opprettholdes på 
dagens nivå. 
 
Eldrepolitisk program 
Eldrerådet vil neste år begynne arbeidet med ”Eldrepolitisk program for Ås kommune  
2011-2014”. 
 
Orientering fra kommunelegen 
Kommunelege Mikal Magnus Ursin orienterte rådet om sin virksomhet som kommunelege. 
Han er medisinskfaglig rådgiver og ansvarlig for smittevern og miljørettet helsevern. 
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Kommunelegen fører tilsyn med skoler og barnehager. Ursin har 20 % stilling som 
kommunelege. Stillingen deles med nytilsatt kommunelege Christos Glavas som også har  
20 % stilling.  
 
Fellesmøte for Eldrerådene i Follo 
På et fellesmøte for lederne av eldrerådene i Follo 6.03.08 deltok Leif Sundheim. Kjell 
Thoresen, Nesodden eldreråd ble valgt til leder for valgperioden.  
 
På et nytt fellesmøte 14.10.08 ble det vedtatt å invitere alle medlemmene i eldrerådene i Follo 
til et møte i Ski 16.02.09. 
 
Deltakelse på kurs 
Kommunal kompetanse arrangerte dagskurset ”Eldrerådet i arbeid” i Oslo 7.04.08. Ragnhild 
Lund og Leif Sundheim deltok. 
 
Akershus eldreforum inviterte til dagskurset ”Helse, mangfold og inkludering” i Oslo 
16.09.08. Ragnhild Lund og Leif Sundheim deltok. 
 
 
 
  
 


