
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/2052-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Ås eldreråd Lille sal, Kulturhuset 19.08.2013 

 
Fra ER-sak: 21/13  Fra kl.: 15.30 
Til ER-sak: 23/13 Til kl.: 17.45 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Espen Fjeld (H) 
Ina Rangønes Libak (A) 
 

Forfall: 
Egil Ekberg 
 

Møtende medlemmer:  
Inger Ekern 
Reidun Hilmersen 
Georg Distad 
Arne Ellingsberg (Sp)  
 

Møtende varamedlemmer:  
Egil Ørbeck (H) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Ordfører Johan Alnes, leder av hovedutvalg for helse og sosial Anne Odenmarck, 
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, møtesekretær Rita Stensrud. 
 

Diverse merknader:  
På grunn av kort varsel kunne ikke vara for Libak møte. 
 

 
Godkjent 20.08.2013 av leder Georg Distad og nestleder Inger Ekern. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

ER-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 

 
21/13 13/1189 033   
UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - ETABLERING AV RÅDET  
 
22/13 12/413 033   
R-274: REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE ØST FOR SOLBERGKRYSSET 
- TIL UTTALELSE 
 
23/13 12/413 033   
R-273: ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51  
- TIL UTTALELSE 
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ORIENTERING 
 
Helse- og sosialsjefen orienterte om: 

 Fremdriftsplan for utvidelse av Moer sykehjem 

 Status i gjennomføringen av Strategisk kompetanseplan 

 Driftsmessige utfordringer. Evt. endringer i behov for personell og kompetanse 
 
Ettersom helse- og sosialsjef, ordfører og leder av hovedutvalg for helse og sosial var 
til stede ble disse temaene drøftet sammen med rådet.   
 

 
 

REFERATSAKER 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

        
 
 

DRØFTINGSSAK, ÅS ELDRERÅD 19.08.2013:  
Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017  

 

Eldrerådet har følgende innspill til handlingsprogram med  

økonomiplan 2014-2017: 
 
Eldrerådet ønsker at følgende tas med som prioriterte tiltak  
i budsjett og plan for 2014:  
 

 flere sykehjemsplasser   

 oppsøkende virksomhet/eldrekontakt 

 samarbeids/bruker-råd for sykehjemmet 

 nok midler til ønsket kompetanseutvikling 
  
  

Flere sykehjemsplasser   
Forventet og vedtatt mål for standard på dagens omsorgstilbud er enkeltrom på 
sykehjem. I Ås har en fått en utvikling fra enkeltrom til dobbeltrom på grunn av for få 
sykehjemsplasser. 
Eldrerådet mener at enkeltrom for alle langtidsbeboere på sykehjemmet må være en 
prioritert oppgave. Bare det gir en verdig situasjon med trivsel for beboere og 
pårørende. Eldrerådet ber om at utvidelse av Moer sykehjem må gjennomføres så 
fort som det er praktisk mulig å få det til. 
  

Oppsøkende virksomhet/eldrekontakt 
Kommunestyret har vedtatt å opprette stilling som eldrekontakt. 
Det er allment kjent at det foregår vold i nære relasjoner rettet mot eldre. Det er også 
slik at en del pensjonister ikke tar det nødvendige initiativ til å bruke de mulighetene 
som finnes for å komme seg ut av isolasjon og ensomhet. De blir sittende alene, ofte 
med dårlig trivsel og/eller dårlig kosthold. De kan da også bli uten tilgang til praktiske 
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hjelpemidler og råd, som kan gjøre det lettere å klare seg på egen hånd. Dette går ut 
over helsa, og noen blir hjelpetrengende i større grad, og tidligere, enn nødvendig. 
Oppsøkende virksomhet kan fange opp behov for hjelp, gi økt livskvalitet, og bidra til 
at flere klarer seg uten omfattende omsorgstjenester fra kommunen. 
 

Samarbeids/bruker-råd for sykehjemmet 
Som støtte til driftsansvarlige ved sykehjemmet og for å oppnå økt kontakt og 
forståelse/samarbeid mellom driftsansvarlige og pårørende bør det opprettes et 
samarbeidsutvalg som kan drøfte valg og prioriteringer i utviklingen av 
sykehjemstjenestene. 
Dette vil kunne være like nyttig for omsorgstjenestene som 
samarbeidsutvalg/foreldreutvalg er for skolesektoren. 
 

Nok midler til ønsket kompetanseutvikling 
Samhandlingsreformen har gitt kommunen stort og utvidet ansvar for helse- og 
omsorgstjenestene. Dette stiller store krav til økt kompetanse for ansatte i helse- og 
omsorgssektoren. Det blir avgjørende for kvaliteten på tjenestene at det gis nok rom 
for kontinuerlig oppdatering på utviklingen innen området. 
 

Oppfølging:  
Eldrerådets innspill videresendes ordfører, rådmannens ledergruppe og 
enhetsledere ved Moer sykehjem og demensomsorgen.   
For øvrig ønsker eldrerådet at innspillet legges inn som et vedlegg i den videre 
saksbehandlingen. 

 
 
 
 
 
 

DRØFTINGSSAK 2, ÅS ELDRERÅD 19.08.2013: 
Eldrerådet drøftet om det er hensiktsmessig med en egen facebookside for rådet, 
uten å konkludere. Dette tas opp i senere møter når alle rådsmedlemmer er tilstede. 
 
Rådsleder har laget et forslag til informasjonskort om Eldrerådet, til distribusjon på 
legekontorer, servicetorget og seniorsentrene. Dette arbeides det videre med. 
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Gå til saksliste 

ER-sak 21/13  

UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - ETABLERING AV RÅDET  
 

Rådmannens innstilling: 

1. Ungdomsråd i Ås kommune etableres høsten 2013. 

2. Ungdomsråd i Ås kommune opprettes etter modell av eldrerådet i Ås kommune. 

3. Rådet skal ha følgende sammensetning:  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være bosatt i 

Ås kommune. 

- Inntil 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre. Disse representantene oppnevnes etter søknad 

av Hovedutvalg for oppvekst og kultur. 

4. Det velges en politisk representant fra Hovedutvalg for oppvekst og kultur, som 

blir ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet. Det medfører en endring 

av reglementet for Ås kommune.  

 

 

Ås eldreråds behandling 19.08.2013: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: 
Møtegodtgjørelsen endres fra et kronebeløp, som utgjør halvparten av 
møtegodtgjørelsen til medlemmer i andre utvalg, til «halv møtegodtgjørelse» slik at 
dette justerer seg automatisk. 
 
Georg Distad fremmet følgende forslag til uttalelse: 

Kommentar fra Eldrerådet til etablering av Ungdomsråd i Ås kommune. 

 

Eldrerådet finner det svært positivt at det etableres et Ungdomsråd i Ås kommune, og 

håper at rådet får en god start og en god utvikling i sitt arbeid. 

Ved etableringen av ungdomsråd er det muligheter for å få belyst saker som har 

interesse for en gruppe av befolkningen som er lite representert i besluttende organer i 

kommunen. 

 

At rådet foreslås å jobbe etter samme modell som Eldrerådet er for oss svært positivt. 

Det kan gi mulighet for felles drøftelser. En del saker som etter hvert blir aktuelle vil 

vedrøre trivsel for alle aldersgrupper og blir da etter vår mening interessante for felles 

drøftelser. Det ville være svært gledelig om de to rådene kunne bidra til nyttig kontakt 

mellom aldersgruppene. 

 

Når det gjelder nytten av arbeidet til begge rådene, er det viktig at saksbehandlingen i 

viktige saker legges opp slik at rådenes anbefalinger når frem til politikerne før sakene 

kommer til behandling i partienes gruppemøter. Dette er viktig for at det skal fungere 

som en nyttig rådgiving og ikke bare som en kommentar til det som partiene allerede 

har kommet frem til. 

http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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Votering: 
Distads forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.  
Ørbecks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ås eldreråds uttalelse 19.08.2013: 

 

Kommentar fra Eldrerådet til etablering av Ungdomsråd i Ås kommune. 
 
Eldrerådet finner det svært positivt at det etableres et Ungdomsråd i Ås kommune, og 
håper at rådet får en god start og en god utvikling i sitt arbeid. 
Ved etableringen av ungdomsråd er det muligheter for å få belyst saker som har 
interesse for en gruppe av befolkningen som er lite representert i besluttende organer 
i kommunen. 
 
At rådet foreslås å jobbe etter samme modell som Eldrerådet er for oss svært positivt. 
Det kan gi mulighet for felles drøftelser. En del saker som etter hvert blir aktuelle vil 
vedrøre trivsel for alle aldersgrupper og blir da etter vår mening interessante for felles 
drøftelser. Det ville være svært gledelig om de to rådene kunne bidra til nyttig kontakt 
mellom aldersgruppene. 
 
Når det gjelder nytten av arbeidet til begge rådene, er det viktig at saksbehandlingen i 
viktige saker legges opp slik at rådenes anbefalinger når frem til politikerne før 
sakene kommer til behandling i partienes gruppemøter. Dette er viktig for at det skal 
fungere som en nyttig rådgiving og ikke bare som en kommentar til det som partiene 
allerede har kommet frem til. 
 
Et innspill til den praktiske gjennomføringen: Møtegodtgjørelsen endres fra et 
kronebeløp, som med referanse til saksfremlegget utgjør halvparten av 
møtegodtgjørelsen til medlemmer i andre utvalg, til «halv møtegodtgjørelse» slik at 
dette justerer seg automatisk. 
 
 
 
 Gå til saksliste 

ER-sak 22/13  

R-274: REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE ØST FOR SOLBERGKRYSSET 

- TIL UTTALELSE 

 

Leders innstilling: 
Ås eldreråds har følgende uttalelse til  
R-274: Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset: 
… 

 

Ås eldreråds behandling 19.08.2013: 
Rådet drøftet hvilke saker de ønsker å få til behandling for å vedta en uttalelse. 
Ettersom det ikke er åpenbart hvilke saker som angår eldrerådet, videreføres praksis: 
Sekretær sender alle reguleringsplaner rådet mottar, til rådsleder som avgjør om 
reguleringsplanen kun skal refereres eller om det skal lages en ordinær sak slik at 
rådet kan vedta en uttalelse. Hvis rådet i møtet ikke har behov for å gi noen uttalelse, 
blir vedtaket at saken tas til orientering.  
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Georg Distad fremmet følgende forslag: 
Ettersom reguleringsområdet er i nærheten av Granheimtunet, påpeker eldrerådet at 
kommunen må være påpasselige med å sikre seg arealer til fremtidig utvidelse av 
Granheimtunet. 

 

Votering: 
Distads innspill ble enstemmig vedtatt. 

 

Ås eldreråds uttalelse 19.08.2013: 
Ås eldreråds har følgende uttalelse til  
R-274: Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset: 
 
Rådet tar reguleringsplanen til orientering, men vil samtidig påpeke følgende: 
Ettersom reguleringsområdet er i nærheten av Granheimtunet, påpeker eldrerådet at 
kommunen må være påpasselige med å sikre seg arealer til fremtidig utvidelse av 
Granheimtunet. 
 
 
Gå til saksliste 

ER-sak 23/13  

R-273: ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51  

- TIL UTTALELSE 

 

Leders innstilling: 
Ås eldreråds har følgende uttalelse til  
R-273: Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 – til uttalelse. 
… 
 

Ås eldreråds behandling 19.08.2013: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: 
Arealer til bilparkering og til sykler per leilighet bør vurderes på nytt. 
 
Rådet drøftet seg frem til å ta saken til orientering. 
 

Votering: 
Rådet vedtok enstemmig at reguleringsplanen tas til orientering, med tillegg av 
Ørbecks innspill. 

 

Ås eldreråds vedtak 19.08.2013: 
Ås eldreråds har følgende uttalelse til  
R-273: Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 – til uttalelse. 
 
Reguleringsplanen tas til orientering, med følgende kommentar: Arealer til sykler og 
biler bør vurderes på nytt. 
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