
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 

  
MØTEINNKALLING 

 
Ås eldreråd har møte i Moer sykehjem, møterom 1-3, 1. etasje  

23.08.2011. Program fra kl. 09.30 til kl. 15.00. 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
Program: 
Kl. 09.30 – 10.00 Servering av kaffe/ te 
Kl. 10.00 – 12.00 Fellesmøte med tema: Samhandlingsreformen 
Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj 
Kl. 13.00 – 15.00 Møte i Ås eldreråd 
 
 
 
FELLESMØTE MED ELDRERÅDENE I FOLLO OM SAMHANDLINGSREFORMEN:  
Orientering ved Ingvild Belck-Olsen, prosjektleder for Samhandlingsreformen i Follo, 
nå rådgiver for Helse- og sosialkomiteen på Stortinget.  
 
 
 
SAKSLISTE TIL MØTE I ÅS ELDRERÅD, ER-SAK 9/11, 08/1383: 
 

1. DRØFTINGSSAK 
Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015  s. 3 
 

2. ORIENTERINGSSAK 
Eldredagen 1. oktober 2011 

 
 
 
 
Ås, 17.08.2011 

 
 

Leif Sundheim 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Rita Stensrud,  
tlf. 64 96 20 03 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 23.08.2011 
 
 
1. Pensjonistforbundet: Invitasjon til inspirasjonsdag ”Den kulturelle spaserstokken” 

onsdag 28.09.2011, e-post mottatt 16.08.2011. 
 
2. Varsel om oppstart av privat reguleringsarbeid i Nessetveien 69, 1430 Ås, datert 

28.06.2011. 
 

3. Oslo universitetssykehus: Orientering om at Arne Ellingsberg reoppnevnes til 
Brukerutvalget Oslo universitetssykehus, datert 16.06.2011. 

 
4. Ås kommunes Bygnings- og reguleringsavdeling: Til uttalelse - Endret 

reguleringsplan for et område mellom Brekkeveien og Østfoldbanen, datert 
10.06.2011. Jf. Løpenr. 11792/11. 

 
5. Akershus eldreråd 28.04.2011, møteprotokoll. 

 
6. Akershus eldreråd: Forslag til kandidater til Brukerutvalget ved Oslo 

universitetssykehus, datert 27.04.2011. 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd   

 

 
Drøftingssaken legges frem for eldrerådet slik den legges frem for hovedutvalgene: 
 

DRØFTINGSSAK I HOVEDUTVALGENE 24./25.08.2011 
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015 

 
Formålet med drøftingen er å prioritere og konkretisere utfordringer vedtatt i 
formannskapet 08.06.2011 i F-sak 31/11. Formannskapets vedtak lyder: 

1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 
saksutredningen.  

2. De foreløpige økonomiske rammene for 2012 er i 1000 kr:  
Sentraladministrasjonen:    66 128 
Oppvekst og kultur:  299 815 
Helse- og sosial:  224 300 
Teknikk og miljø:    86 127 

 
Prioriterte innsatsområder 
Den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og tiltak i 
handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023, gjeldende 
handlingsprogram og politiske signaler fra plan- og budsjettkonferansen 4.05.11 
foreslår rådmannen at følgende innsatsområder blir prioritert innenfor de ulike 
tjenesteområdene: 
 
Oppvekst og kultur 
 
Kultur 
• Utvikle kulturhuset i Ås sentrum slik at det blir en sentral møteplass for kulturlivet i 

Ås og fylle kulturhuset med innhold.   
 
Kvalitet 
• Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring. 
 
Skolestruktur 
• Planlegge utbygging av Solberg skole 
•  Ferdigstille ”Skolebruksplanen”, om skolestrukturen i Ås kommune 
 
Helhetlig og utvidet skoledag 
•  Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO 
 
Helse og sosial 
 
Ny helse og omsorgslov fra 01.01.2012 (Samhandlingsreformen) 
• Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til 

nye oppgaver og nye muligheter.  
• Gjennomføre et prosjekt med fokus på effektiv implementering av 

Samhandlingsreformen 
 
Ny Folkehelselov fra 01.01.2012 
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•  Planlegge og gjennomføre hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til 
nye oppgaver og nye muligheter. 

 
 
Demografisk utvikling 
• Planlegge utbygging av eldreomsorgen for den neste 4 års perioden. 
 
Forebygge fattigdom 
• Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan 

bidra til å redusere fattigdom i barnefamilier 
 
Tekniske tjenester 
 
• Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 
• Stoppe forfallet i bygningsmassen 
• Stoppe forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier) 
• Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere pålagte 

målere (Kvikksølvlamper blir ulovlig å omsette fra 2015) 
• Implementere anbefalingene gitt i rapport om organisering av 

eiendomsavdelingen 
 
Rådmannens stab og støttefunksjoner 
 
Lokalsamfunnsutvikling 
• Fokusere på utviklingen av Ås sentrum gjennom følgende tiltak: 

- Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum gjennom en prosess med fokus 
   på bred medvirkning, involvering og forankring 
- Utarbeide en veg- og gateplan for sentrum og følge opp denne 
- Etablere fjernvarme i sentrum 
- Etablere et sentrumsforum 

• Bidra i arbeidet med utforming av reguleringsplan for campus og senter for 
husdyrforsøk slik at disse legger til rette for at flyttingen av NVH/VI blir vellykket for 
universitetet og lokalsamfunnet.  

• Sette i gang et strategisk planarbeid med aktører i Ås sentrum og universitetet som 
skal resultere i mål, tiltak og handling knyttet til de næringspolitiske 
satsingsområdene Utvikling av Ås sentrum og Etablering av kunnskapsbedrifter i 
Ås.  

 

Medarbeidere 
• Videreutvikle en ny arbeidsgiverstrategi 
• Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og implementering av ny IA-

avtale 
 
Økonomi 
� Gjennomføre et prosjekt med fokus på effektivisering av administrative 

arbeidsprosesser. 
• Videreføre et høyt fokus på økonomistyring  
• Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter. 
• Ha økt fokus på innkjøp 
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Service og kommunikasjon. 
• Innføre fullelektronisk arkiv 
• Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen / Follo.  
 


