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Arne Ellingsberg 
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Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes, 
tlf 64 96 20 03 eller  
e-post: annette.grimnes@as.kommune.no (mottak av e-post 
kvitteres manuelt, dersom kvittering ikke mottas innen rimelig tid før møtet 
må telefonbeskjed gis).  

 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Utv.sak nr 11/07 
DRØFTINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD22.08.07 
 
ELDREDAGEN 1. OKTOBER 2007 
Så langt er det gjort avtale med tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg om at han skal 
kåsere. Han har gjort framlegg om følgende ”åpne” tittel. ”Humorkveld med Hallgrim Berg –  
Friske historier fra bygde-Norge og Stortinget”. Han tar med både munnharpe og seljefløyte. 
Han skriver: ”Eg driv på med kåsering/forteljing og speling så lenge de vil , men reknar med 
eit opplegg på ca. 45-50 minuttar”. Han trenger mikrofon, men ikke annet teknisk utstyr. 
 
Spørsmål som gjenstår er: Hva slags underholdning ellers? Tidspunkt. Kl. 18.00 eller 19.00? 
Store sal er bestilt, men hva med serveringen” Forhåndsreklame i form av annonser, 
avisomtale? Bordoppstilling og pynting? Sanger/sangbøker/opptrykk av sanger og 
akkompagnement? Velkomst ved inngangsdøra? Muligheter for åpning inn til Store salong 
ved plassproblemer eventuelt stolpåfylling? Funksjonell mikrofon? Teleslynga? 
 
BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) 
Eldrerådet er høringsinstans i forbindelse med bedring av ovennevnte ordning. Se vedlegget. 
Helse- og sosialsjefen deltar og vil orientere om bruken av ordningen i Ås, og spesielt det som 
angår eldres muligheter for slik assistanse. 
 
DIALOGMØTE MED HELSE- OG SOSIALSJEFEN 
Som utgangspunkt for samtalen foreslås det vedtatte Eldrepolitisk program for Ås kommune 
2007-2009. For øvrig spørsmål av interesse for eldrerådets løsning av rådets oppgaver, ”alt 
som angår eldres velferd”. 
 
OVERFLYTTINGEN FRA ÅSLUND TIL MOER SYKEHJEM 
Det har vært arbeidsgrupper i gang lenge for følgende oppgaver: 
1. Kjøkken 
2. Vaskeri 
3. Beboerenheter 
4. Korttid/rehabilitering 
5. Dagavdeling 
6. Utstyr/inventar, interiør og fargevalg 
7. Renhold 
8. IKT/Telefoni 
9. Kontorer for administrasjon/psykisk helse og resepsjon.  
10. Hjemmetjenestene 
11. Opplæring  
Enhetsleder Unn Hegg orienterer 
 
UTVALG FOR UTSMYKKING AV MOER SYKEHJEM 
Saken skal opp i hovedutvalg for oppvekst og kultur 22. august 2007. Meldingssak i 
formannskapet 20. juni 2007.  
 
KOMMUNENS INFORMASJON 
Spesielt med tanke på de eldre/erfaringer fra Servicetorgets virksomhet.  
 
EVENTUELT 
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