ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
Ås Eldreråd

MØTESTED
Lille sal, Ås rådhus

Fra ER-sak:
Til ER-sak:

Fra kl.: 15.30
Til kl.: 17.56

1/13
3/13

MØTEDATO
14.01.2013

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
Egil Ekberg
Møtende medlemmer:
Ina Rangønes Libak (A)
Arne Ellingsberg (Sp)
Espen Fjeld (H)
Inger Ekern
Reidun Hilmersen
Georg Distad
Møtende varamedlemmer:
Fra administrasjonen møtte:
Konsulent Rita Stensrud - sekretær
Diverse merknader:
Til stede var også Hans Kjensli

Godkjent 16.01.2013 av leder Georg Distad og nestleder Inger Ekern.
Underskrifter:
__________________________

Saksnr. 13/92-2

__________________________

SAKSLISTE
ER-sak
TITTEL

Saksnr.

Arkivkode

1/13
12/3012
G10
FOLKEHELSEARBEID - ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL I ÅS KOMMUNE
2/13
12/413
033
MØTEPLAN 2013 - 2. GANGS BEHANDLING
3/13
12/413
033
ÅRSMELDING FOR ÅS ELDRERÅD 2012

REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 14.01.2013
Referatsak 3, dialogmøtet på Nesodden 24.01.2013:
Arrangør ønsker samlet påmelding så send gjerne påmelding til sekretær i Ås på
e-post: rita.stensrud@as.kommune.no eller direktenr. 64 96 20 03.
Referatsakene ble for øvrig tatt til orientering.

ORIENTERINGSSAK I ÅS ELDRERÅD 14.01.2013
Enhetsleder for Moer sykehjem, Gro Magnussen, og Enhetsleder for hjemmebaserte
tjenester, Ingeborg Elise Siggerud, informerte og svarte på spørsmål om følgende
tema: «Nåsituasjon og utfordringer. Hvordan merkes Samhandlingsreformen».

DRØFTINGSSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 14.01.2013
1. Verdens aktivitetsdag:
Rådet har mottatt en henvendelse fra Pensjonistforbundet med oppfordring om å
markere Verdens aktivitetsdag 10. mai. Rådets leder har vært i kontakt med leder
for frivilligsentralen, Tone Eng. Sentralen med Eng tar gjerne del i arbeidet med å
få til en slik markering. Aktivitetsdagen bør imidlertid markeres en annen dag enn
10. mai 2013, da denne datoen er inneklemt mellom fridager.
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2. Opplegg for eldredagen 01.10.2013:
 Rådet ønsker å benytte eldredagen til å synliggjøre hva eldrerådet arbeider
med.
 Planen er å ha et kåseri/tale/foredrag pluss kulturelle underholdningsinnslag.
 Det ønskes at ungdommer bidrar til arrangementet, for å bygge kontakter og
bånd mellom generasjonene i Ås kommune. På hvilken måte dette skal foregå
drøftes senere.
 Det satses på mat fra Moer som i 2012.
 Rådet drøftet om det er hensiktsmessig med et eget arrangement i Nordby, og
ønsker innspill om dette.
 Rådet drøftet behovet for å sette opp buss for å hjelpe folk til å komme på
arrangementet. Dette er med tanke på å nå enkeltmennesker som ikke klarer
å komme til arrangementet på egen hånd. Innspill i forbindelse med dette: Det
bør være påmelding til transporten. Kanskje noen fra frivilligsentralen kan
kjøre. Rådet kan lage et informasjonsskriv om både eldredagen og
transportmuligheter.
3. Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo. Sluttrapport – utredning
Rapporten er ute på høring med frist 15.01.2013. Rådet gir per 14.01.2013 en
uttalelse til høringen. Rådet vil få saken til behandling på et senere tidspunkt.
Rådets leder, Georg Distad, foreslo følgende uttalelse:
Tilsvarer den vedtatte uttalelsen (markert med ramme).
Arne Ellingsberg fremmet forslag om følgende tillegg til Distads forslag, 1. avsnitt
(tillegget er markert i kursiv):
Eldrerådet gir derfor sin fulle støtte til det samarbeidet som er foreslått og til de
foreslåtte utredninger om lokalmedisinsk senter ved Follo legevakt/ Ski sykehus
og pilotprosjektet Frisklivssentral som kan gi grunnlag for ytterligere samarbeid.
Votering: Distads forslag ble vedtatt 6-1.

Følgende uttalelse er sendt på e-post til prosjektleder Ingvild Belck-Olsen,
15.01.2013:
Uttalelse vedrørende “Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo. Sluttrapport –
utredning”, datert 20.11.2012
Ås eldreråd mener Follokommunene må samarbeide så langt det er praktisk mulig
når det gjelder helse- og omsorgstjenester. Det vil gi det beste utgangspunktet for
gode tjenester innenfor de ressursrammer som blir tilgjengelige. Eldrerådet gir
derfor sin fulle støtte til det samarbeidet som er foreslått og til de foreslåtte
utredninger/pilotprosjekt som kan gi grunnlag for ytterligere samarbeid.
Uten å ha forutsetninger for å kunne vurdere detaljene i de faglige utfordringene,
vil Ås eldreråd generelt mene at samarbeid vil gi bedre grunnlag for sterke
fagmiljø enn det som vil være mulig å få til i hver enkelt kommune.
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EVENTUELT I ÅS ELDRERÅD 14.01.2012
1. Hans Kjensli tok opp at Ås eldreråd bør besøke Nordby eldresenter. Gjerne på
dagtid en tirsdag, da dette er treffdag. Rådet konkluderte med å kombinere et
besøk med å holde et ordinært rådsmøte på eldresenteret. Rådsmøtene er åpne
for alle. Rådet vil gjennomføre dette i 2013, på våren hvis det lar seg gjøre.
2. Arne Ellingsberg tok opp manglende parkeringsmuligheter i Ås sentrum og
betydningen det har for eldre. Rådet ønsker å ta fatt i dette og planen er at det
følges opp når reguleringsplanen for Ås sentrum skal behandles.
Oppfølging:
Eldrerådets engasjement for saken sendes på e-post til leder av hovedutvalg for
teknikk og miljø før HTM-møtet 17.01.13. HTM skal i dette møtet behandle
følgende sak: “Parkering i Ås sentrum”. Rådmannens innstilling lyder som følger:
“Ås kommune søker Vegdirektoratet om å overta myndigheten fra politiet for å
håndheve gjeldende skiltvedtak for parkering i Ås.” Link til møteinnkallingen:
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2013.508080999329.html#p5

3. Reidun Hilmersen informerte om at Dagmar Wergeland slutter som daglig leder
av Ås seniorsenter. Hilmersen oppfordrer eldrerådet til å følge med på prosessen
med å tilsette ny daglig leder.
4. Georg Distad tok opp behovet for å se på bruken av Den kulturelle spaserstokk i
Ås kommune. Ina Rangønes Libak tok på seg oppdraget om å undersøke dette.

ER-sak 1/13
FOLKEHELSEARBEID - ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL I ÅS
KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering
Ås eldreråds behandling 14.01.2013:
Georg Distad fremmet følgende forslag til uttalelse:
Tilsvarer rådets vedtak/ uttalelse.
Votering:
Distads forslag ble enstemmig vedtatt.
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Ås eldreråds vedtak/ uttalelse 14.01.2013:
Vedr. folkehelsearbeid – etablering av Frisklivssentral i Ås kommune
Ås eldreråd ser på etableringen av Frisklivssentral som en spennende satsing i
folkehelsearbeidet i Ås kommune. Vi mener den sterke understrekingen av
samarbeid lover godt for å oppnå resultater.
Allerede i stortingsmeldingen blir det pekt på viktigheten av tverrsektorielt samarbeid
og vi viser til vår tidligere anbefaling vedr. arbeidet for folkehelse:
”Det må gis gode nok arbeidsvilkår, praktisk og økonomisk, for enhet for folkehelse
og frivillighet til at denne enheten ut fra kompetanse på forebyggende og
helsefremmende virksomhet kan få tatt initiativ til og få gjennomført tiltak som
fremmer folkehelsen. Tiltak i andre enheter i kommunen må koordineres gjennom
enhet for folkehelse og frivillighet slik at folkehelsearbeidet samlet gir en best mulig
positiv utvikling”.
Det blir viktig å få til et tilbakemeldingssystem for resultater som kan bekrefte at
Frisklivssentralen fortjener sin plass i Helse- og omsorgstjenesten.
I forbindelse med informasjon om tjenestene mener Eldrerådet at det er viktig å få i
gang den vedtatte stillingen som seniorkontakt. Vi mener stillingen bør plasseres i
enhet for folkehelse og frivillighet og bl.a. ha samarbeid med Frisklivssentralen.
I tråd med utviklingen vedr. folkehelsearbeidet i Ås kommune tror vi det vil være
formålstjenlig å vurdere om stillingen som seniorkontakt utvikles i retning av en
helsekontakt som i tillegg til å ta kontakt med eldre, også kan bidra med oppsøkende
virksomhet til andre innbyggere i Ås som Helse- og omsorgstjenesten oppfatter det vil
være ønskelig å ta kontakt med.

ER-sak 2/13
MØTEPLAN 2013 - 2. GANGS BEHANDLING
Leders innstilling:
Møteplan for Ås eldreråd 2013 vedtas.
Innstillingen tilsvarer rådets vedtak.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Ås eldreråds vedtak 14.01.2013:
Møteplan for Ås eldreråd 2013

Møtedag

1. halvår
Tid

Sted

3

Mandag 14. januar

Kl. 15.30

Ås rådhus, Lille sal

7

Mandag 11. februar

Kl. 15.30

Ås rådhus, Lille sal

11

Mandag 11. mars

Kl. 15.30

Ås rådhus, Lille sal

16

Mandag 15. april

Kl. 15.30

Ås rådhus, Lille sal

20

Mandag 13. mai

Kl. 15.30

Ås rådhus, Lille sal

24

Mandag 10. juni

Kl. 15.30

Ås rådhus, Lille sal

Uke

Møtedag

2. halvår
Tid

Sted

34

Mandag 19. august

Kl. 15.30

Ås rådhus, Lille sal

39

Mandag 23. september

Kl. 15.30

Ås rådhus, Lille sal

45

Mandag 4. november

Kl. 15.30

Ås rådhus, Lille sal

Uke

ER-sak 3/13
ÅRSMELDING FOR ÅS ELDRERÅD 2012
Leders innstilling:
Årsmeldingen for Ås eldreråd 2012 vedtas.
Ås eldreråds behandling:
Arne Ellingsberg og Inger Ekern foreslo diverse redaksjonelle endringer til forslaget.
Votering:
Innstillingen med Ellingsberg og Ekerns endringer ble enstemmig vedtatt.
Ås eldreråds vedtak 14.01.2013:
Årsmeldingen for Ås eldreråd 2012 vedtas, med redaksjonelle endringer som
innarbeides i årsmeldingen. Se vedlegg 1.
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VEDLEGG 1

ÅRSMELDING FOR ÅS ELDRERÅD 2012

Rådets sammensetning:
Medlemmer
Georg Distad, Inger Kristine Ekern, Ina Rangønes Libak, Espen Fjeld, Edvard Olsen, Reidun
Hilmersen, Arne Ellingsberg
Varamedlemmer
Grazyna Englund, Egil A. Ørbeck, Egil Ekberg, Inger Bruun, Lorentz Chr. Colberg, Nils
Kolstad, Inger Sandfeld
Sekretær Rita Stensrud
Rådets arbeid
Ås eldreråd har i 2012 hatt 8 møter og behandlet 21 saker.
I tillegg har Eldrerådet behandlet
9 drøftingssaker
10 orienteringssaker
3 uttalelser
4 spørsmål/henvendelser
Deltakelse i møter
Medlemmer av Eldrerådet har deltatt på 3 møter i Follo-sammenheng vedrørende
Samhandlingsreformen og ett fellesmøte for eldrerådene.
Deltakelse på kurs
Medlemmer av Eldrerådet har deltatt på 2 kurs for eldrerådsmedlemmer.
Eldrerådets medlemmer var ikke invitert til kommunens egen opplæring for folkevalgte, noe
som bør skje ved en senere anledning.
Eldredagen
Ås eldreråd inviterte til markering av den internasjonale eldredagen i Ås kulturhus mandag
1. oktober. Det var ca. 140 til stede.
Program for dagen var:
Korsang ved Ås Seniorkor
Tale ved Ina Rangønes Libak.
Dans ved Internasjonale folkedansgruppe.
Informasjon om eldrerådets arbeid
Bevertning: kaffe, smørbrød og kringle fra Moer sykehjem
Saker til politisk behandling og vedtak i kommunen
Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen: Avtaler mellom spesialhelsetjenesten (AHUS) og kommunen. (I alt 11
stk.)

Side 7 av 8

Strategisk kompetanseplan for Helse- og sosialetaten
Høring – fastlegeforskriften
Romprogram for Ås demenssenter
Plan for utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger i Ås kommune (Plassering)
Datastyrt legemiddelkabinett til Moer sykehjem
Tiltaksplan for idrettsanlegg, nærmiljø og friluftsliv
Tiltaksplan for trafikksikkerhet
Innspill til handlingsprogram 2013-2016 og planer og budsjett for 2013
Handlingsplan med økonomiplan 2013 – 2016

Drøftinger-orienteringer-uttalelser-spørsmål/henvendelser:
Saker sendt til rådet for uttalelse
Reguleringsplan for Moerveien 10
Miljøgate i Brekkeveien – i forlengelsen Skoleveien/Brekkeveien
Folkehelseprofil for Ås kommune
Representant fra Eldrerådet til brukerutvalget i NAV
Henvendelse fra aktivitetssjef for UKA i Ås 2012
Saker tatt opp av rådet
Arbeidsopplegg for Eldrerådet
Fotgjengerundergangen i forbindelse med jernbanen
Orientering fra helse- og sosialsjef om spørsmål i tiknytning til Moer sykehjem
og vedrørende Samhandlingsreformen.
Informasjon om samarbeidsavtalene vedrørende Samhandlingsreformen
Orientering om Frisklivssentralen og Frivilligsentralen
Planer for Ås sentrum – Planer, prosesser, ansvarsfordeling, muligheter for medvirkning
Oversikt over muligheter for fysisk aktivitet i kommunen
Orientering om Ås seniorsenter
Informasjon om bruken av Ås kulturhus
Spørsmål til bygnings- og reguleringssjef vedr. tilrettelegging for rullestolbrukere,
hjemmesykepleie og transport av sykesenger/bårer i nye boligenheter.
Nordby eldresenter og matbestilling fra Moer sykehjem
Plassering av unge sammen med eldre på institusjoner
Kontakt og samarbeid
Rådet har møtt stor velvilje fra personer med lederroller i kommuneadministrasjonen
vedrørende orientering og fremleggelse av aktuelle saker.
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