ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
Ås Eldreråd

MØTESTED
Lille sal, Kulturhuset

Fra ER-sak:
Til ER-sak:

Fra kl.: 15.30
Til kl.: 18.15

7/13
14/13

MØTEDATO
11.03.2013

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Forfall var meldt fra følgende medlemmer:

Møtende medlemmer:
Ina Rangønes Libak (A)
Arne Ellingsberg (Sp)
Espen Fjeld (H)
Inger Ekern
Reidun Hilmersen
Egil Ekberg
Georg Distad
Møtende varamedlemmer:

Fra administrasjonen møtte:
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, enhetsleder for demensomsorgen
Lise Ek, demenskoordinator Liv Marie Hoem Røysum og konsulent Rita Stensrud sekretær.
Diverse merknader:
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: orienteringssak 1, ER-sak 7 - 8/13,
12 - 14/13, orienteringssak 2, ER-sak 9 - 11/13, drøftingssak 2 og 1.

Godkjent 11.03.2013 av leder Georg Distad og nestleder Inger Ekern
Underskrifter:
__________________________

Saksnr. 13/631-2

__________________________

SAKSLISTE
ER-sak
TITTEL

Saksnr.

Arkivkode

7/13
13/498
C60
FLYTTING AV NORDBY BIBLIOTEKFILIAL TIL VINTERBROSENTERET
8/13
10/2020
Q50
PARKERING I ÅS SENTRUM
9/13
13/516
G27
UTJEVNING AV AVTALEHJEMLER FOR PRIVATPRAKTISERENDE
FYSIOTERAPEUTER I ÅS KOMMUNE I HHT. GJELDENDE REGELVERK
10/13
13/515
H12
MANGEL PÅ SYKEHJEMSPLASSER I ÅS KOMMUNE2013-FORSLAG TIL TILTAK
11/13
12/413
033
UTTALELSE OM SYKEHJEMSPLASSER - FRA ÅS ELDRERÅD
12/13
12/413
033
FELLES UTTALELSE FRA ELDRERÅDENE I FOLLO OM
SAMHANDLINGSREFORMEN I FOLLO - SLUTTRAPPORT
13/13
12/413
033
FELLES UTTALELSE FRA ELDRERÅDENE I FOLLO OM TILGANG TIL
APOTEKTJENESTEN
14/13
12/413
033
FELLES UTTALELSE FRA ELDRERÅDENE I FOLLO OM DROSJESITUASJONEN I
REGIONEN
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REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 11.03.2013
Referatsak 2 – Nylundkvartalet –parkeringsdekning:
Eldrerådets uttalelse til formannskapets vedtak av 27.02.2013:
“Dette er vel kortidstenkning på bekostning av langtidstenkning i en situasjon
der vi venter på behandling av områdeplan for Ås sentrum.”
Oppfølging: Uttalelsen sendes leder av HTM, der saken skal behandles 14.03.2013.
Referatsakene for øvrig ble tatt til orientering.

ORIENTERINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD 11.03.2013
1. Demenskoordinator og enhetsleder for demensomsorgen orienterte og svarte på
spørsmål om arbeidet i enheten og veien videre.
2. Helse- og sosialsjefen svarte på spørsmål om ER-sak 9 og 10/13. Dette er ikke
nevnt i møteinnkallingen, men er avtalt i etterkant.

DRØFTINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD 11.03.2013
1. Informasjonsstrategi/ Etablere informasjonskanaler
Eldrerådet drøftet hvordan rådets arbeid og saker kan komme frem i ulike medier.
 Leder skriver avisinnlegg om saker rådet er opptatt av
 Espen Fjeld lager til neste møte en skisse over hvordan en facebook-side
kan se ut. På bakgrunn av dette kan rådet drøfte om dette er ønskelig.
Temaet tas opp i senere møter.
2. Eldredagen 1. oktober
Forslag fra arbeidsgrupper og ulike sider av arrangementet ble diskutert.
 Rådet konkluderte med at det er mest hensiktsmessig med ett
arrangement (Ås kulturhus), og at det eventuelt settes opp buss fra Nordby
Eldresenter.
 Ulike forslag til kåsører/foredragsholdere ble diskutert.
 Videre arbeidsoppgaver ble fordelt.

EVENTUELT I ÅS ELDRERÅD 11.03.2013
1. Det ble i eldrerådsmøtet 14.01.2013 foreslått å legge et rådsmøte til Nordby
Eldresenter. Foreløpig plan er at leder Georg Distad besøker senteret, så
vurderes det å ta et rådsmøte på senteret ved en senere anledning.
2. Inger Ekern informerte om servicebusser. Det undersøkes med andre
Follokommuner om det kan være felles interesse med busstopp ved Ski sykehus.
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ER-sak 7/13
FLYTTING AV NORDBY BIBLIOTEKFILIAL TIL VINTERBROSENTERET
Rådmannens innstilling:
1. Nordby filial flyttes til Vinterbrosenteret.
2. Driftsutgiftene til Nordby filial økes med kr 260.000 på årsbasis. Økningen for
2013 vil være kr 230.000.
3. Det opprettes 100 % bibliotekarstillinger i Nordby filial med virkning fra 1.8.13.
Kostnaden for 2013 vil være kr 250.000. På årsbasis vil økningen være
kr 600.000.
4. Investeringsmidlene på kr 250.000 brukes til kabling med fiberkabel, møbler og
utstyr samt hjelp til konvertering til selvbetjening.
5. Flytting foretas av flyttebyrå innenfor en kostnadsramme på 35 000. De
resterende midler, kr 15.000 som er satt av til flytting føres over til
investeringsmidler.
6. Plan for 2013 for styrking av skolebibliotek godkjennes.
Ås eldreråds behandling 11.03.2013:
Georg Distad fremmet forslag om følgende uttalelse:
Tilsvarer den vedtatte uttalelsen.
Votering:
Distads uttalelse ble enstemmig vedtatt.
Ås eldreråds vedtak/ uttalelse 11.03.2013:
Eldrerådet har følgende kommentar til Rådmannens innstilling:
Eldrerådet gir sin fulle støtte til Rådmannens innstilling og vil sterkt understreke at
flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbrosenteret er et svært viktig tiltak for å styrke
det uformelle møtestedet i Nordby for alle aldersgrupper.
Eldrerådet mener det vil være et betydelig positivt bidrag til trivsel og et viktig bidrag
til folkehelsesatsingen. Eldrerådet mener at et slikt møtested kan benyttes på en
positiv måte av frisklivssentralen og frivilligsentralen i deres arbeide for folkehelsen.

ER-sak 8/13
PARKERING I ÅS SENTRUM
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling til formannskapet:
Ås kommune søker Vegdirektoratet om å overta myndigheten fra politiet for å
håndheve gjeldende skiltvedtak for parkering i Ås.
Administrasjonen bes om snarest å finne midlertidige parkeringsplasser i tilknytning til
Ås sentrum.
Ås eldreråds behandling 11.03.2013:
Georg Distad fremmet forslag om følgende uttalelse:
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Tilsvarer den vedtatte uttalelsen.
Votering:
Distads uttalelse ble enstemmig vedtatt.
Ås eldreråds vedtak/ uttalelse 11.03.2013:
Eldrerådet tar innstillingen til formannskapet til orientering og viser til tidligere
uttalelse:
For trivsel i Ås er det viktig med nok parkeringsplasser både til pendlere og
besøkende i Ås sentrum. Det bør være tidsbegrensning på tre timer foran
forretninger. Eldrerådet tror ikke varslet bøtelegging gir løsning på
parkeringsproblemene.

ER-sak 9/13
UTJEVNING AV AVTALEHJEMLER FOR PRIVATPRAKTISERENDE
FYSIOTERAPEUTER I ÅS KOMMUNE I HHT. GJELDENDE REGELVERK
1. Ås kommune utjevner de minste avtalehjemler for privatpraktiserende
fysioterapeuter i Ås kommune og budsjettregulerer dette i 1. tertial med
kr. 172.150,- (Effektuering f.o.m.1.8.12, halvårseffekt). Økningen får Ås kommune
igjen i rammen påfølgende år.
2. Ås kommune lager en opptrappingsplan på 4 år, f.o.m. 2014, hvor målet er å fylle
opp hjemlene til privatpraktiserende fysioterapeuter til 100 % hjemmelsstørrelse.
All økning får Ås kommune igjen i rammen påfølgende år.
Ås eldreråds behandling 11.03.2013:
Georg Distad fremmet følgende forslag:
Det legges til et pkt. 3: «En opptrappingsplan må lages slik at den ivaretar
intensjonene i Samhandlingsreformen»
Votering:
Innstillingen med Distads tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.
Ås eldreråds vedtak/ uttalelse 11.03.2013:
1. Ås kommune utjevner de minste avtalehjemler for privatpraktiserende
fysioterapeuter i Ås kommune og budsjettregulerer dette i 1. tertial med
kr. 172.150,- (Effektuering f.o.m.1.8.12, halvårseffekt). Økningen får Ås kommune
igjen i rammen påfølgende år.
2. Ås kommune lager en opptrappingsplan på 4 år, f.o.m. 2014, hvor målet er å fylle
opp hjemlene til privatpraktiserende fysioterapeuter til 100 % hjemmelsstørrelse.
All økning får Ås kommune igjen i rammen påfølgende år.
3. En opptrappingsplan må lages slik at den ivaretar intensjonene i
Samhandlingsreformen.
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ER-sak 10/13
MANGEL PÅ SYKEHJEMSPLASSER I ÅS KOMMUNE 2013 –
FORSLAG TIL TILTAK
Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av 3 – 5 sykehjemsplasser, fortrinnsvis
korttidsplasser / korttidsopphold. Dette budsjettreguleres i 1. tertial pålydende 1
500 000,- for dette. Dette er ment for perioden mars – august 2013.
2. Ås kommune iverksetter omgjøring av en bogruppe med korttid og rehabilitering
fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken. (10 ensengsrom
ombygges/omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard)
3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013.
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging (økt låneopptak), og drift av denne
avdelingen/bogruppen pålydende:
 1 045 000,- i ombygningskostnader (investering / engangskostnad)
 kr. 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (investering /
engangskostnad)
 243.000,- til driftsutgifter (for 5 mnd drift)
 3 200 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen (10 plasser)
(5 mnd drift + rekrutteringskostnader)
5. Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10 korttidsplasser
f.o.m. 01.08.2013 pålydende 205 500,-

Ås eldreråds behandling 11.03.2013:
Rådet drøftet seg frem til følgende endringer i innstillingen:
 Basert på behovet anbefaler Ås eldreråd et nytt pkt. 1: «Ås kommune tar sikte
på å leie inntil 15 langtidsplasser frem til Moer sykehjem er ferdig utbygd.»
 Budsjettet reguleres tilsvarende justering av pkt. 1.
Georg Distad fremmet følgende tilleggsforslag:
Det legges til et pkt. 6 (dette er forslaget til vedtak i ER-sak 11/13 - Uttalelse om
sykehjemsplasser – fra Ås eldreråd):
« Eldrerådet ber Rådmannen gjøre alt som er mulig for å få fortgang i utlysing og
behandling av leie av sykehjemsplasser. Eldrerådet mener at langtidsopphold på
dobbeltrom for de som ikke uttrykkelig ønsker dette, gir dårligere livskvalitet og trivsel
enn det som er målsettingen med vår tids omsorgstilbud. Eldrerådet mener at det
finnes et privat tilbud i kommunen som brukerne har vært godt tjent med, og at det
derfor er mulig å få til en god leieordning. At det ville bli mangel på sykehjemsplasser
i kommunen når en ikke har kommet i gang med utbygging av Moer sykehjem på et
tidligere tidspunkt har vært dokumentert i lengre tid. Vi ber derfor om at det nå blir
fortgang i saken.»
Votering:
Innstillingen med rådets endringer og Distads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
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Ås eldreråds vedtak/ uttalelse 11.03.2013
(Rådets endringer i innstillingen er markert i kursiv):
1. Ås kommune tar sikte på å leie inntil 15 langtidsplasser frem til Moer sykehjem er
ferdig utbygd.
2. Ås kommune iverksetter omgjøring av en bogruppe med korttid og rehabilitering
fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken. (10 ensengsrom
ombygges/omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard)
3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013.
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging (økt låneopptak), og drift av denne
avdelingen/bogruppen pålydende:
 1 045 000,- i ombygningskostnader (investering / engangskostnad)
 kr. 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (investering /
engangskostnad)
 243.000,- til driftsutgifter (for 5 mnd drift)
 3 200 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen (10 plasser)
(5 mnd drift + rekrutteringskostnader)
 Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10
korttidsplasser f.o.m. 01.08.2013 pålydende 205 500,5. Budsjettet reguleres tilsvarende justeringen av pkt. 1.
6. Eldrerådet ber Rådmannen gjøre alt som er mulig for å få fortgang i utlysing og
behandling av leie av sykehjemsplasser. Eldrerådet mener at langtidsopphold på
dobbeltrom for de som ikke uttrykkelig ønsker dette, gir dårligere livskvalitet og
trivsel enn det som er målsettingen med vår tids omsorgstilbud. Eldrerådet mener
at det finnes et privat tilbud i kommunen som brukerne har vært godt tjent med, og
at det derfor er mulig å få til en god leieordning. At det ville bli mangel på
sykehjemsplasser i kommunen når en ikke har kommet i gang med utbygging av
Moer sykehjem på et tidligere tidspunkt har vært dokumentert i lengre tid. Vi ber
derfor om at det nå blir fortgang i saken.

ER-sak 11/13
UTTALELSE OM SYKEHJEMSPLASSER - FRA ÅS ELDRERÅD
Leders innstilling:
Uttalelse vedrørende sykehjemsplasser vedtas.
Ås eldreråds behandling 11.03.2013:
Temaet ble behandlet i ER-sak 10/13. Rådet vedtok å legge inn uttalelsen nedenfor
som et tilleggspunkt (pkt. 6) i ER-sak 10/13.
Leders forslag til uttalelse var som følger:
«Eldrerådet ber Rådmannen gjøre alt som er mulig for å få fortgang i utlysing og
behandling av leie av sykehjemsplasser. Eldrerådet mener at langtidsopphold på
dobbeltrom for de som ikke uttrykkelig ønsker dette, gir dårligere livskvalitet og trivsel
enn det som er målsettingen med vår tids omsorgstilbud. Eldrerådet mener at det
finnes et privat tilbud i kommunen som brukerne har vært godt tjent med, og at det
derfor er mulig å få til en god leieordning. At det ville bli mangel på sykehjemsplasser
i kommunen når en ikke har kommet i gang med utbygging av Moer sykehjem på et
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tidligere tidspunkt har vært dokumentert i lengre tid. Vi ber derfor om at det nå blir
fortgang i saken.»
Votering:
Se behandling av ER-sak 10/13.
Ås eldreråds vedtak 11.03.2013:
Se behandling av ER-sak 10/13.

ER-sak 12/13
FELLES UTTALELSE FRA ELDRERÅDENE I FOLLO OM
SAMHANDLINGSREFORMEN I FOLLO - SLUTTRAPPORT
Leders innstilling:
Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo vedrørende “Prosjekt Samhandlingsreformen i
Follo, Sluttrapport – utredning“ vedtas.
Ås eldreråds behandling 11.03.2013:
Votering: Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo ble enstemmig vedtatt.
Ås eldreråds vedtak/ uttalelse 11.03.2013:
Felles uttalelse
fra eldrerådene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås
vedrørende
Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo
Sluttrapport – utredning
Dato: 20. november 2012
Follo-kommunene må samarbeide så langt som det er praktisk
mulig når det gjelder helse- og omsorgstjenester til befolkningen i regionen.
Eldrerådene gir sin støtte til det samarbeidet som er foreslått og til de
foreslåtte utredninger/pilotprosjekter som foreligger så langt. Eldrerådene
forventer å bli holdt orientert om det videre arbeidet.
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ER-sak 13/13
FELLES UTTALELSE FRA ELDRERÅDENE I FOLLO OM TILGANG TIL
APOTEKTJENESTEN
Leders innstilling:
Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo vedrørende tilgang til apotektjenester i Follo på
kvelds- og natt-tid, vedtas.
Ås eldreråds behandling 11.03.2013:
Votering: Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo ble enstemmig vedtatt.
Ås eldreråds vedtak/ uttalelse 11.03.2013:
Felles uttalelse
fra eldrerådene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås
vedrørende
Tilgang til apotektjenester i Follo på kvelds- og natt-tid
Tilgang til døgnåpent apotek er en sak som ble satt på dagsorden i Frogn
under fellesmøte for eldrerådene i Follo høsten 2012.
Det oppleves som urimelig at en etter behandling på Ski Sykehus v/legevakten
må reise til Jernbanetorgets apotek for å få nødvendige medisiner.
Dette kan i mange tilfeller være ganske tungvint ved akutt behov. Spesielt for
de områdene som ligger lengst fra Oslo.
Eldrerådene i Follo mener det er behov for lettere tilgang til apotektjenester på
kveld og natt.
Vi mener derfor at Follorådet må arbeide for at det opprettes en vakttjeneste
for apotektjenester på kveld og natt.

ER-sak 14/13
FELLES UTTALELSE FRA ELDRERÅDENE I FOLLO OM
DROSJESITUASJONEN I REGIONEN
Leders innstilling:
Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo vedrørende drosjesituasjonen i Frogn,
Nesodden, Oppegård, Ski, Ås, Vestby, Enebakk, vedtas.
Ås eldreråds behandling 11.03.2013:
Ifølge saksframlegget skulle uttalelsen sendes: Follorådet, ordfører og rådmann.
Reidun Hilmersen foreslo å legge til NAV som mottaker av uttalelsen.
Espen Fjeld foreslo å legge til Fylkeskommunen som mottaker av uttalelsen.
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Votering:
Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo ble enstemmig vedtatt.
Rådet sluttet opp om å legge til NAV og Fylkeskommunen som mottakere av
uttalelsen.
Ås eldreråds vedtak/ uttalelse 11.03.2013:
Felles uttalelse
fra eldrerådene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås
vedrørende
Drosjesituasjonen i Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ås, Vestby,
Enebakk.
Vi er svært lite fornøyde med hvordan Follo Taxi behandler sine kunder i våre
kommuner. De holder ikke avtaler om hentetidspunkt, kommer for seint eller
kommer ikke i det hele tatt. Det fører til at vi ikke kan stole på å få utført avtalte
tjenester, kommer for sent til avtaler og kommer ikke av sted uten mas og
lange ventetider.
Dette er en stor psykisk og fysisk belastning for brukerne, spesielt for de som
bruker drosjetjenestene i forbindelse med sykdom og helsetjenester, og
skaper unødig frustrasjon.
Nå som det i følge samhandlingsreformen skal satses på forebyggende
tiltak og smidige helsetjenester, mener vi det er viktig at Follorådet tar tak i
dette og får bedret situasjonen.
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