
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ås Eldreråd Moer sykehjem, 1.etg.  
 møterom 1-2 11.01.2011 
 
Fra ER-sak:  1/11 Fra kl.: 10.00 
Til ER-sak: 3/11 Til kl.: 12.30 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Ingen  
 
Møtende medlemmer:  
Leif Sundheim – leder 
Inger Sandfeld 
Ragnhild Lund – Nestleder 
Per Eivind Killingmo 
Gunnar Kvande-Pettersen 
Bjørg Texmo 
Inger Ekern 
 
Møtende varamedlemmer:  
Ingen  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Jan Einbu - konsulent 
Ocean Marambanyika – sekretær  
 
Diverse merknader:  
Inger Sandfeld kan ikke møte den 15.02 og den 22.03. Hun skal til Tyrkia.   
 
 
Godkjent 14.01.2011 av leder  og nestleder . 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 Leif Sundheim (leder)  Ragnhild Lund (nestleder) 
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SAKSLISTE 
 
ER-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
1/11 10/3741 F00 &13  
HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY 
FOLKEHELSELOV  
 
2/11 11/4 033 &14  
ÅS ELDRERÅD - ÅRSMELDING 2010  
 
3/11 11/8 G00 &01  
PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - AVTALE MELLOM AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE OG ÅS KOMMUNE  
 
 
 
REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 11.01.2011: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 
ORIENTERINGSSAK:  
 
Eldrekontakt 
Ås eldreråd holder fast ved at eldrekontakt er det mest korrekt navn på stillingen. 
Rådet ønsker stillingsinstruks til gjennomlesning.    
 
EVENTUELT: 
 
Betalingsfrist av Hafslunds strømregninger for pensjonister. 
Betalingsfrist av Hafslunds strømregninger er den 19. hver måned, mens pensjon 
utbetales den 20. Eldrerådet ser på dette som et problem.  Leif Sundheim utarbeider 
et brev til Hafslund om dette.  
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ER-sak 1/11  
HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV  
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune gir sin tilslutning til vedlagte felles høringsuttalelse fra follokommunene 
til forslag om ny ”Folkehelselov” og forslag til ny ”Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester”. 
 
Ås Eldreråds behandling 11.01.2011: 
Rådet har lest rådmannens innstilling og vil fremme følgende uttalelse: tilsvarer 
rådets uttalelse.   
 
Votering: 
Forslaget til uttalse ble enstemmig vedtatt.  
  
 
Ås eldreråds uttalelse 11.01.2011:  
Ås eldreråd slutter seg til høringsuttalelse fra Follokommunene om forslag til ny 
kommunal helse- og omsorgslov. Forventningene som reformen har til kommunene 
må kartlegges og følges opp med tilstrekkelige budsjettmidler  
 
Kapitel 4. Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet 
Helse – og omsorgstjenester skal være forsvarlige for å ivareta pasientsikkerhet og 
kvalitet, og det blir et lovbestemt krav til systematisk kvalitetsforbedring.  
 
Ås eldreråd mener at dette forsterker behovet for EPJ (elektronisk pasientjournal) på 
alle nivåer. 
 
Kapitel 11. Finansiering og egenbetaling 
 
Det utredes nå tre modeller for kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten. 

1. Full medfinansiering (alle andre) 
2. Aldersbestemt medfinansiering (alle medisinske og kirurgiske innleggelser 

over 80 år) 
3. Diagnosebestemt medfinansiering (alle medisinske innleggelser, alle aldre)  

 
Ås eldreråd mener at aldersbestemt medfinansiering er diskriminering av en stor 
pasientgruppe og vil sterkt fraråde at kommunene i Follo gir sin tilslutning til modell 2. 
En slik modell kan medføre dårligere tilbud til denne pasientgruppen ved stram 
økonomi i kommunene. Modell 1 bør velges.  
 
 
 
 
 
  



Side 4 av 9 

 
ER-sak 2/11  
ÅS ELDRERÅD - ÅRSMELDING 2010  
 
Leders innstilling: 
Forslag til årsmelding 2010 vedtas.  
 
Ås Eldreråds behandling 11.01.2011: 
Eldrerådet ble enige om enkelte endringer i ordlyden i årsmeldingen.   
 
Votering:  
Leders  innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås Eldreråds vedtak 11.01.2011: 
Årsmeldingen for Ås eldreråd 2010 godkjennes , jf følgende vedlegg.  
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Vedlegg  
   ÅRSMELDING 2010 
    
 
Rådets sammensetning: 
 
Medlemmer    Varamedlemmer 
Leif Sundheim, leder  Ragnhild Skiaker 
Inger Sandfeld   Trygve Roll-Hansen 
Ragnhild Lund, nestleder  Kjell Westengen 
Per Eivind Killingmo  Ingrid Langdalen 
Gunnar Kvande-Pettersen  Even Haugland 
Bjørg Texmo    Egil Ekeberg 
Inger Ekern    Jorunn Nordli 
 
Sekretær for Ås eldreråd: Merethe Sommerschild 
 
Eldrerådet er et lovpålagt organ i alle kommuner og skal gi uttalelser i alle saker som 
angår eldre, og være en del av grunnlaget for de avgjørelser som fattes i 
hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Eldrerådet skal opptre 
tverrpolitisk og uavhengig. 
 
Ås eldreråd har i 2010 hatt 6 møter og behandlet 10 nummererte saker. Noen 
eldrepolitiske temaer er tatt opp som drøftingssaker og saker til orientering. 
 
 
Saker behandlet i 2010 
 
19.1.2010 
 
Felles møte for eldrerådene i Follo 
Ås eldreråd hadde tatt på seg ansvaret for å arrangere et felles møte for alle eldreråd 
i Follo. Eldrerådet vedtok å arrangere møtet på Moer sykehjem 9.3.2010 og 
diskuterte programmet for møtet. 
 
Samhandlingsreformen St.meld.47 
Eldrerådet sluttet seg til rådmannens innstilling. Eldrerådet anbefalte at en fastlege 
deltar i hovedprosjektgruppen for Samhandlingsreformen i Ås kommune. 
 
 
13.3.2010 
 
Eldredagen 2010 
Eldrerådet vedtok å lage to arrangementer på eldredagen 1. oktober, et i Nordby på 
dagtid og et i Ås på kveldstid. En arbeidsgruppe ble etablert for gjennomføring av 
arrangementene: Leif Sundheim, Bjørg Texmo og Trygve Roll-Hansen.  
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28.4.2010 
 
Orienteringssak - eldrekontakt 
Eldrerådet inviterte seniorkontakt Kjersti Wang i Frogn kommune til å fortelle om sitt 
arbeid for de eldste i kommunen. En evaluering fra våren 2009 om erfaringene med 
seniorkontakt i Frogn ble lagt fram. Hjemmeboende i kommunen får tilbud om besøk 
det året de fyller 75. Formålet med eldrekontakten er å fremme livskvalitet og helse 
samt å forebygge sykdom og skader i hjemmet. Seniorkontakten har ingen myndighet 
til å gjøre forvaltningsmessige vedtak og henviser til rette vedkommende i 
kommunen.  
Ås eldreråd har flere ganger tidligere understreket behovet for en stilling som 
eldrekontakt i kommunen. Det vil gjøre det mulig for de eldre å bo lenger hjemme og 
redusere antall liggedøgn for eldre på sykehus og sykehjem. 
 
 
24.8.2010 
 
Representant i  Hjørdis Hirsch legatstyre. 
Ås eldreråd oppnevnte leder for eldrerådet som medlem av legatstyret for Hjørdis 
Hirsch legat.  
 
Eldredagen 2010 
Eldrerådet vedtok tidligere å lage to arrangementer på eldredagen 1.10.2010, et på 
Nordby eldresenter og et på Ås sykehjem for de sørlige deler av kommunen. Planer 
for arrangementene ble diskutert.  
 
Eldrekontakt, frivillighetssentral og eldresenter 
Brev av 19.5.2010 fra Ås pensjonistforening om behovet for seniorkontakt, 
betydningen av frivillighetssentral og eldresenter ble referert. Eldrerådet sluttet seg til 
synspunktene i brevet og leder i eldrerådet fikk fullmakt til å skrive et brev til ordfører 
og rådmann om disse sakene.  
 
 
5.10.2010 
 
Kommuneplan 2011-2023 Høring 
Ås eldreråd vedtok følgende uttalelse til Rådmannens høringsutkast, kap. 7.3 Helse 
og sosial. 
 
Hjemmetjenesten 
”Forebygge ensomhet og isolasjon” er et av flere mål i kapitel 7.3.1 Pleie og omsorg. 
Hjemmetjenesten er viktig for å nå dette målet, både for de som bor hjemme og for 
de som har eldrebolig. Antall pleietrengende både over og under 67 år er stigende, 
slik at det er behov for en betydelig utvidelse av tjenesten.  
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Befolkningsutvikling 
Prognosene for befolkningsutvikling i planforslaget viser en 72 % økning (401 
personer) i gruppen 80 år og eldre i perioden 2010-2023. Gruppen 67-79 år forventes 
å øke med 65 % (882 personer) i samme periode. Ingen andre aldersgrupper har en 
tilnærmet like stor prosentvis vekst i planperioden. Prognosen sier at folketallet i 
kommunen øker med 21 % fram til 2023. 
 
Ås eldreråd finner få referanser til de utfordringer som økt antall eldre vil medføre for 
helse og sosialsektoren i kommunen. Tabellen på side 56 viser at med 20 % 
dekningsgrad trenger kommunen 191 plasser med heldøgns pleie og 
omsorgstjenester i 2023. Det betyr at planleggingen av fordobling av kapasiteten, 
enten ved en utvidelse av Moer sykehjem eller ved nybygg i Nordby, må komme i 
gang snart. I mellomtiden må det finnes løsninger som tar hånd om det økende antall 
pleietrengende.  
 
Kommunen har i dag 72 omsorgsboliger å tilby. Dette antallet må også dobles 
gjennom en gradvis økning i planperioden. Behovet for omsorg varierer og noen 
omsorgsboliger bør bemannes for å ta vare på brukere som trenger tilsyn. 
 
Eldresenter 
Eldresentrene har også en viktig rolle ved å forebygge ensomhet og isolasjon. Ås 
kommune har et godt drevet eldresenter med høvelige lokaler i Granheimtunet i 
Nordby. Kommunen stilte lokaler til disposisjon og gjennom en stor dugnadsinnsats 
har den nordlige delen av kommunen fått et velfungerende eldresenter. Et romslig og 
lyst møterom, kjøkken og rom for hobbyaktiviteter gjør at de eldre i Nordby har et 
eldresenter som gir mye hygge. 
Eldresenteret i sentrumsområdet hadde tilhold i kjellerlokaler under Kulturhuset og 
forventer å få flytte tilbake i lokalene etter renovering av bygningen. Lokalet er 
imidlertid for lite i forhold til antall besøkende. Kjøkkenet er trangt og det er små 
muligheter for hobbyarbeid.   
Ås eldreråd har ved flere anledninger pekt på behovet for bedre lokaler til Ås 
eldresenter. Vi mener at kommunen bør reservere et tilstrekkelig areal i et av 
utbyggingsområdene i Ås sentrum slik at også de eldre sør i kommunen får et 
velfungerende eldresenter. 
 
Ås eldreråd tar rådmannens høringsutkast 08.09.10 om Forslag til kommuneplan 
2011-2023 til etterretning. 
 
 
9.11.10 
 
Handlingsprogram med økonomiplan 2011 – 2014 
Eldrerådet diskuterte rådmannens forslag til budsjett for 2011 og vedtok følgende 
uttalelse:  
 
På side 55 i Handlingsprogrammet står: sitat: 
”Eldresentrene er en arena for eldre og uføretrygdede. Sentrene fokuserer på 
egeninnsats og forebygging av ensomhet, passivitet og ernæring. Sentrene tilbyr 
sosiale og kulturelle aktiviteter og tiltak rettet mot den fysiske helsen. Det gis også 
mulighet til ulike gruppeaktiviteter. Det er en utfordring at eldresenterets lokaler i Ås 
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er små i forhold til antall deltakere/medlemmer, og det fordrer mulighet for å ta imot 
flere/nye brukere. Det fører igjen til at tilbudet ikke er for alle”. 
 
I Ås er det 477 personer over 80 år. Av de registrerte brukerne i Ås eldresenter er ca 
170 over 80 år. Regner vi med de som fyller 80 år i 2011 blir det over 200. Det vil 
være et stort tilbakeskritt å overlate til brukerne å ha det store ansvaret som det er å 
drive uten daglig leder. Sammen med brukerne av eldresenteret i Nordby så er ca. 
halvparten av de eldste eldre  brukere av de 2 eldresentrene. 
 
Eldrerådet mener at det ikke samsvar mellom Alternativ innsparingsliste og 
Handlingsplanen. Dette gjelder både lønnsmidler til eldresenteret i sentrum og 
tilskuddet til Nordby eldresenter. For å følge Handlingsplanen må reduksjoner i 
Alternativ innsparingsliste for eldresentrene frafalles. 
 
Ås eldresenter er bekymret for at det nå planlegges å gjøre 8 rom på Moer sykehjem 
til dobbeltrom. Ingen burde komme i den situasjon å måtte dele rom med et annet 
menneske når man kanskje har vært vant til å være alene i mange år. Vi ber om at 
det nøye vurderes, også med tanke på de retningslinjer som var lagt ved byggingen. 
 
Eldre er en stor lånegruppe ved bibliotekene. Lydbøker er viktige for eldre og 
svaksynte og bibliotekene må ha mulighet til å ha et godt tilbud til alle aldre. 
Eldrerådet ber om at bemanning og støtte til innkjøp opprettholdes. 
 
Ås kommunestyre vedtok på budsjettmøtet 15.12.2010 å opprette en stilling som 
eldrekontakt fra 1.5.2011.  
 
 
 
Andre arrangementer 
 
Eldredagen 2010 
Ås eldreråd inviterte til markering av den internasjonale eldredagen 1. oktober. 
Eldrerådet vedtok å lage to arrangementer på eldredagen for 2010.  
På Nordby eldresenter var det møtt fram ca 60 eldre og Leif Sundheim orienterte om 
hvorfor vi feirer eldredagen. Ordfører Johan Alnes presenterte politiske saker av 
interesse for de eldre. Kathleen Brevik fortalte om fioliner hun hadde bygd selv etter 
opplæring i Valdres. Sammen med sin søster Else Tannum spilte hun flere stykker til 
glede for de frammøtte. Det ble servert utmerket lunsj. På Moer sykehjem hadde 
omlag 100 eldre hadde møtt fram for å høre foredrag av teolog Per Anders 
Nordengen ”Om å eldes med ynde”. Elever ved Ås kulturskole spilte og det ble 
servert god mat fra sykehjemmets kjøkken. 
 
Samarbeid mellom Eldrerådene i Follo 
Ås eldreråd arrangerte felles møte for alle eldreråd i Follo på Moer sykehjem 9. mars 
2010. Statssekretær Dagfinn Sundsbø fortalte om Samhandlingsreformen og de 
politiske prosesser fram om endelig lovforslag høsten 2010. 

 
 
 
  



Side 9 av 9 

ER-sak 3/11  
PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - AVTALE MELLOM AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE OG ÅS KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune inngår ny avtale med Akershus fylkeskommune om partnerskap for 
folkehelse, med de forpliktelser som avtalen innebærer. 
  
Ås Eldreråds behandling 11.01.2011: 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: tilsvarer rådets vedtak.  
 
Votering: 
Innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås Eldreråds vedtak 11.01.2011: 
Ås eldreråd slutter seg til rådmannens innstilling.   
 
 
 
  


