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Saksprotokoll

Årsmelding for Ås eldreråd 2013

Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/00218
Behandlet av Møtedato
1 Ås eldreråd 2/14 21.01.2014

Ås eldreråds behandling 21.01.2014:
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende endringer i årsmeldingen:

Under Merknad: Stryke første setning i siste avsnitt.
Under Deltakelse i møter, legges følgende til:
Nestleder deltok på fagkonferanse 18.11.2013 i regi av Ski kommune. Tema
var «2025. Eldre –ressurs eller utgift? Hvordan kan kommunen møte
morgendagens utfordringer?

Eldrerådet drøftet seg frem til følgende tilleggsforslag:
Rådet ber om å få presentere årsmeldingen i kommunestyret.

Votering:
Innstillingen med rådets endringer og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds vedtak 21.01.2014:
Årsmeldingen for Ås eldreråd 2013 vedtas, med følgende endringer:

Under Merknad: Stryke første setning i siste avsnitt.
Under Deltakelse i møter, legges følgende til:
Nestleder deltok på fagkonferanse 18.11.2013 i regi av Ski kommune, med
tema: «2025. Eldre –ressurs eller utgift? Hvordan kan kommunen møte
morgendagens utfordringer?»

Rådet ber om å få presentere årsmeldingen i kommunestyret.

Vedlagt følger revidert årsmelding datert 22.01.2014:

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/
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ÅRSMELDING FOR ÅS ELDRERÅD 2013

Rådets sammensetning:

Medlemmer
Georg Distad, Inger Kristine Ekern, Ina Rangønes Libak, Espen Fjeld,
Egil Ekberg, Reidun Hilmersen, Arne Ellingsberg

Varamedlemmer
Grazyna Englund, Egil A. Ørbeck, Hans Kjensli, Inger Bruun, Lorentz Chr.
Colberg, Nils Kolstad, Inger Sandfeld

Sekretær
Rita Stensrud

Rådets arbeid

Ås eldreråd har i 2013 hatt 8 møter og behandlet 26 saker. I tillegg har
Eldrerådet behandlet 10 drøftingssaker, 8 orienteringssaker, 8 uttalelser.

Deltakelse i møter
Medlemmer av Eldrerådet har deltatt på ett møte for eldrerådsledernei Follo og
ett fellesmøte for eldrerådene. Nestleder deltok på fagkonferanse 18.11.2013 i
regi av Ski kommune, med tema: «2025. Eldre –ressurs eller utgift? Hvordan
kan kommunen møte morgendagens utfordringer?»

Eldredagen
Ås eldreråd inviterte til markering av den internasjonale eldredagen i Ås
kulturhus mandag 1. oktober. Det var ca. 140 til stede. Programfor dagen var:
Korsang ved Ås Seniorkor, kåseri ved Marit Aschehoug, informasjon om
eldrerådets arbeid, musikk og sang av elever på Kulturskolen, orientering og
avslutning ved ordfører Johan Alnes. Bevertning: kaffe, smørbrød ogkringle

Saker til politisk behandling og vedtak i kommunen
Folkehelsearbeid - etablering av frisklivssentral i Ås kommune
Årsmelding for Ås eldreråd 2012
Breivoll forlengelse av leieforhold
Plan for bruk av kulturhuset
Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2013-2016
Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbrosenteret
Parkering i Ås sentrum
Utjevning av avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter i Ås
kommune iht. gjeldende regelverk
Mangel på sykehjemsplasser i Ås kommune 2013 - forslag til tiltak
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Uttalelse om sykehjemsplasser - fraÅs eldreråd
Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo om samhandlingsreformen i Follo –
sluttrapport
Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo om tilgang til apotektjenester
Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo om drosjesituasjonen i regionen
Breivoll - forlengelse av leieforhold
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014- 2017
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017
Reguleringsplan for Myrveien 16 med mer - til uttalelse
Uttalelse om Ås demenssenter –valg av skisseprosjekt
Ungdomsråd i Ås kommune - etablering av rådet
Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset - til uttalelse
Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - til uttalelse
Samhandlingsreformen 2013 - sykehjemsdrift og hjemmetjenestene i Ås
kommune
Videreføring av samarbeidsavtale - aktivt oppsøkende behandlingsteam i Follo -
ACT team
Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017
Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo. Sluttrapport –utredning

Saker tatt opp av rådet
Orientering om nåsituasjon og utfordringer i sykehjems- og hjemmetjenestene.
Hvordan merkes Samhandlingsreformen.
Verdens aktivitetsdag 10. mai.
Fotgjengerundergangen ved jernbanen
Parkeringsmuligheter i Ås sentrum
Informasjon om Frisklivssentralen, -om organisering, tilbud og status.
Likebehandling av seniorsentrene i Nordby og Ås
Behov for sykehjemsplasser i Ås.
Informasjon om arbeidet for demensomsorgen og veien videre.
Informasjonsstrategi/etablere informasjonskanaler
Fremdriftsplan for utvidelse av Moer sykehjem
Status i gjennomføringen av Strategisk kompetanseplan for helse- og
sosialtjenestene.
Driftsmessige utfordringer i helsetjenestene. Evt. endringer i behov for personell
og kompetanse. Et møte med helse- og sosialsjef, ordfører og leder av
hovedutvalg for helse og sosial.
Innspill til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017:

o flere sykehjemsplasser
o oppsøkende virksomhet/eldrekontakt
o samarbeids/bruker-råd for sykehjemmet
o nok midler til ønsket kompetanseutvikling

Orientering om utviklingstrekk i Ås kommune
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Kontakt og samarbeid:
Rådet har møtt stor velvilje fra ansatte i kommunen vedr. fremleggelse av og
orientering om aktuelle saker. Sekretariatet har gitt god støtte til arbeidet i rådet,
dette også i forbindelse med arrangementet på eldredagen.

Merknad:
Eldrerådet har kommet med innspill til budsjett og planfor 2013 og 2014.

Flytting av Frivilligsentralen til større lokaler i Ås sentrum vil være en stor
forbedring, men vil ha svært liten betydning for imøtekommelse av behovet for
flere sykehjemsplasser.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 28. januar 2014

Rita Stensrud

Dokumentet er elektronisk godkjent
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