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Ås kommunes reglementer - revidering

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/01197
Behandlet av Møtedato
1 Ås eldreråd 6/14 01.04.2014
10 Formannskapet
11 Kommunestyret
12 Sosialutvalget 2/14 02.04.2014
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede
3 Ungdomsrådet 2/14 01.04.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/14 02.04.2014
5 Hovedutvalg for helse og sosial 6/14 02.04.2014
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 23/14 03.04.2014
7 Administrasjonsutvalget 4/14 09.04.2014
8 Formannskapet 18/14 09.04.2014
9 Plankomitéen

Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Rådets leder fremmet følgende forslag:
Tilsvarer den vedtatte uttalelsen.

Votering:
Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds uttalelse/vedtak 01.04.2014:
Eldrerådet ser det som en selvfølge at rådet får Ås kommunes reglementer -
revidering til ny behandling i møtet i mai når en har fått inn høringsuttalelser fra lag
og foreninger som har høringsfrist 25. april.

Så langt mener Eldrerådet at forslaget fra Rådmannen er å betrakte som nedlegging
av Eldrerådet da pensjonistene mister flertalleti rådet og muligheten til selv å velge
leder og nestleder.

Dette mener vi må være feil i en situasjon hvor andel eldre i befolkningen vokser, og
det blir avgjørende for Ås kommunes evne til å gi innbyggerne de nødvendige
tjenester at en får gjort nytte av den ressursen eldre er i lokalmiljøet.

Når ledelsen i kommunen på et tidspunkt klarer å forstå at det blir aktuelt med best
mulig utnyttelse av denne ressursen, vil Eldrerådet bli etviktig redskap for utviklingen
i kommunen.
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Dersom det er problemer med videre drift av kommunalt råd for funksjonshemmede,
så er det kanskje en løsning at Eldrerådet behandler sakene. Men dette må ikke skje
ved at en ødelegger en riktig sammensetning av Eldrerådet.

Et mer fremtidsrettet alternativ enn Rådmannens forslag ville være følgende:

Alternativ til 10.2.1.8/10: Eldrerådet
Eldrerådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
4 medlemmer med varaer skal være alderspensjonister.
2 medlemmer med varaer skal fortrinnsvis være tilknyttet foreninger for
personer med funksjonsnedsettelse eller være alderspensjonister.
1 medlem velges blant kommunestyrets medlemmer eller vara.

Rådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene.

Pensjonistforeninger og foreninger for personer med funksjonsnedsettelse
harrett til å foreslå kandidater.

Under punkt 7.8 og 7.10 Oppgaver og ansvar savnes ordene: trivsel, nærmiljø og
møteplasser.

Rådet bør dessuten ha tale- og forslagsrett i kommunestyret i de saker rådet har
uttalt seg i eller tatt opp.

Det må innføres som fast praksis at rådets uttalelser/vedtak blir referert fra
møtelederplass i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 3. april 2014

Rita Stensrud
Konsulent
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