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Saksprotokoll

Oversiktsdokument Folkehelse

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01137
Behandlet av Møtedato
1 Ås eldreråd 13/14 06.05.2014
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede 9/14 06.05.2014
3 Hovedutvalg for helse og sosial 15/14 07.05.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/14 07.05.2014
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 44/14 08.05.2014
6 Kommunestyret

Ås eldreråds behandling 06.05.2014:
Rådets leder fremmet følgende forslag:
Tilsvarer rådets uttalelse.

Votering: Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds uttalelse/vedtak 06.05.2014:
Eldrerådet slutter seg til Rådmannens innstilling med følgende kommentarer:

Oversiktsdokumentet gir en god oversikt over utfordringer i folkehelsearbeidet.
Oversiktsdokumentet gir støtte for tilrådinger som Eldrerådet har kommet med, og
som vi ser frem til vil gis prioritet i fremtidig planlegging.

Eldrerådet vil bl.a. vise til sin tidligere tilråding :
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.
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.

Eldrerådet mener at kommuneplanen må gi konkret prioritering av aktuelle tiltak og
ser frem til å bidra med dette i forbindelse med behandling av planen.
Vi vil allerede nå fremholde viktigheten av snarlig å få gjennomført:

Ansette seniorkontakt/trygghetssykepleier.
Få etablert et aktivitetssenter/flerbrukshus/frivillighetens hus/ungdomshus som et
levende uformelt møtested.
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Nær kontakt med Eldresenter og Seniorsenter for å sikre, og eventuelt styrke,
disse som de viktige møtestedene de er.
Konkret plan for møteplasser og kollektivtilbud for å komme frem til
møteplassene.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 8. mai 2014

Rita Stensrud
Konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent
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