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Ås eldreråds behandling 04.11.2014: 
Rådsleder fremmet følgende innspill til forslag til Handlingsplan med økonomiplan 
2015- 2018.. 
 
Votering: 
Distads innspill til forslag til Handlingsplan med økonomiplan 2015- 2018 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Ås eldreråds vedtak 04.11.2014: 
I sitt møte 23.09.2014 vedtok Eldrerådet vedlagte innspill til Handlingsprogram for 
2015 – 2018. 
 
Eldrerådets forslag er i liten grad tatt med i vurderinger og prioriteringer i 
Rådmannens forslag til Handlingsplan med økonomiplan for 2015 – 2018. 
Det blir derfor opp til den politiske behandlingen å få dette på plass. 
 
Vår påpeking av at en investering i flerbrukshus vil gi mange millioner i fremtidig 
reduserte sosiale kostnader er f. eks. ikke med i Rådmannens forslag til 
investeringer. Dette selv om det er anbefalt å prioritere investeringer som kan gi 
fremtidig reduserte driftskostnader, og at nødvendigheten av satsing på helse og 
frivillighet er omtalt som viktige satsingsområder. 
 
Vi vil igjen understreke at raskere utbygging av heldøgns omsorgsplasser enn det 
som er foreslått er nødvendig for å gi et verdig tilbud til alle som trenger det.  
 
Forslaget til handlingsplan oppsummerer en rekke økte krav og utfordringer på 
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omsorgssiden. Å konstatere dette uten å tilføre mere resurser, men i stedet forlange 
innsparinger, er vel en form for ”å stikke hodet i sanden”! 
 
Tiltakene som Eldrerådet har anbefalt må gis mye større prioritet i handlingsplan og 
budsjett for at nåværende kommuneplans påpeking av at ”Kommuneplanen har 
planlegging og utbygging av eldreomsorgen som et av de prioriterte tiltakene” skal 
være noe annet enn et fromt ønske. 
 
Eldrerådet er kjent med at Oppegård kommune har bygget nytt sykehjem og er i ferd 
med å trappe ned bruken av Granås sykehjem. Eldrerådet mener at Ås kommune 
bør inngå avtale om bruk av de plassene som blir ledige for i noe bedre grad å kunne 
møte behovet for sykehjemsplasser frem til utvidelsen av Moer sykehjem er 
gjennomført. 
 
 
Vedlegg: 
Vedtak i Eldrerådets møte 23.09.2014 
Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene 
14/02253-4 
 
Eldrerådet har følgende innspill til Handlingsprogram 2015-18  
 
 ldrerådet mener det er av den st rste viktighet med h yere prioritering av helse- og 
omsorgsarbeidet i  s kommune  
 
 s eldreråd har også tidligere i forbindelse med handlingsprogram og budsjett 
kommet med innspill på  tiltak som det mener er svært viktige for trivsel og forventet 
standard på  helse- og omsorgstjenestene i kommunen. 
 
Vedlagt følger en oppsummering tilsvarende den som ble sendt ordfører og rådmann 
i mai 2014. Denne gir en god oversikt over hva som bør gjennomføres for velferd, 
livsglede og trivsel for familiene i Ås kommune. 
 
Tiltakene som er fremmet er: 
- bygge flere sykehjemsplasser 
- samarbeids- /brukerråd for sykehjemmet 
- nok midler til ønsket kompetanseutvikling 
- styrke bemanningen for hjemmesykepleie, sykehjem og demensomsorg  
– oppsøkende virksomhet (trygghetssykepleier/seniorkontakt) 
- en forpliktende plan for et levende Ås sentrum (trivsel) 
- legge enda bedre til rette for frivillig innsats for dem som trenger en 
   hjelpende hand og/eller sosial kontakt 
- tverretatlig folkehelsetiltak under ledelse av enhet for folkehelse og 
  frivillighet 
 
                                                               
handlingsprogram og budsjett. 
 
                                                                          
innen helse- og omsorgsarbeidet,                                                
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omsorgsboliger og sykehjemsplasser. 
 
 s eldreråd forventer at: 
- En straks starter arbeidet med å planlegge en formålstjenlig utbygging av 

omsorgsboliger og sykehjemsplasser for snarest å starte bygging av slike  
Inkludert i dette utarbeides en plan for fremtidig hensiktsmessig sammenheng 
mellom hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgsbolig m. m (omsorgsbolig med 
betjening) - sykehjemsplass og ev. andre typer omsorgstilbud. 

-  n straks starter arbeidet med å få på  plass aktivitetshus frivillighetens hus 
sentralt i  s sentrum  dvs  flerbrukshus og ungdomshus som foreslått av 
frivilligsentral, frisklivsentral og NAV- Ungdomsteam. 

-  et konkretiseres en plan for m teplasser og kollektivtilbud for å komme til 
møteplassene. 

 
 ette er grunnleggende tiltak for å få til den n dvendige utvikling på  de områdene 
eldrerådet har pekt på  som avgj rende for helse  omsorg og trivsel for alle i 
kommunen. 
Vi ber om at alle våre tilrådinger blir kommentert i de dokumentene som danner 
grunnlag for drøfting og vedtak i forbindelse med plan- og budsjettarbeidet i 
kommunen. 
 
Folkehelse og trivsel:  
Aktivitetssenter og Flerbrukshus med Ungdomshus, en fantastisk mulighet! 
 
Flerbrukshus med ungdomshus er et folkehelseprosjekt. Det vil skape møteplasser 
og legge til rette for kontakt mellom generasjoner, legge til rette for frivillig arbeid og 
kontakt med hjelpetjenester. Det vil gi ungdom tilgang til arbeidslivet. 
 
En vesentlig målsetting med samhandlingsreformen er økt helsefremmende innsats. 
Dagens samfunn krever en aktiv tilrettelegging, dersom alle skal finne seg til rette og 
oppleve en meningsfylt og trivselsskapende hverdag. 
   s kommune finnes det godt begrunnete forslag fra de som arbeider med slik aktiv 
tilrettelegging, forslag som det vil gi stor gevinst å f lge opp  
 
Det er forslagene om Flerbrukshus og Ungdomshus sett i sammenheng. 
 isse hver for seg og også  sett i sammenheng med andre helsefremmende 
aktiviteter i kommunen vil gi store gevinster på  helse- og rehabiliteringsområdet, og 
gi en meningsfull tilværelse for personer i alle aldre som trenger hjelp eller litt støtte til 
å komme videre i livet eller få en mer helsefremmende livsstil   ette ville spare 
kommunen for mange millioner i redusert behov for reparerende eller pleiende 
tjenester. 
En kan grovt regne med at kommunen vil spare 1 million i årlige kostnader for 
hver person som ikke trenger heldøgns pleie og omsorg eller for hver person 
som ikke faller utenfor arbeidslivet. Med den befolkningsutviklingen vi ser, vil 
aktiv satsing sannsynligvis gi gevinster i 100 mill. -klassen.  
Minst like viktig blir det et antall flere personer med økt livskvalitet og livsglede, og 
flere med deltakelse i arbeidslivet eller frivillig arbeid. 
 
Et flerbrukshus legger til rette for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor, slik 
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at de sammen kan fremme folkehelse og livskvalitet for innbyggerne i et mye st rre 
omfang enn de kan få til hver for seg  
 i vil få en samlokalisering av  risklivssentral og  rivilligsentral  som vil bli et 
møtepunkt for de som kan hjelpe andre, og de som trenger hjelp og en arena for 
selvhjelpsgrupper og frivillige   i vil få et sted der en får kontakt til forebyggende 
helsetjenester og hjelp til endring av livsstil for bedre helse. 
 et vil gi tilgang til aktiviteter som legger til rette for et inkluderende sosialt fellesskap 
og trivsel   t sted å m tes som kan skape tilh righet og mestringsf lelse   et er 
erfart at det er mange ensomme i  s  
 
Med tilbud for ungdom inkludert vil det bli lett å m te     og lettere for ungdom å 
komme i kontakt med og få hjelp til å mestre problemer og få tilgang til arbeidslivet. 
 
Et eget hus vil gi dugnadsfelleskap og skape lavterskel- og lavkostnadstilbud. 
 i vil få en m teplass som legger til rette for samarbeid       rivilligsentral   ktiv på  
dagtid, Enhet for rus og psykisk helse og annet forbyggende- og helsefremmende 
arbeid. Et drop-inn- sted med plass for veiledning for eksempel til jobbsøknader, 
plass for kurs, ideskaping og tiltak. 
 amarbeidspartnere vil kunne være bibliotekene med lokaler for kurs og aktiviteter 
og veiledning i å finne kunnskaper om aktuelle tema og eldresentrene med 
samarbeid om aktiviteter og drift. 
 
 nn i dette bildet vil en opps kende trygghetssykepleier være et fantastisk 
supplement med info om tilbud og muligheter for å unngå  ensomhet og for å avdekke 
ulykkesrisiko og vold. 
 
Det er krevende å drifte ideelle organisasjoner    flerbrukshuset kan frivillige 
organisasjoner få plass til sine aktiviteter og hjelp til administrasjon  
 
Vedr. tekniske tjenester 
Når det gjelder prioriteringer fra tekniske tjenester, etterlyser eldrerådet satsing på 
friluftsliv, nærmiljø, vei og trafikksikkerhet. 
 
Vedr. referansegrupper 
Når det gjelder referansegrupper, er det viktig at forskjellige aldersgrupper deltar 
samtidig for å fremme dialog mellom disse om utviklingen i sentrum, f. eks 
Ungdomsråd og Eldreråd. 
 
Vedr. en forpliktende plan for et levende Ås sentrum 
Områdeplanen har vært ”annonsert” i flere år  og i m tet 27 08 2012 uttalte 
Eldrerådet følgende i forbindelse med innspill til plan- og budsjettbehandlingen: 
 
Tilhørighet og fellesskap gir grunnlag for trivsel.  
Tilhørighet og innsats i frivillig arbeid henger sammen.  
Trivsel og helse henger sammen. 
  
Tilhørighet og trivsel blir dermed avgjørende for hvor store omsorgstjenester som 
vil kreves av Ås kommune. Det vil da også være avgjørende for med hvilken kvalitet 
Ås kommune makter å gjennomføre sine omsorgstjenester. For å styrke og beholde 
trivsel og tilhørighet må vi ha et sentrum i kommunen med et godt samspill mellom 
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kommunale og private tjenester og frivillighet. De største mulighetene for å skape 
fellesskap som inkluderer alle innbyggerne i kommunen, er et sentrum som 
levendegjør en felles identitet, og som det gir en positiv opplevelse å oppsøke. 
Avgjørende for å ha et slikt sentrum er at det finnes nødvendig mangfold i 
servicetilbud og kulturell aktivitet. Ås sentrum har et stort kulturtilbud og med 
nyoppusset kulturhus en mulighet til å utvikle dette videre. Det vi mangler er et bredt 
servicetilbud som gjør Ås sentrum konkurransedyktig som et uformelt og allsidig 
møtested for alle, der alle aldre treffer hverandre. I vår tid er dette handelshuset / 
handelssenteret. Uten handelssenteret med butikker for det mangfold av varer som 
dagens samfunn krever mikset sammen med kafeer og gangarealer, vil 
kommunesenteret mangle det nødvendige mangfold for å bidra til å fremme 
tilhørighet. Åsfolk i alle aldersgrupper blir brukere av tilbudene i nabokommunene, og 
Ås sentrum og tilhørighet til Ås skranter. 
 
I den områdereguleringsplanen som nå skal utarbeides for Ås sentrum må det 
sikres god fremkommelighet for alle typer fotgjengere, godt tilrettelagt 
parkeringsmulighet for innkjøring til sentrum, og et handels- og 
aktivitetssentrum med stort mangfold. Bruken av resterende, og etter hvert 
svært begrensede, arealer i Ås sentrum må styres av kommunen etter en 
helhetsplan som ikke fravikes. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 6. november 2014 
 
 
  
Kristine Rona Kjersem 
Konsulent  
 
 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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