MØTEINNKALLING
Eldrerådet
Møtetid:
Sted:

25.05.2021 kl. 15.30
Fjernmøte i Teams NB!

Møtet holdes som videokonferanse. Det er åpent for publikum, tilhørere må ta
kontakt på forhånd for tilgang: politisk.sekretariat@as.kommune.no
Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på Ås kommunes nettsider.
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Orientering
Eldredagen 2021 – fredag 1. oktober. Komite for eldredagen velges.

Ås, 12.05.2021

Grazyna Englund
leder
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Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på
tlf. 64 96 20 00 / 920 30 247 eller e-post
politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du
ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon
til sekretariatet.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Ås kommune

Informasjon fra kommunedirektøren
Kort orientering v/økonomisjef Emil Schmidt om hvordan eldre berøres av
eiendomsskatten ut fra det kommunen har kjennskap til per i dag.
Informasjon fra leder og eventuelt
Orientering
Eldredagen 2021 – fredag 1. oktober. Komite for eldredagen velges.
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Saker til behandling

ER-3/21
Årsmelding 2020 - Eldrerådet
Saksbehandler:
Saksgang
1 Eldrerådet

Vibeke Berggård

Saksnr.:
3/21

21/01210-1
Møtedato
25.05.2021

Leders innstilling:
Årsmelding 2020 for eldrerådet godkjennes.
Ås, 06.05.2021
Grazyna Englund
leder

Avgjørelsesmyndighet:
Eldrerådet
Behandlingsrekkefølge:
Eldrerådet
Referatsak i kommunestyret
Vedlegg:
1. Årsmelding for eldrerådet 2020 - Forslag
Lenker:
Kommuneloven § 5-2 e)
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-2
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger):
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
Viken fylkeskommunale eldreråd
https://viken.no/politikk/fylkestinget/komiteer-og-utvalg/medvirkningsorganerog-brukerrad/eldreradet/
Saksbehandler sender vedtaket til:
Kommunestyret som referatsak
Viken fylkeskommunale eldreråd
Eldrerådene i Follo
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Saksutredning:
Sammendrag:
Eldrerådets årsmelding for 2020 legges frem for behandling.
Fakta i saken:
I følge medvirkningsforskriften § 2 skal rådene hvert år utarbeide hver sin
årsmelding som skal legges frem for kommunestyret.
Se vedlagte årsmelding for 2020.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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ER-4/21
Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune
Saksbehandler:
Alexander Krohg Plur
Saksgang
1 Eldrerådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
3 Formannskapet
4 Kommunestyret

Saksnr.:
4/21
19/21
49/21

21/01501-1
Møtedato
25.05.2021
26.05.2021
02.06.2021

Kommunedirektørens innstilling:

1. Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår.
2. Følgende legges til grunn for videre arbeid:
a) Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er foreldet og samsvarer ikke med
dagens virkelighet. Avtalen som har ett års oppsigelsesfrist sies opp fra
01.07.2021 og løper til 30.6.2022. Ny avtale fremforhandles innen
31.12.2021 og gjøres gjeldende fra 01.07.2022.
b) Den utløpte avtalen med Nordby eldresenter gis forlenget gyldighet til
31.12.2021. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 og gjøres
gjeldende fra 01.01.2022.
3. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte
lønnskostnader i 2020 ettergis. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond.
4. Fra 01.07.2021 til 31.06.2022 skal Ås seniorsenter betale lønnsutgifter for
ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. Videre eventuelle økonomiske
betingelser reguleres i ny avtale.
Ås, 07.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Nils Erik Pedersen
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Eldrerådet
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Gjeldende avtale Ås seniorsenter
2. Utgått avtale Nordby eldresenter
3. Brev fra Ås seniorsenter
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Saksbehandler sender vedtaket til:
Nordby eldresenter
Ås seniorsenter
Saksutredning:
Fakta i saken:
Samarbeidet med foreningene Nordby eldresenter og Ås seniorsenter er en viktig
del av Ås kommunes arbeid for den eldre delen av innbyggerne. Begge
foreningene har hatt avtaler med kommunen som for Nordby eldresenter sitt
vedkommende er utgått, og for Ås seniorsenter må revideres, ettersom den ikke
samsvarer med dagens situasjon. Avtalene bør reforhandles i løpet av andre
halvår i 2021. Som følge av dette bør avtalen med Nordby eldresenter forlenges
ut 2021, og avtalen med Ås seniorsenter sies opp (ett års oppsigelsesfrist).
Ås kommune har ansatt daglig leder i 50% stilling for Ås seniorsenter. Senteret
har blitt fakturert for lønnsutgiftene. På grunn av pandemien har det vært
minimal aktivitet i senteret, og foreningen er tilbudt en reduksjon av fakturaen
på 50%. Foreningen bestrider fakturaen og ønsker at summen blir ettergitt.
Det vises til at de senere års praksis ikke er i samsvar med den opprinnelige
avtalen, noe som gjør det ekstra viktig å finne frem til reviderte avtaler som
baserer seg på de oppgavene og mulighetene som dagens og fremtidens Ås har
behov for når det gjelder tilbud for eldre og seniorer.
Vurdering:
Ås er i utvikling som samskapende kommune. I den sammenheng er et godt
samarbeid med enkeltindivider, ulike grupperinger og organisasjoner/foreninger
viktig for å kunne gi gode levekår for de forskjellige aldersgrupperingene i
kommunen. Det er i denne sammenhengen viktig å inkludere medlemmene i
Nordby eldresenter og Ås seniorsenter i dette med nye avtaler tilpasset dagens
situasjon.
Økonomiske konsekvenser:
Det anbefales å innvilge fritak fra å betale den avkortede fakturaen for ledelse av
Ås seniorsenter i 2020 på kr 93.314,-. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond.
Daglig leder har for tiden arbeidsoppgaver for koronasenteret og lønnskostnader
for første halvår 2021 dekkes av koronasenteret.
Miljømessige konsekvenser:
Ingen miljømessige konsekvenser

Alternative forslag til vedtak:

A) Som innstillingen med endret pkt. c.
c. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte
lønnskostnader i 2020 ettergis ikke. Faktura skal betales med
betalingsfrist 01.07.2021.
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B) Ås kommune avslutter sin samarbeidsavtale med Ås seniorsenter og sier opp
avtalen som har ett års oppsigelsesfrist. Avtalen med Nordby eldresenter
fornyes ikke. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for
påløpte lønnskostnader i 2020 ettergis. Fra 01.07.2021 til 31.06.2022 skal Ås
seniorsenter betale lønnsutgifter for ansatt leder.
C) Ås kommune avslutter sin samarbeidsavtale med Ås seniorsenter og sier opp
avtalen som har ett års oppsigelsesfrist. Avtalen med Nordby eldresenter
fornyes ikke. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for
påløpte lønnskostnader i 2020 ettergis ikke. Faktura skal betales med
betalingsfrist 01.07.2021.
Konklusjon med begrunnelse:
Ås kommune bør ha et godt tjenestetilbud for den eldre delen av innbyggerne i
Ås og det er viktig at et samarbeid med eldre- og seniorsentrene inngår i dette.
Det anbefales derfor å etablere gode og oppdaterte avtaler for et slikt samarbeid.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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