
Ås kommune
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MØTEPROTOKOLL

Ås eldreråd

Møtetid: 01.04.2014 kl. 15.30 –18.00
Sted: Store salong

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:
Reidun Hilmersen
Inger Kristine Ekern
Arne Ellingsberg (Sp)
Georg Distad

Møtende varamedlemmer:
Grazyna Englund (Ap) møtte for Ina Rangønes Libak (Ap)
Egil A. Ørbeck (H) møtte for Espen Fjeld (H)
Hans Kjensli møtte for Egil Ekberg

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen

Møtesekretær:
Rita Stensrud

Diverse merknader:
Felles orientering med kommunalt råd for funksjonshemmede om sak:
«Ås kommunes reglementer –revidering».

Møteprotokoll godkjent 02.04.2014

Georg Distad
Leder

Inger Kristine Ekern
Nestleder



Ås eldreråd01.04.2014 Side 2av 7

Saksliste

Side

Orientering

Referatsaker

Saker til behandling

6/14 Ås kommunes reglementer - revidering 3

7/14 Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i
dobbeltrom på sykehjem

5

8/14 Ås frisklivssentral - Årsrapport 2013 5

9/14 Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral 5

10/14 Felles uttalelse fra eldrerådene - Follo lokalmedisinske senter 6

11/14 Felles uttalelse fra eldrerådene - Nedlegging av Palliativ avdeling 7

Orienteringer

6/14 Orientering ved rådmannen om Ås kommunes reglementer - revidering

Rådmann Trine Christensen orienterte og svarte på spørsmål om
ER-sak 6/14, Ås kommunes reglementer - revidering. Orienteringen ble holdt
felles med kommunalt råd for funksjonshemmede.

7/14 Orientering ved Statens vegvesen v/ Åsmund Røseid

Fokuset var på undergangen nord for Ås stasjon, under Brekkeveien og
jernbanen.

Undergangen er Statens vegvesens ansvar. Angående trappen ned til
undergangen: Røseid sjekker ut hvem som har ansvaret for den.
Det skal settes opp parkering forbudt-skilt for sykler i undergangen.
Eldrerådet foreslo å sette opp sykkelstativer utenfor undergangen, nord
for Ås stasjon.
Det er Mesta som har driftskontrakten for undergangen og som dermed
har ansvar for å måke og strø m.m. Hvis det ikke er brøytet eller det er
glatt, kan man henvende seg til Mestas publikumstelefon: 975 60 962.
Arne Ellingsberg fremmet følgende protokolltilførsel: Det er først og
fremst kommunen som har forsømt seg her, fordi de bør følge opp
hvem som har ansvar for hva og videreformidle innbyggernes innspill til
dem som har ansvaret for ulike deler i og rundt undergangen.



Ås eldreråd01.04.2014 Side 3av 7

Referatsaker

7/14 Referatsaker til Ås eldreråd 03.04.2014
14/00218-15

Tatt til orientering.

Eventuelt

Brukerråd/samarbeidsutvalg ved Moer sykehjem
Velge representant fra eldrerådet: Georg Distad fortsetter.

Eldredagen
Arne Ellingsberg undersøker muligheter for: Musikkinnslag ved Vegsgaard og
Pedersen; Foredrag ved Helga Haugland Byfuglien.

Eldreforum
Inger Ekern og Georg Distad deltar på Akershus eldreforum, onsdag 9. april.

Kommuneplan
Ås eldreråd mener at Pensjonistforeningen må være med på adresselista for
utsendelse av varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan.

Saker til behandling

ER-6/14
Ås kommunes reglementer - revidering

Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

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

Votering:
Leders forslag ble enstemmig vedtatt.
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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.

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
har rett 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.
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ER-7/14
Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i
dobbeltrom på sykehjem

Rådmannens innstilling:
Ås kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient- og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.

Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering.

Ås eldreråds uttalelse/vedtak 01.04.2014:
Rådmannens innstilling ble tatt til orientering.

ER-8/14
Ås frisklivssentral - Årsrapport 2013

Rådmannens innstilling:
Ås frisklivssentral sin årsrapport for 2013 er tatt til orientering.

Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds uttalelse/vedtak 01.04.2014:
Ås frisklivssentral sin årsrapport for 2013 er tatt til orientering.

ER-9/14
Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral

Rådmannens innstilling:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Rådet drøftet seg frem til følgende tilleggsforslag:
Frivillige bør være sterkt representert i styret.

Votering:
Rådmannens innstilling med rådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
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Ås eldreråds uttalelse/vedtak 01.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Frivillige bør være sterkt representert i styret.

ER-1 0/14
Felles uttalelse fra eldrerådene - Follo lokalmedisinske senter

Leders innstilling:
Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo vedrørende Follo lokalmedisinsk senter og
legevakt tiltres:

Eldrerådene i Follo er glade for vedtaket om et felles lokalmedisinsk senter og
legevakt ved Ski sykehus. Vi mener det vil være både en økonomisk og rasjonell
måte å utnytte helseressursene på.

Bare et samarbeid kan gi mulighet for et senter med den kompetanse og kapasitet
som er nødvendig og ønskelig. Lokalisering ved Ski sykehus gir det beste
utgangspunktet for bredt faglig samarbeid og et sterkt fagmiljø. Dette igjen gir også
det beste grunnlaget for et arbeidsmiljø og et godt tilbud til de som trenger hjelp.

Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds vedtak 01.04.2014:

Eldrerådene i Follo er glade for vedtaket om et felles lokalmedisinsk senter og
legevakt ved Ski sykehus. Vi mener det vil være både en økonomisk og rasjonell
måte å utnytte helseressursene på.

Bare et samarbeid kan gi mulighet for et senter med den kompetanse og kapasitet
som er nødvendig og ønskelig. Lokalisering ved Ski sykehus gir det beste
utgangspunktet for bredt faglig samarbeid og et sterkt fagmiljø. Dette igjen gir også
det beste grunnlaget for et arbeidsmiljø og et godt tilbud til de som trenger hjelp.
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ER-1 1/14
Felles uttalelse fra eldrerådene - Nedleggging av Palliativ avdeling

Leders innstilling:
Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo vedrørende nedlegging av Palliativ avdeling på
Ski sykehus tiltres:

Palliativ avdeling på Ski sykehus

Eldrerådene i Follo vil slutte seg til protestene om nedlegging av Palliativ avdeling på
Ski sykehus.

Dette gjelder i stor utstrekning eldre pasienter som har sine pårørende i Follo, og
flytting vil føre til at pasientenes pårørende vil få en lang og til dels komplisert reise
for å besøke sine kjære.

Spesielt unødvendig vil dette være all den stund det arbeides for en utvidelse av Ski
sykehus.

Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds vedtak 01.04.2014:

Palliativ avdeling på Ski sykehus

Eldrerådene i Follo vil slutte seg til protestene om nedlegging av Palliativ avdeling på
Ski sykehus.

Dette gjelder i stor utstrekning eldre pasienter som har sine pårørende i Follo, og
flytting vil føre til at pasientenes pårørende vil få en lang og til dels komplisert reise
for å besøke sine kjære.

Spesielt unødvendig vil dette være all den stund det arbeides for en utvidelse av Ski
sykehus.
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