
Ås kommune

14/00212

MØTEPROTOKOLL

Ås eldreråd

Møtetid: 06.05.2014 kl. 15:30 –16:40
Sted: Store salong

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.

Møtende medlemmer:
Inger Kristine Ekern
Reidun Hilmersen
Egil Ekberg
Georg Distad

Møtende varamedlemmer:
Grazyna Englund (A) møtte for Ina Rangønes Libak (Ap),
Inger Sandfeld (SV) møtte for Arne Ellingsberg (Sp)

Forfall:
Espen Fjeld (H)

Møtesekretær:
Rita Stensrud

Diverse merknader:
Ina Rangønes Libak deltok på møtet.

Møteprotokoll godkjent 07.05.2014

Georg Distad
Leder i rådet

Inger Kristine Ekern
Nestleder i rådet
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Eventuelt

Biskop Helga Byfuglien holder foredrag på eldredagen 1. oktober.

Referatsaker

Referatsakene ble tatt til orientering.
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Drøfting

Følgende uttalelse fikk enstemmig tilslutning i Ås Eldreråd 06.05.2014:

_____

Til Ås kommunes faglige og politiske ledelse

En oppsummering og innspill til plan- og budsjettarbeidet om høyere
prioritering av helse- og omsorgsarbeidet i Ås kommune.

Ås Eldreråd har 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.

Tiltakene som er fremmet er:

- bygge flere sykehjemsplasser
-                  -                    
- nok midler til ønsket kompetanseutvikling
- styrke bemanningen for hjemmesykepleie, sykehjem og demensomsorg
- oppsøkende virksomhet –(trygghetssykepleier/seniorkontakt)
- en forpliktende plan for et leven               (trivsel)
- legge enda bedre til rette for frivillig innsats til de som trenger en

hjelpende hand og/eller sosial kontakt
- tverretatlig folkehelsetiltak under ledelse av enhet for folkehelse og
frivillighet

Eldrerådet mener at disse tiltakene må gis mye større plass i
handlingsprogram og budsjett.

Det vil være avgjørende for Ås kommunes evne til å yte gode nok tjenester innen
helse- og omsorgsarbeidet at det satses kraftigere på frisklivsområdet, og at det
straks påbegynnes arbeid for snarest mulig å få bygget ut nok antall omsorgsboliger
og sykehjemsplasser.

Ås 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 en plan for fremtidig hensiktsmessig sammenheng mellom
hjemmehjelp -hjemmesykepleie - omsorgsbolig - (omsorgsbolig med
betjening) - sykehjemsplass og ev. andre typer omsorgstilbud.

- en straks starter arbeidet med å få på plass aktivitetshus/frivillighetens hus
sentralt i Ås sentrum, dvs. flerbrukshus og ungdomshus som foreslått av
frivilligsentral, frisklivsentral og NAV- ungdomsteam.

- det konkretiseres en plan for møteplasser og kollektivtilbud for å komme til
møteplassene.
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Dette er grunnleggende tiltak for å få til den nødvendige utvikling på de områdene
eldrerådet har pekt på som avgjørende 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.

Ås Eldreråd

Vedlegg:
Folkehelse og trivsel: Aktivitetssenter og Flerbrukshus med Ungdomshus, en
fantastisk mulighet !

_____

Uttalelsen med vedlegg sendes til følgende:
Ordfører
Gruppeledere i kommunestyret
Rådmannen og rådmannens ledergruppe
Enhetsleder for Moer sykehjem, enhetsleder for hjemmebaserte tjenester,
enhetsleder for demensomsorgen, enhetsleder for folkehelse og frivillighet,
frisklivskoordinator, leder for frivilligsentralen og leder av ungdomsteamet ved NAV

VEDLEGG 1

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 frivilligarbeid 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.
I Ås kommune finnes det godt begrunnete forslag fra de som arbeider med slik aktiv
tilrettelegging. Forslag som det vil gi stor gevinst å følge opp.

Det er forslagene om Flerbrukshus og Undomshus sett i sammenheng.
Disse hver for seg og også sett i sammenheng med andre helsefremmende
aktiviteter i kommunen vil gi store gevinster på helse- og rehabiliterings-området, og
gi 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. Dette ville spare
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kommunen for mange millioner i redusert behov for reparerende eller pleiende
tjenester.
En kan grovt regne med at kommunen vil spare 1 mill 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
at de sammen kan fremme folkehelse og livskvalitet for innbyggerne i et mye større
omfang enn de kan få til hver for seg.
Vi vil få en samlokalisering av Frisklivssentral og Frivilligsentral, som vil bli et
møtepunkt for de som kan hjelpe andre, og de som trenger hjelp og en arena for
selvhjelpsgrupper og frivillige. Vi vil få et sted der en får kontakt til forebyggende
helsetjenester og hjelp til endring av livsstil for bedre helse.
Det vil gi tilgang til aktiviteter som legger til rette for et inkluderende sosialt fellesskap
og trivsel. Et sted å møtes som kan skape tilhørighet og mestringsfølelse. Det er
erfart at det er mange ensomme i Ås.

Med tilbud for ungdom inkludert vil det bli lett å møte NAV, 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.

Vi vil få en møteplass som legger til rette for samarbeid NAV, Frivilligsentral, Aktiv 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.
Samarbeidspartnere 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.

Inn i dette bildet vil en oppsøkende trygghetssykepleier være et fantastisk
supplement med info om tilbud og muligheter for unngå ensomhet, og for å avdekke
ulykkesrisiko og vold.

Det er krevende å drifte ideelle organisasjoner. I flerbrukshuset kan frivillige
organisasjoner få plass til sine aktiviteter og hjelp til administrasjon.
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Saker til behandling

ER-12/14
Innspill til forslag til planprogram for Ås kommuneplan 2015-2027

Leders innstilling:
Ås eldreråd har følgende innspill til forslag til planprogram og forslag til
arealbruksendringer: ...

Ås eldreråds behandling 06.05.2014:
Rådet drøftet seg frem til følgende vedtak:
Ås eldreråd tar forslag til planprogram for Ås kommuneplan 2015-2027 til orientering.

Votering:
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds uttalelse/vedtak 06.05.2014:
Ås eldreråd tar forslag til planprogram for Ås kommuneplan 2015-2027 til orientering.

ER-13/14
Oversiktsdokument Folkehelse

Rådmannens innstilling:
Oversiktsdokumentet tas til orientering og dokumentet legges til grunn for
kommunens folkehelsearbeid i forbindelse med rullering av kommuneplan.

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
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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.
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.

Uttalelsen i ER-sak 13/14 sendes til følgende:
Folkehelsekoordinator/ enhetsleder for frisklivssentralen
Kommuneoverlegen
Plan- og utviklingssjef
Frisklivskoordinator
Leder for frivilligsentralen
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