
Ås kommune

MØTEPROTOKOLL

Ås eldreråd

Møtetid: 25.02.2014 kl. 15.30 –18.00
Sted: Store salong

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7.

Møtende medlemmer:
Arne Ellingsberg (Sp)
Espen Fjeld (H)
Inger Kristine Ekern
Egil Ekberg
Georg Distad

Forfall:
Ina Rangønes Libak (A)*
Reidun Hilmersen**

Fra administrasjonen møtte:
Enhetsleder for demensomsorgen Lise Ek og enhetsleder for driftsavdelingen ved
Moer sykehjem Ståle Marthinsen og møtesekretær Rita Stensrud.

Diverse merknader:
* Varamedlem GE hadde ikke anledning til å møte.
** Varamedlem IB hadde ikke anledning til å møte.

Møteprotokoll godkjent 26.02.2014
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Saksliste
Side

Orienteringssaker

2/1 4 Budsjettet 201 4 innsparinger 0,5 %, teknisk etat 3

3/1 4 Innsparinger i helse og sosialetaten jf. budsjett vedtak 2014, 0,5 %. 3

4/1 4 Fordeling av innsparingstiltak i oppvekst- og kulturetaten for 2014 3

5/1 4 Tilleggsorientering om demenssenteret 3

Referatsaker

6/1 4 Referatsaker til Ås eldreråd 25.02.201 4 4

Saker til behandling

3/1 4 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018 5

4/1 4 Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 201 5-201 8 5

5/1 4 Follo lokalmedisinske senter og legevakt 6
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Orienteringssaker

Tilbake til sakslista
2/14 Budsjettet 2014 innsparinger 0,5 %, teknisk etat

14/00700-1
Tatt til orientering.

3/14 Innsparinger i helse og sosialetaten jf. budsjett vedtak 2014, 0,5 %.
14/00202-1

Rådets leder fremmet følgende forslag til uttalelse, som ble enstemmig
vedtatt:

Ås eldreråd pekte i 2012 på at helse-og omsorgssektoren hadde
behov for å få tildelt økte økonomiske ressurser. Ås eldreråd oppfatter
de innsparingene som helse-og sosialsektoren har måttet foreta i
forbindelse med forslag til budsjett for 2014 og nå i etterkant av
budsjettbehandlingen som uakseptable. Dette er innsparinger som
rammer de svakeste, de som har størst behov for hjelp og støtte. Med
erfart og prognostisert utvikling vil misforholdet mellom ønsket og reelt
tilbud øke. Presset på de som utfører tjenestene øker jevnt og vil
utfordre arbeidsmiljø og sikkerhet. Det å arbeide innenfor urealistiske
budsjetter, som erfart de siste årene, gir økt stressnivå i planlegging og
utførelse av pålagte oppgaver. Når det nå viser seg at kommunen ikke
er i stand til å gi området økte ressurser, mener eldrerådet at det må
sendes sterke signaler til sentrale myndigheter om å bidra til bedre
økonomiske vilkår for kommunenes omsorgstjenester.

Uttalelsen sendes på e-post til Hovedutvalg for helse og sosial, helse- og
sosialsjef, enhetsleder for demensomsorgen, enhetsleder for Moer sykehjem
og enhetsleder for hjemmebaserte tjenester.

4/14 Fordeling av innsparingstiltak i oppvekst- og kulturetaten for 2014
14/00706-1

Tatt til orientering.

5/14 Tilleggsorientering om demenssenteret

Eldrerådet ble per e-post 24.02 orientert om at følgende saksfremlegg skal
behandles i Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.02:
Gnr 54 Bnr 350 Tunveien, Demenssenteret -Søknad om rammetillatelse.

For å orientere om saken møtte enhetsleder for demensomsorgen, Lise Ek,
og enhetsleder for driftsavdelingen ved Moer sykehjem, Ståle Marthinsen, til
felles orientering for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.

Eldrerådet tok dette til orientering.
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Referatsaker
Tilbake til sakslista

6/14 Referatsaker til Ås eldreråd 25.02.2014
14/00218-3

Til orientering.

Eventuelt

Eldrerådet har som et lokaldemokratisk tiltak opprettet Facebook-siden
ÅsPensjonisten. Alle innbyggere, som ønsker det, kan legge inn kommentarer
der.

Foredragsholder til eldredagen: Ellingsberg undersøker om Astrid Klokk har
anledning til å foredra om et historietema i tilknytning til NLH/ NMBU.
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ER-3/14 Tilbake til sakslista

Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018

Leders innstilling:
Ås eldreråds innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018 er som følger:
...

Ås eldreråds behandling 25.02.2014:
Rådet drøftet seg frem til følgende punkter:

I forbindelse med områdereguleringen av Ås sentrum er det viktig å ta hensyn til
både syklister og fotgjengere.

Det er viktig med godt opplyste fotgjengeroverganger.

Votering:
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds vedtak/uttalelse 25.02.2014:
Ås eldreråds innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018 er som følger:

I forbindelse med områdereguleringen av Ås sentrum er det viktig å ta hensyn til
både syklister og fotgjengere.

Det er viktig med godt opplyste fotgjengeroverganger.

ER-4/14 Tilbake til sakslista

Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018

Leders innstilling:
Ås eldreråds innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 er som
følger:
…

Ås eldreråds behandling 25.02.2014:
Rådet drøftet seg frem til følgende punkter:

Eldrerådet viderefører rådets innspill fra 2012 med ønske om et rekreasjonsområde
tilpasset eldre og støtter samtidig opp om kommunalt råd for funksjonshemmedes
forslag fra 2012 om turstier for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Eldrerådet mener at det bør være et sammenhengende friluftsareal/parkområde
mellom rådhusplassen, rådhusparken og Ekornskogen.

Eldrerådet ønsker et svømmebasseng i Ås sentrum.
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Votering:
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds vedtak 25.02.2014:
Ås eldreråds innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 er som
følger:

Eldrerådet viderefører rådets innspill fra 2012 med ønske om et rekreasjonsområde
tilpasset eldre og støtter samtidig opp om kommunalt råd for funksjonshemmedes
forslag fra 2012 om turstier for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Eldrerådet mener at det bør være et sammenhengende friluftsareal/parkområde
mellom rådhusplassen, rådhusparken og Ekornskogen.

Eldrerådet ønsker et svømmebasseng i Ås sentrum.

ER-5/14 Tilbake til sakslista

Follo lokalmedisinske senter og legevakt

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommunestyre vedtar å etablere Follo lokalmedisinsk senter og legevakt

sammen med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Virksomheten lokaliseres ved Ahus, Ski sykehus.

2. Virksomheten organiseres som et interkommunalt selskap(IKS) etter Lov om
interkommunale selskaper av 29. januar 1999.

3. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for den nye virksomheten.

4. Representantskapet/ ordførerne i deltagende kommuner, gis fullmakt til å
foreta mindre justeringer i selskapsavtalen som måtte bli nødvendig etter
kommunestyrebehandlingene av denne saken.

5. I tillegg til lovpålagt akuttmedisinsk enhet på til sammen 16 senger, utvides
sengeenheten med 8 senger for å gi plass til primært andre utskrivningsklare
pasienter med behov for etterbehandling og rehabilitering.

6. Kommunestyret garanterer for sin relative andel av det lån Follo
lokalmedisinske senter og legevakt IKS vil ta opp til bygging av selskapets
lokaler. Ås kommunes garantiansvar er på inntil 5 689 000 kr. Formannskapet
gis fullmakt til å utvide kommunens garantiansvar med ytterligere inntil 26 %
av ovennevnte beløp dersom det er tvingende nødvendig eksempelvis fordi
ikke alle kommunene velger å delta i det nye selskapet.

7. Det er en forutsetning for etableringen at minst fem follokommuner vedtar å
delta i selskapet

8. a. Kommunestyret forutsetter at driftsutgiftene for de nye akuttmedisinske
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sengene ikke overstiger de statlige tilskudd kommunene vil få når plikten til
å gi et døgnbasert akuttmedisinske tilbud foreligger.

b. Overskytende senger på senteret vil kommunene selv dekke nødvendige
driftskostnader ved.

c. Driften av legevakten forutsettes dekket innenfor den kostnadsramme
kommunen har til dagens legevakt.

d. Vedlagte forslag til budsjett legges til grunn for den videre planlegging av
prosjektet.

9. Follo legevakt, som i dag drives av Ahus på vegne av fem follokommuner,
tilbakeføres deltagende kommuner og skal inngå, sammen med den nye
døgnenheten, i Follo lokalmedisinske senter og legevakt. Tilbakeføringen skjer
ved virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens § 16, etter at den nye
døgnenheten er ferdigstilt.

10.Selskapet Follo legevakt IKS avvikles. Selskapets ansatte/tilknyttede leger
tilbys ansettelse i den nye virksomheten ved virksomhetsoverdragelse og
selskapets aktiva og passiva overføres til Follo lokalmedisinske senter og
legevakt IKS. Styret/representantskapet for selskapet gis fullmakt til å avvikle
selskapet.

11. Inntil det nye selskapet er etablert og operativt, gis Oppegård kommune
ansvar for den videre planlegging, prosjektering og gjennomføring av
prosjektet. Faktiske og nødvendige utgifter(basert på selvkost) Oppegård
kommune forskutterer, blir refundert av det nye selskapet.

12.Det etableres en rådgivingsgruppe bestående av en representant fra
legevakten og to representanter fra kommunalsjefene/helse- og sosialsjefene i
Follo som deltar i utforming av det nye senteret, utarbeide driftsplaner, og
andre tiltak som er nødvendig for at senteret kan være operativt så snart
lokaler ferdigstilles.

13.Rådmannsgruppen/ Follorådet holdes løpende orientert og godkjenner
endelige byggeplaner.

Ås eldreråds behandling 25.02.2014:
Rådets leder fremmet følgende forslag:
Tilsvarer den vedtatte uttalelsen.

Votering:
Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds vedtak 25.02.2014:
Ås eldreråd vil, som tidligere, sterkt anbefale forslaget om samarbeid om
lokalmedisinsk senter og legevakt i Follo. 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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