Vedlegg – vedtatt 25.05.2021
Årsmelding for eldrerådet 2020
Rådets sammensetning i 2020:
Medlemmer
Grazyna Englund, leder
Erling Berge
Gunnar Bengtsson, nestleder
Liv Skatter
Egil Ørbeck
Inger Anni Schult
Egil Ekberg

Varamedlemmer
1. Trygve Roll Hansen
2. Astrid Rundqvist
3. Arne Ellingsberg
4. Jan Johannessen
5. Arvid Landaas
6. Fredrik Ravn

Sekretær: Førstekonsulent Vibeke Berggård, politisk sekretariat
Det har ikke vært endringer siden kommunestyret valgte eldreråd den
20.11.2019 i K-sak 83/19.

Rådets arbeid i 2020
Eldrerådet hadde 5 møter i 2020. 2 møter ble avlyst.
Saksdokumenter kan leses på Ås kommunes hjemmeside her:
https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
Saker til politisk behandling i 2020:
ER-1/20

Valg av leder og nestleder – Eldreråd

ER-2/20

Møteplan 1. halvår 2020 – Eldreråd

ER-3/20

Valg av leder og nestleder – Eldreråd

ER-4/20

Møteplan 2. halvår 2020 – Eldreråd

ER-5/20

Folkehelseoversikt 2020-2023
- Kunnskapsdokument med satsingsområder

ER-6/20

Årsmelding 2019 – Eldrerådet

ER-7/20

Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune

ER-8/20

Møteplan 2021 – Eldreråd

ER-9/20

Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021.
Økonomiplan 2022-2024.
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Drøftings- og orienteringssaker:


Eldrerådets oppgaver og funksjon – del av folkevalgtopplæring
Eldrerådets sekretær orienterte, oppfølging ble gitt fortløpende.
Som referatsaker var følgende lagt frem til første møte: Veiledning for
eldreråd. Saksutskrift av valg av eldreråd perioden 2019-2023.



Utdeling av nettbrett til rådsmedlemmene. Opplæring.
Rådgiver i politisk sekretariat ga opplæring i første og andre møte i
eldrerådet.



Eldredagen 2020 – torsdag 1. oktober. Enhetsleder orienterte om Den
Kulturelle Spaserstokken 2020 og tildeling av midler i første møte. Eldredagen
var tema i alle eldrerådets møter før oktober. Se eget avsnitt under.



Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2020-2023 – vedtatt plan.
Det ble orientert om hvor dokumentet kan leses og om eldrerådets uttalelse
av 05.11.2019 i ER-sak 12/19.



Folkehelsekoordinator ga orientering om Folkehelseoversikt 2020/2023 før
behandling av ER-sak 5/20.



Valg av eldrerådets representant i Brukerutvalget i NAV Ås ble foretatt i møte
03.03.2020.



Behandling av eldrerådets uttalelser til andre utvalg og kommunestyret.
Sekretær orienterte i møte 26.05.2020 om at eldrerådets uttalelser i saker
som skal behandles i påfølgende hovedutvalg, formannskap og
kommunestyre, følger saken videre. Man kan følge med på den videre
behandlingen ved å åpne møtekalenderen på Ås kommunes hjemmeside.
Trykk på knappen Ctrl og lenken: https://www.as.kommune.no/moeter-ogsaksdokumenter.350480.no.html
Deretter kan man dobbeltklikke på møtedatoen i det aktuelle utvalget.
Alternativt kan man slå opp utvalget i Teams.



Velferdsteknologi i Ås kommune. Orientering om at eldrerådet og råd for
personer med funksjonsnedsettelse er referansegrupper for
velferdsteknologiprosjektet i Ås, møte 26.05.2020.



Velferdsteknologi i Follo. Representanter til referansegruppe til Felles satsing
om velferdsteknologi i Follo ble valgt i møte 25.08.2020.



Sykehjemmet - bruk av enkeltrom/dobbeltrom, samarbeidsutvalg i
institusjonene/brukerråd, utbygging/bemanning av sykehjemmet,
omorganisering/bemanning av Moertunet. Orientering ved virksomhetsleder
for sykehjem og boliger i møte 25.08.2020.
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Felles orientering for eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse
ble holdt 03.11.2020:


Velferdsteknologi, satsing for å øke trygghet og mestring i hverdagen –
Hvordan prioriteres dette i budsjettet? Orientering ved seniorkontakt/rådgiver
forvaltning voksne og av IKT-rådgiver helse og mestring, forvaltning voksne.



Omstilling av tjenester til hjemmeboende. Orientering ved virksomhetsleder,
hjemmeboende.



Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024 og budsjett 2021. Orientering
ved rådmannen.

Eldredagen 2020 – Tirsdag 1. oktober:
Søknad om å holde arrangement på eldredagen, «Risiko- og sårbarhetsanalyse
for arrangementer i Ås kommune», ble sendt 12.08. og besvart 14.08.2020.
Tema for eldredagen 2020, jf. FN-sambandets e-post 25.08.2020:
Temaet FN kommer til å fokusere på den internasjonale eldredag for 2020 er
«Pandemics: Do They Change How We Address Age and Ageing?” og dette
handler om å tilrettelegge program og politikk for eldre i ekstreme
situasjoner som pandemien vi er i nå, og hvordan pandemien utgjør en
ekstra trussel for eldre personer.
I tillegg vil årets eldredag være starten på et tiår (2020-2030) der FN ønsker
å markere arbeidet for en sunnere alderdom «Decade of Healthy Ageing» og
ha en del undertema der.
E-posten ble videresendt medlemmer, vara, kommuneoverlege og
beredskapskoordinator før møtet.
Eldrerådets behandling 25.08.2020:
Kommuneoverlegen og beredskapskoordinatoren svarte på spørsmål om risiko
og sårbarhet ved å holde et arrangement som eldredagen.
Eldrerådet drøftet forskjellige muligheter for å holde arrangementet.
Eldrerådets enstemmige vedtak 25.08.2020:
Av hensyn til smittefare og at målgruppen tilhører risikogruppe for Covid 19,
vedtar eldrerådet at markering av eldredagen utsettes til neste år. Sekretær
søker om at tildelte midler fra Den Kulturelle Spaserstokken overføres til 2021.
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