MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
Møtetid:
Sted:

25.05.2021 kl. 15.30 – 17.10
Fjernmøte i Teams

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Grazyna Englund, leder
Erling Berge
Gunnar Bengtsson, nestleder
Liv Skatter
Egil A. Ørbeck
Inger Anni Schult
Egil Ekberg
Forfall: Ingen
Fra administrasjonene møtte:
Førstekonsulent Vibeke Berggård – sekretær.
Økonomisjef Emil Schmidt
Diverse merknader:
Alle som ønsket å følge møtet ble invitert inn i Teams.
Astrid Rundqvist deltok under orienteringssaken om Eldredagen 2021.
Eldrerådets vedtatte årsmelding for 2020 vedlegges protokollen.
Møteprotokoll godkjent 26.05.2021

av leder Grazyna Englund og nestleder Gunnar Bengtsson.
Underskrifter:
_____________________
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Ås kommune
Informasjon fra kommunedirektøren
Økonomisjef Emil Schmidt orienterte om hvordan eldre berøres av
eiendomsskatten ut fra det kommunen har kjennskap til per i dag.
Han tok utgangspunkt i artikkelen «Eiendomsskatt på bolig- og
fritidseiendommer i Ås» og gjennomgikk aktuelle temaer. Artikkelen kan leses på
kommunens hjemmeside her: https://www.as.kommune.no/eiendomsskatt-paabolig-og-fritidseiendommer-i-aas.6353060-349044.html
Informasjon fra leder og eventuelt
Ingen
Orientering - Eldredagen 2021 – fredag 1. oktober.
Reservasjoner: Store sal er reservert fra kl. 13.00 – 23.00.
Store salong er reservert fra kl. 09.00 - 23.00.
Lokalene må rigges og ryddes samme dag.
Dørene mellom lokalene skal stå åpne.
Økonomi:

Kr. 10 000 fra Den Kulturelle Spaserstokken 2021.

Lenke til FNs side:
https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-dag-for-eldre
Eldrerådets enstemmige vedtak 25.05.2021:
Komite for eldredagen 2021:
 Grazyna Englund - leder
 Astrid Rundqvist (varamedlem i eldrerådet)
 Gunnar Bengtsson
 Inger Anni Schult
 Fredrik Ravn (varamedlem i eldrerådet).
Alle har samtykket til å bli valgt. Astrid Rundqvist og Fredrik Ravn kan delta i
eldrerådets møter før eldredagen for drøftinger om eldredagen.
Komiteen drøfter tema og underholdningsinnslag.
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Ås kommune
Saker til behandling

ER-3/21
Årsmelding 2020 - Eldrerådet
Leders innstilling:
Årsmelding 2020 for eldrerådet godkjennes.
Eldrerådets behandling 25.05.2021:
Votering: Leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak 25.05.2021:
Årsmelding 2020 for eldrerådet godkjennes.

ER-4/21
Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune
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.
Eldrerådets behandling 25.05.2021:
Egil A. Ørbeck og Inger Anni Schult foreslo at innstillingens punkt 4 strykes.
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende nytt punkt 4:
Eldrerådet ber om at forhandlingene kommer i gang og at eldrerådet får uttale
seg om forslag til nye avtaler.
Votering:
Forslagene ble enstemmig tiltrådt.
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Ås kommune
Eldrerådets innstilling 25.05.2021:

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. Eldrerådet ber om at forhandlingene kommer i gang og at eldrerådet får uttale
seg om forslag til nye avtaler.
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