
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ås Eldreråd Moer sykehjem, 1. etg.  13.10.2009 
 møterom nr. 1  
 
FRA SAKSNR:  18/09 FRA KL: 10.00 
TIL SAKSNR: 18/09 TIL KL: 12.30 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 
 
Møtende medlemmer:  
Leif Sundheim - leder 
Ragnhild Lund – nestleder 
Gunnar Kvande-Pettersen 
Bjørg Texmo 
Inger Ekern 
Inger Sandfelt 
Per Eivind Killingmo 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes, Leder for NAV-Ås Torill Skage Sørli 
 
Diverse merknader:  
Leder for NAV-Ås Torill Skage Sørli orienterte om virksomheten og delte ut 
Kommunikasjonsplan for NAV-Ås. Inger Ekern ble valgt som Eldrerådets 
brukerrepresentant i NAV-Ås.  
 
 
Godkjent 14.10.2009 av leder Leif Sundheim og nestleder Ragnhild Lund. 
 
Underskrifter                       

 

 __________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
18/09 09/2704  
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015  
 
 
REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 13.10.2009: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
MELDINGSSAKER: 
Leif Sundheim orienterte fra møtet i Akershus eldreforum 07.10.2009 og delte ut 
lysark fra presentasjonene som ble holdt. 
 
Evaluering av Eldredagen 1. oktober 2009: 
Det ble nødvendig å flytte arrangementet fra festsalen til Store sal for å få teleslynge 
og høytaleranlegg. Det skulle vise seg at dette var lurt da det kom flere deltakere enn 
forventet ut fra fjorårets arrangement. I år var det 110 deltakere på Eldredagen som 
rådet arrangerer. Seniorkoret og opplegget til ekteparet Wold var bra og ble godt 
mottatt. Eldrerådet er takknemlig for det økonomiske bidraget fra Ås kommune til 
arrangementet av dagen. Det er et krevende arrangement å avvikle, men en glede å 
se at så mange benytter tilbudet. 
 
Eldresenteret  
Det er blitt informert om at kulturhusbygningen vil bli steng for utleie fra og med 1. 
desember 2009 på grunn av brannsikring. Eldrerådets leder har tatt kontakt med 
rådmann og teknisk sjef. Det er ikke helt klart om Eldresenteret må ut av lokalene 
eller hvor Eldresenteret skal være under rehabiliteringsperioden. Eldrerådet vil ta opp 
saken igjen på neste møte10. november i håp om at det er kommet avklaring fra  
administrasjonen i saken.  
 
Fellesmøte for Eldrerådene i Follo 
Eldrerådet i Ås skal arrangere fellesmøte for Eldrerådene i Follo 8. eller 9. mars 2010 
på Moer sykehjem. Samhandlingsreformen blir hovedtema på møtet. Eventuelle 
behov for skyss fra stasjonen må meldes fra ved påmelding.  
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Utv.sak nr. 18/09  
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune vedtar temaplan for helse og omsorg 2009-2015 
2. De enkelte tiltak i planen søkes innpasset i handlingsprogram / økonomiplan og 

budsjetter ved de årlige rulleringer og behandlinger. 
 
 
Ås Eldreråds behandling 13.10.2009: 
Eldrerådet fremmet fellesforslag i møtet som tilsvarer Eldrerådets uttalelse. 
 
Votering: Eldrerådets fellesforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås Eldreråds uttalelse 13.10.2009: 
Ås eldreråd mener at ”Temaplan for helse og omsorg 2009-2015” gir en bra oversikt 
over utfordringer helse og omsorg som Ås kommune står overfor i de nærmeste 
årene. 
Eldrerådet har tidligere satt opp følgende overordnede mål for eldrepolitikken i Ås. 

• Forebyggende tiltak for å opprettholde eldres helse og trivsel må være en 
prioritert oppgave slik at de eldre kan holde seg funksjonsdyktige hjemme 
lengst mulig.  

• Et miljø som gir eldre trygghet i sitt eget hjem og lokalmiljøet, og trygghet for å 
få de nødvendige helsemessige omsorgstjenester når behovet melder seg.  

• En fleksibel, brukerorientert omsorg og pleie som på en kvalitativ måte tar vare 
på den enkeltes verdighet, sosiale, fysiske og psykiske behov.  

• Ressursene til bruk i eldreomsorgen må brukes slik at de gir maksimal nytte til 
å fremme de eldres helse, velferd og trivsel.  

• Mulighet for de eldre til aktivt samfunns- og kulturengasjement, og til å få nytte 
sine ressurser i lokalsamfunnet på frivillig basis for å hjelpe andre eldre med 
omsorgsbehov.  

 

Ås eldreråd gjentar tidligere forslag om at det oppsettes en eldrekontakt. Denne 
personen skal ha som spesiell oppgave å se behov for omsorg til de eldste 
hjemmeboende som ønsker besøk, men som ikke er med i den ordinære 
hjemmetjenetesten. Det kan også informeres om forebyggende tiltak når det gleder 
ernæring og helse, tannhelsetiltak, oppdagelse av og eventuelle tiltak mot overgrep 
deriblant behovet for trygghetsalarm, mulighet for å få TT-kort mv.  
 
Eldresentrene er viktige og forebyggende for alle eldre. Nordby har et tilfredsstillende 
eldresenter med den raske veksten av eldre i Ås sentrum er det nødvendig å finne 
mer tilfredsstillende lokaler til eldresenteret i Ås.  
Ås eldreråd har tidligere pekt på brannstasjonstomten som ønsket lokale for 
eldresenteret. 
 
Ås eldreråd ber om at det planlagte dagtilbudet for demente settes i gang snarest 
mulig.  
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