
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2565-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Ås Eldreråd Lille sal i Ås rådhus 05.11.2012 

 
Fra ER-sak: 19/12  Fra kl.: 15.00 
Til ER-sak: 21/12 Til kl.: 17.10 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Georg Distad 
Ina Rangønes Libak (A) 
Reidun Hilmersen 
Edvard Olsen 
 

Møtende medlemmer:  
Inger Ekern 
Arne Ellingsberg (Sp) 
Espen Fjeld* (H) 
 

Møtende varamedlemmer:  
Lorentz Chr. Colberg 
Egil Ekberg 
Grazyna Englund** (A) 
Egil Ørbeck* (H) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Konsulent Rita Stensrud - sekretær 
 

Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 20/12, 21/12 og 19/12. 
 
* Espen Fjeld tiltrådte møtet før behandling av ER-sak 19/12. Egil Ørbeck stilte som 
vara i ER-sak 20/12 og 21/12.  
** Grazyna Englund kom til møtet kl. 16.30, og stilte som vara på ER-sak 19/12 og 
hadde i tillegg et innspill til sak 21/12. 
 
Arne Ellingsberg ble valgt til å signere protokollen. 
 
Vara for RH, Inger Bruun, hadde ikke anledning til å stille. 
 

 
Godkjent 07.11.2012 av nestleder Inger Ekern og medlem Arne Ellingsberg. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

ER-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
19/12 12/1441 145  
RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 
- 2016  
 
20/12 12/2453 033  
MØTEPLAN FOR ÅS ELDRERÅD 2013  
 
21/12 12/413 033  
ARBEIDSPLAN FOR ELDRERÅDET, 1. HALVÅR 2013  
 
 
 
 

REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 05.11.2012 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

EVENTUELT I ÅS ELDRERÅD 05.11.2012 

 

1. Nordby eldresenter og matbestillinger 
Slik det er nå, bestiller Nordby eldresenter maten fra Studentsamskipnaden/ SiÅS. 
Nordby eldresenter ønsker imidlertid å kunne bestille mat fra Moer sykehjem – da 
dette er rimeligere. 
 
Oppfølging: Sekretær sender henvendelsen til ordfører. 
 
 

2. Granheimtunet 
Det byr på utfordringer at unge plasseres med eldre på institusjoner. Rådet ber 
helse- og sosialsjefen vurdere problemstillingen med tanke på Granheimtunet per 
i dag.  
 
Oppfølging: Sekretær sender henvendelsen til helse- og sosialsjef.
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ER-sak 19/12  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 

2013 - 2016  
 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht. reglene for selvkost. 

 

Ås eldreråds behandling 05.11.2012: 
Rådet drøftet seg frem til følgende uttalelse: Tilsvarer rådets vedtatte uttalelse. 

 

Votering: Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Ås eldreråds vedtak/uttalelse 05.11.2012: 

 

Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016.  
De grundige utredningene som administrativ ledelse for helse- og sosialetaten har gitt 
i forbindelse med kommuneplan, strategisk kompetanseplan og handlingsplan med 
økonomiplan, gir en god innføring i eksisterende og kommende arbeidsoppgaver på 
helse- og sosialområdet. Det er lagt fram på en oversiktlig måte som det er grunn til å 
gi honnør for.  
 
Når det gjelder kunnskaper om behov for hjelp og kunnskaper som kan gi god innsikt 
i den totale verdien av forebyggende arbeid, mangler det en vesentlig brikke som 

rådmannen ikke har tatt med i budsjettforslaget. Det er etter eldrerådets mening 

nødvendig å øke ressursene til oppsøkende virksomhet jf. seniorkontakt for å 

se behovet for veiledning til å mestre egen livssituasjon og for å avsløre vold i 

nære relasjoner. Vi viser her til følgende avsnitt i innspill fra eldrerådet 27.08.2012: 
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Ansette seniorkontakt/trygghetssykepleier 
Vedtatt stilling som seniorkontakt, som også i enkelte sammenhenger er omtalt som 
trygghetssykepleier, må snarest bemannes med en kvalifisert person som gjennom 
oppsøkende virksomhet kan formidle veiledning og informasjon om trygghetstiltak, 
muligheter for hjelp og støtte og informasjon om inkluderende kulturaktiviteter. Det er 
viktig å få kontakt med personer som av en eller annen grunn er utrygge, er blitt 
passive, isolerte, eller som er utsatt for vold, slik at disse kan komme ut av den 
situasjonen de befinner seg i. Det er viktig å få oversikt over de helseutfordringene 
som finnes, som igjen kan gi bedre grunnlag for målrettet forebyggende 
helsearbeid.» 
 
For øvrig er det tydelig at Ås kommune må finne økte økonomiske ressurser til helse- 
og sosialsektoren fremover, dersom en skal lykkes med å gi tjenester med ønsket 
omfang og kvalitet. Dersom det ikke kan gjøres ved omprioriteringer, blir det en av de 
viktigste lederoppgavene i Ås kommune å øke kommunens inntekter i forhold til 
løpende kostnader. 
 
Ad Økte inntekter ved Moer sykehjem ved at eksisterende dobbeltrom benyttes 
som langtidsplasser i stedet for korttidsplasser. (Pkt. 31 i Vedlegg 3, s. 113.) Dette 
går eldrerådet imot. 
Begrunnelse: Langtidsplasser, dvs. plasser med heldøgns pleie og omsorg, skal i 
utgangspunktet være enmannsrom; unntaket bør være om nære kjente ønsker 
dobbeltrom. 
 
Ad Behov og dekning for heldøgns pleie- og omsorgsplasser. (Side 11.) 
Her går det fram at økningen i aldersgruppen 80 år og eldre øker behovet for 
opptrapping av langtidsplasser med heldøgns pleie og omsorg i forhold til en 
dekningsgrad på 20 %, den dekningen som Ås kommune har vedtatt. ”Det legges 
opp til en ytterligere reduksjon av dekningsgraden”. ”16,5 % Godt nok” står det på 
side 70! Dette kan ikke eldrerådet akseptere. 
   I tabell 2, side 11, er behovet for opptrapping av antall plasser med heldøgns pleie- 
og omsorgstjenester vist. (Det er nå 108 plasser.) Ved en dekningsgrad på 20 % vil 
det i 2013 mangle 23 plasser; 131-108=23. (Ved en dekningsgrad på 25 % vil det 
mangle 56 plasser; 164-108=56). 
Konklusjon: Eldrerådet frarår eventuelt salg av langtidsplasser når kommunens eget 
behov for plasser er så stort. Det er for øvrig på høy tid at det planlegges en økning 
av antall plasser med heldøgns bemanning i tillegg til de 15 plassene i det nye 
bokollektiv for personer med demens som er planlagt på Moer. 
  

Ad Tilskudd til eldresenter. (Se Kommentarer til pkt. 62 i Vedlegg 3 i eldrerådets 
møteinnkalling.) 
Eldrerådet går imot eventuell reduksjon av støtte til Ås eldresenter 
(seniorsenter) i forhold til tidligere, noe som kan medføre reduksjon av 
stillingsressurser. 
Begrunnelse: Eldresentrenes (seniorsentrenes) betydning som forebyggende tiltak 
når det gjelder den mentale og fysiske helsen, og kulturelle og sosiale aktiviteter, som 
alt bidrar til et best mulig liv, er nå allment kjent og akseptert. Dette utsetter behovet 
for mer kostbare hjelpetiltak som for eksempel legehjelp, omsorgsboliger og 
sykehjem. 
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   Videre gjentar eldrerådet sitt ønske om større lokaler for eldresenterets 
(seniorsenterets) virksomhet, kfr. s. 67 i Handlingsprogrammet, hvor det står: ”Det er 
en utfordring at eldresenterets lokaler i Ås er for små i forhold til antall 
deltakere/medlemmer, og det fordrer mulighet for å ta imot flere/nye brukere. Det 
fører igjen til at tilbudet ikke ”er for alle”.  
   Eldrerådet mener at en slik situasjon ikke kler en kommune med visjonen ”Miljø, 
mangfold og muligheter”.  
   For øvrig må Nordby eldresenter heretter likestilles med Ås 
eldresenter/seniorsenter når det gjelder støttetiltak. 
 
 
 
 
 
 
  

ER-sak 20/12  

MØTEPLAN FOR ÅS ELDRERÅD 2013  
 

Leders innstilling: 
Møteplan for Ås eldreråd 2013 vedtas. 
Innstillingen tilsvarer rådets vedtak. 

 

Ås eldreråds behandling 05.11.2012: 
Jf. saksfremlegget tas problemstillingen opp på nytt i januar 2013 for en endelig 
vurdering. 
 

Votering:  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Ås eldreråds vedtak 05.11.2012: 

 

Møteplan for Ås eldreråd 2013 

 

1. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

3 Mandag 14. januar Kl. 15.30 Ås rådhus, Lille sal 

7 Mandag 11. februar Kl. 15.30 Ås rådhus, Lille sal 

11 Mandag 11. mars Kl. 15.30 Ås rådhus, Lille sal 

16 Mandag 15. april Kl. 15.30 Ås rådhus, Lille sal 

20 Mandag 13. mai Kl. 15.30 Ås rådhus, Lille sal 

24 Mandag 10. juni Kl. 15.30 Ås rådhus, Lille sal 

 

 

2. halvår 

Uke Møtedag Tid Sted 

34 Mandag 19. august Kl. 15.30 Ås rådhus, Lille sal 

39 Mandag 23. september Kl. 15.30 Ås rådhus, Lille sal 

45 Mandag 4. november Kl. 15.30 Ås rådhus, Lille sal 
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ER-sak 21/12  

ARBEIDSPLAN FOR ELDRERÅDET, 1. HALVÅR 2013  
 

Leders innstilling: 
Arbeidsplan for Ås eldreråd brukes som et utgangspunkt for eget planlagt arbeid i 
rådet. Se vedlegg 1. 
 

Ås eldreråds behandling 05.11.2012: 
Grazyna Englund (A) fremmet forslag om å trekke frivillige organisasjoner inn i 
arbeidsplanen, for eksempel i forbindelse med frisklivssentralen. 
 

Votering: 
Innstillingen med Aps tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Ås eldreråds vedtak 05.11.2012: 
Vedlegget nedenfor tilsvarer vedlegg 1 i innstillingen, bortsett fra at det er lagt til «og 
leder av frivilligsentralen» på februarmøtet. 
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VEDLEGG 1 
 

 

Arbeidsplan for Ås eldreråd, 1. halvår 2013 

 
Forslag til arbeidsplan. Tidspunktet for behandling av Ås sentrum bør evt. tilpasses 
fremdriften for arbeidet med områdeplanen. 
 

 

Januar  Enhetsleder for Moer sykehjem                      Nåsituasjon og utfordringer 
 
Enhetsleder for hjemmetjenester                    Konsekvenser av  
og omsorgsboliger                                          samhandlingsreformen 
 
Behandling av årsmelding 
 
Opplegg for eldredagen 2013                         Drøfting 
 
Møteplan 2013                                                Drøfting 

Februar Den nye leder for frisklivssentralen                 Hvordan skal sentralen fungere 
og leder av frivilligsentralen                             

Mars Enhetsleder for demensomsorg                      Nåsituasjon og utfordringer 
Demenskoordinator 
 

April Ås sentrum                                                     Status i utviklingen av Ås sentrum 
 
Invitere plan- og utviklingssjef 
og leder i Follo næringsråd 

Mai  Ås sentrum forts.                                             Innspill til planleggingsprosessen 
                                                                        Hva er det viktig å ta hensyn til 

Juni Samarbeids-/samråds-møte                            Utvikling av omsorgstjenestene  
                                                                        Behov og aktuelt for budsjett 2014 
Deltakere i tillegg til Ås eldreråd:                      
Helse- og sosialsjef, evt. enhetsledere 
Leder for hovedutvalg for helse og sosial 

     

Langtidsplan: 

 
Informasjonsstrategi / etablere informasjonskanaler 
 
Oppnå god dialog og samhandling med administrativ og politisk ledelse. 
 


