
 

 

Ås kommune  

  

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Ås eldreråd 
 
Møtetid: 04.11.2013  kl. 15.30 – 16.50 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 
Møtende medlemmer: 
Inger Ekern 
Georg Distad 
Ina Rangønes Libak (A) 
Espen Fjeld (H) 
Arne Ellingsberg (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Inger Bruun 
 
Forfall: 
Egil Ekberg 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
konsulent Rita Stensrud - møtesekretær 
 
Diverse merknader: 
Vara Egil Ørbeck var til stede. 
Medlem Egil Ekberg hadde ikke meldt fra om forfall - derfor var ikke vara innkalt. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 05.11.2013 
 
 
Georg Distad    Inger Ekern 
Leder     Nestleder 
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Drøfting 
 
1/13 Besøk av helse- og sosialsjef i forbindelse med 

handlingsprogrammet 2014-2017. 
 
Helse- og sosialsjefen svarte på spørsmål. Rådet ga sine innspill, som er 
protokollert i ER-sak 26/13. 

 
 
Referatsaker 
 
1/13 Referatsaker 4.11.2013. Liste lagret i sak 13/05212-1. 

  
Referatsakene ble tatt til orientering. 

 
 
 
Eventuelt: 
 

1. Eldredagen – evaluering.   
o Vellykket arrangement. 
o Det er en stor fordel om alle medlemmer og om nødvendig 

varamedlemmer deltar på arrangementet og hjelper til så godt en kan. 
o En idé til senere år, er om arrangementet bør tilpasses de som i 

utgangspunktet ikke klarer å delta. For eksempel ved å holde det på 
Moer sykehjem.  
 
 

2. IPad: Når det gjelder sakspapirer, ønsker eldrerådet å bli behandlet på samme 
måte som hovedutvalgene og det kommende ungdomsrådet og ønsker i tråd 
med dette møtepapirene på iPad. 

 
Oppfølging: 
Oppfordringen sendes rådmann.      
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Saker til behandling 
 

ER-26/13 
Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan  
2014-2017 
 
Rådmannens innstilling 30.10.2013: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vedtas.  

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas.  
a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 

vedtak i statsbudsjettet for 2014.  

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 2014, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 154,4 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt 
til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

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

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens  
e-verksmidler i 2014. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i 
økonomiplanen. 

4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i 
investeringsbudsjettet: 
a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet med 850 000 kroner, jf. K-sak 51/13. 
b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner, jf. K-sak 

50/13.  
c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av 

eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med 2 250 000 kroner.  
 
 
 
Ås eldreråds behandling 04.11.2013: 
Arne Ellingsberg og Georg Distad fremmet notater vedrørende forslag til uttalelse. 
Med utgangspunkt i disse, drøftet rådet seg frem til vedtatte uttalelse. 
 
Votering: 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Ås eldreråds uttalelse 04.11.2013: 
Ås eldreråd tar Rådmannens forslag til orientering og har følgende kommentarer:  
 
Eldrerådet ser at Rådmannen slår fast at utviklingen i økonomien ikke lenger gir Ås 
kommune anledning til å gi omsorgs- og pleietjenester i samme omfang som hittil. 
 
Det er svært lite fremtidsrettet hvis det ikke gis rom for sterk satsing på forebyggende 
tiltak som kan hjelpe flere til å klare seg uten behov for omfattende hjemmetjenester 
eller sykehjemsplass. 
 
Omsorgs- og pleietjenestene vil derfor, i årene som kommer, trenge større ressurser 
enn nødvendig og flere enn nødvendig vil ende opp med ikke å klare seg selv i det 
daglige.  
Eldrerådet viser til sine innspill til Handlingsprogramarbeidet i 2012 og 2013 
omfattende: 
 Et levende Ås sentrum 
 Oppsøkende virksomhet – (trygghetssykepleier/seniorkontakt) 
 Legge enda bedre til rette for frivillig innsats 
 Tverrfaglige folkehelsetiltak 
 
Selv med stor innsats på forebyggende tiltak vil det være nødvendig med en 
utbygging av antall sykehjemsplasser og styrking av hjemmetjenestene. Utbygging 
av sykehjemmet skulle vært påbegynt for flere år siden, men i følge Rådmannens 
forslag vi dette fortsatt skyves ut i tid.   
 
Det er allerede for trangt på sykehjemmet og bruken av dobbeltrom for 
langtidsbeboere øker. Belastningen på personalet på sykehjemmet og i 
hjemmetjenesten er nå blitt så stor at det umulig kan være rom for den oppfølging 
som er ønskelig. Det vanskeliggjør også ønskelig kunnskapsoppdatering.   
 
Totalt sett vurderer vi situasjonen å være langt unna den vi forventer oss i forbindelse 
med de av oss som krever oppfølging, hjelp eller pleie, og den er heller ikke i tråd 
med de arbeidsforhold vi mener ansatte i disse tjenestene fortjener. 
 
I stedet for innstramming må de økonomiske rammene for helse- og 
omsorgstjenestene økes. Hvis ikke må vi konstatere at Ås kommune ikke har 
økonomi til de helse- og omsorgstjenester som forventes.  Inntektene må økes eller 
andre kommunale aktiviteter nedprioriteres. Det er feil å la svak økonomi gå ut over 
helse- og omsorgstjenestene. 

 
Eldrerådet vil peke på følgende: 
 
Bakgrunnen for handlingsprogramforslaget 
I sin orientering til Ås eldreråd, bakgrunn for saken, nevnes det at forslaget til planen 
bygger blant annet på dialog med formannskapet og hovedutvalgene. Derimot er ikke 
Eldrerådets innspill fra dets behandling av saken 19. august i år nevnt. Betyr dette at 
Eldrerådets råd ikke tas på alvor, noe som i tilfelle er lite motiverende, eller enda 
verre, respektløst!  
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I innspillet prioriterte og begrunnet Eldrerådet følgende tiltak innen helse og sosial i 
budsjettet 2014: Flere sykehjemsplasser, oppsøkende virksomhet/eldrekontakt, 
kompetanseutvikling og samarbeids/brukerråd for sykehjemmet. Eldrerådet må med 
beklagelse konstatere at ingen av disse tiltakene er fulgt opp.  
 
Eldrerådet kan ta opp alle aktuelle saker som angår eldre. Nedenfor konsentrerer vi 
oss spesielt om Handlingsprogrammets planer og tiltak for  
helse- og sosialsektoren. 
 
Utgangspunktet er dårlig. 
Kommunens økonomiske tilstand er kritisk.  
 
Foreslåtte innsparingstiltak (ca. millioner kroner). 
Oppvekst og kultur: 6,2, Helse og sosial: 3,1, Teknikk og miljø: 1,7, 
Sentraladministrasjonen: 11,5. Samlet innsparing ca. 22,5 millioner, som er 
innarbeidet i budsjettforslaget for 2014. 
 
Under Helse og sosial, s. 18, er det nevnt at det i tillegg til ovennevnte 
innsparingstiltak er ”en reell reduksjon i tjenestetilbudet tilsvarende 16-17 millioner, 
bl.a. ved at det ikke er noen budsjettøkning knyttet til flere brukere/tiltak, noe som 
fører til færre/mindre tjenester pr. bruker og høyere terskel for å få tjenester”.  
Med andre ord: Pga. stadig flere eldre (og også noen yngre) med 
omsorgsbehov/sykehjemsplass og samme tjenester som tidligere forutsatt, 
skulle det vært en budsjettøkning på 16-17 millioner.  
 
I saksframstillingen står det, s.58/59: ”Økningen i ressursbruk samsvarer ikke med 
økningen i det brukerantall som skal betjenes. Dette stiller krav til en kontinuerlig 
effektivisering og et økt press på tjenestetilbudenes kapasitet og kvalitet. Terskelen 
for å kvalifisere til en tjeneste blir stadig høyere. Flere av helse- og sosialetatens 
foreslåtte styrkingstiltak har ikke rådmannen funnet plass til i budsjettene.” 
 
Dette er meget alvorlig! 
Hva med nye sykehjemsplasser for å kunne senke ovennevnte terskel for å få plass 
på sykehjemmet? Befolkningsprognosene tilsier at Ås ut fra en dekningsgrad på  
20 % har behov for 134 plasser i 2014. Kommunen har nå totalt 108 
sykehjemsplasser/rom. I tillegg forutsettes det i 2014 benyttet inntil 19 
flersengsrom/bruk av rom for pårørende, i alt inntil 127 sengeplasser. Dette er likevel 
under målet om 20 % dekning, og langt under statens anbefalinger på 25 % 
dekningsgrad (167 sengeplasser). 
 
Likevel er planlegging av nytt sykehjem skjøvet ytterligere fram, helt fram til 2017, og 
det gjelder bare planlegging. Når det allerede nå er et stort underskudd på 
sykehjemsplasser, - hva slags tjenester vil kommunen kunne tilby sine eldre/syke de 
neste årene? Eldrerådets innstendige råd: Sett i gang bygging av nytt sykehjem 
straks! 
 
Hver unødvendig utsettelse gjør regningen større. 
Helse og omsorg omfatter også hjemmesykepleie og andre nødvendige 
hjemmetjenester, og ikke minst forebyggende tiltak av ulike slag.  
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I Handlingsprogrammet er det i tillegg til innsparinger nevnt ovenfor, pekt på at det 
innen 2017 kan bli nødvendig å legge ned de viktige forebyggende, og nylig 
igangsatte, tiltakene Frisklivssentralen, Psykiatrisk dagsenter og Aktivitetssenteret for 
å spare penger, årlig en til halvannen million. 
 
Det koster å være ”fattig”, men nå må en ha lært at for hver ny utsettelse av slike 
fornuftige tiltak som på sikt vil gi gevinst, og ny utsettelse av lovpålagte tjenester som 
for eksempel nok og kvalifiserte sykehjemsplasser, ja da blir regningen større og 
større. 
 
Kommunestyret kan ikke skylde på uvitenhet om hvorfor situasjonen er blitt så 
vanskelig som den er. Eldrerådet har år for år informert og påpekt hva som burde 
gjøres og prioriteres. Helse og sosialetatens ansatte har før, som nå, gjort sitt beste, 
og sagt i fra. Ære være dem for det! 
 
Eldrerådet mener også: 
Nye besparelser som reduksjon av ett årsverk i hjemmetjenesten og strykning av 
støtte til seniorsenteret må ikke iverksettes. 
 
 
Oppfølging:  
Eldrerådets uttalelse sendes til hovedutvalg for helse og sosial, formannskapet, 
gruppeledere, enhetsleder for Moer sykehjem og enhetsleder for hjemmetjenesten. 
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ER-27/13 
Møteplan 2014 - Ås eldreråd 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer vedtaket nedenfor. 
 
 
Ås eldreråds behandling 04.11.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås eldreråds vedtak 04.11.2013: 
Møteplan for Ås eldreråd vedtas i henhold til kommunestyrets møtestruktur. 
 

Møteplan 2014 
Ås eldreråd 

 
Møtested:  Ås kulturhus, Seniorsenteret 
Møtetid:  kl. 15.30 
 

Uke 
 

Dag / dato  

4 
 

Tirsdag 21. januar 
 

15.30 

9 
 

Tirsdag 25. februar 
 

15.30 

14 
 

Tirsdag 1. april 
 

15.30 

19 
 

Tirsdag 6. mai 
 

15.30 

23 
 

Tirsdag 3. juni 15.30 

34 
 

Tirsdag 19. august 
 

15.30 

39 
 

Tirsdag 23. september 
 

15.30 

45 
 

Tirsdag 4. november 15.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


