Ås kommune

MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
Møtetid:
Møtested:

02.05.2017 kl. 15.30 – 16.50
Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.
Møtende medlemmer:
Grazyna Englund (Ap)
Aud Raastad (V)
Egil Ørbeck (H)
Inger Ekern (pensjonist)
Nils Kolstad (pensjonist)
Grethe Karusbakken (pensjonist)
Møtende varamedlemmer:
Ingen
Forfall:
Egil Ekberg (pensjonist), ikke meldt
Fra administrasjonene møtte:
Førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær
Diverse merknader:
Etter møtet var det gruppeintervju i Store sal med de av Eldrerådets medlemmer
som ønsket det om «Erfaringer knyttet til frivillig arbeid gjennom deltakelse i
eldreråd».
Intervjuet ble foretatt av Ruth-Ellen Slåtsveen, masterstudent i helsefagvitenskap
ved Universitetet i Oslo. Slåtsveen var observatør under Eldrerådets møte.
Til stede under intervjuet var også Monika Lunde, Samhandlingsenheten – Avdeling
for Folkehelse og Friskliv i Ski kommune, som formidlet kontakten.
Møteprotokoll godkjent 04.05.2017
av leder Grethe Karusbakken og nestleder Inger Ekern
Underskrifter:
_____________________
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Ås kommune
Informasjon fra leder og eventuelt
1. Orientering fra Kurs i eldrerådsarbeid, Grue 3.-5. april 2017.
Grethe Karusbakken og Inger Ekern orienterte om erfaringene.
2. Eldredagen, søndag 1. oktober, ble drøftet. Klokkeslett for arrangementet og
underholdning bestemmes av komiteen.
3. Velferdsteknologi. Eldrerådet ønsker å ha en representant med i arbeidet ved
innføring av velferdsteknologi. Temaet settes opp som drøftingssak i Eldrerådet til
høsten.

Referatsaker
1/17

17/01366-1 Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse

Eldrerådet drøfter saken på et senere møte. Muligheten for etablering av
hjelpetjeneste på bibliotekene kan vurderes.

2/17

17/01366-2 Til landets kommunale og fylkeskommunale eldreråd Invitasjon til dialogmøte Leve hele livet!

Nils Kolstad ble enstemmig valgt som representant fra Ås eldreråd til dialogmøtet
på Hamar 26.09.2017 «Sammenheng/gjennomføring». Sekretæren sørger for
påmelding innen fristen 5.5.2017. Tilbakemelding på om plass er tildelt ventes
15.05.2017.

3/17

17/01366-3 Årsmelding 2016 Ski Eldreråd

Eldrerådet tok referatsaken til orientering.

Eldrerådet 02.05.2017
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Saker til behandling

ER-5/17
Årsmelding 2016
Rådmannens innstilling:
Årsmelding med årsberetning 2016 tas til orientering.
Eldrerådets behandling 02.05.2017:
Rådet drøftet seg frem til følgende fellesmerknader: Se Eldrerådets innstilling.
Votering: Rådmannens innstilling med Eldrerådets merknader ble enstemmig tiltrådt.
Eldrerådets innstilling 02.05.2017:
Årsmelding med årsberetning 2016 tas til orientering med følgende merknader:


Eldrerådet har merket seg høyt sykefravær i helse – og sosialetaten, jf. punkt 1.7.



Eldrerådet mener at en skyssordning for eldre og uføre bør kunne igangsettes
snarest mulig i Ås sentrumsområde i påvente av etablering av ringbuss, jf. punkt
1.3.01.



Eldrerådet mener at hverdagsrehabilitering vil bli kraftig styrket ved ansettelse av
seniorkontakt, jf. punkt 2.6.01.



Alle som trenger rask psykisk hjelp, skal få rett type tjeneste innen 14. dager,
jf. punkt 2.3.11.
Eldrerådet merker seg at tjenesten har etablert eksklusjonskriterier for å bremse
veksten og prioritere innsatsen, og er derfor bekymret for at psykisk syke
herunder syke eldre ikke skal få rett hjelp til rett tid.



Eldrerådet bemerker at det er en informativ og fin årsmelding med årsberetning.
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