ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
Ås Eldreråd

MØTESTED
Moer sykehjem,
1. etg. møterom 1-2

Fra ER-sak:
Til ER-sak:

Fra kl.: 11.00
Til kl.: 12.30

8/10
8/10

MØTEDATO
05.10.2010

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.
Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
Inger Ekern
Møtende medlemmer:
Leif Sundheim, leder
Ragnhild Lund, nestleder
Inger Sandfeld
Per Eivind Killingmo
Gunnar Kvande-Pettersen
Bjørg Texmo
Møtende varamedlemmer:
Fra administrasjonen møtte:
Førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær
Diverse merknader:
Jorunn Nordli kunne ikke møte som vara for Inger Ekern.
Godkjent 05.10.2010 av leder Leif Sundheim og nestleder Ragnhild Lund.
Underskrifter:

__________________________

__________________________

SAKSLISTE
ER-sak
Tittel

Saksnr.

Arkivkode

8/10
10/1450
140 &13
KOMMUNEPLAN 2011 - 2023 HØRING
REFERATSAK TIL ÅS ELDRERÅD 05.10.2010
Referatsaken ble tatt til orientering.
EVENTUELT
Forslag til brev fra Ås Eldreråd til ordfører og rådmann vedrørende seniorkontakt,
frivilligsentral og eldresenter ble drøftet.
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ER-sak 8/10
KOMMUNEPLAN 2011 - 2023 HØRING
Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1. ledd legges forslag til kommuneplan
2011 - 2023 for Ås kommune, datert 8.09.10, ut til høring og offentlig ettersyn. Frist
for uttalelser settes til 2 måneder etter at høringsforslaget er vedtatt.
Ås Eldreråds behandling 05.10.2010:
Rådet drøftet seg frem til følgende forslag: Tilsvarer rådets vedtak/uttalelse.
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. (6 stemmer)
Ås Eldreråds vedtak/uttalelse 05.10.2010:
Ås eldreråd har følgende kommentarer til Rådmannens høringsutkast ”Forslag til
kommuneplan 2011-2023”, kapitel 7.3 Helse og sosial.
Hjemmetjenesten
”Forebygge ensomhet og isolasjon” er et av flere mål i kapitel 7.3.1 Pleie og omsorg.
Hjemmetjenesten er viktig for å nå dette målet, både for de som bor hjemme og for
de som har eldrebolig. Antall pleietrengende både over og under 67 år er stigende
slik at det er behov for en betydelig utvidelse av tjenesten.
Befolkningsutvikling
Prognosene for befolkningsutvikling i planforslaget viser en 72 % økning (401
personer) i gruppen 80 år og eldre i perioden 2010-2023. Gruppen 67-79 år forventes
å øke med 65 % (882 personer) i samme periode. Ingen andre aldersgrupper har en
tilnærmet like stor vekst i planperioden. Prognosen sier at folketallet i kommunen
øker med 21 % fram til 2023.
Ås eldreråd finner få referanser til de utfordringer som økt antall eldre vil medføre for
helse og sosialsektoren i kommunen. Tabellen på side 56 viser at med 20 %
dekningsgrad trenger kommunen 191 plasser med heldøgns pleie og
omsorgstjenester i 2023. Det betyr at planleggingen av fordobling av kapasiteten,
enten ved en utvidelse av Moer sykehjem eller ved nybygg i Nordby, må komme i
gang snart. I mellomtiden må det finnes løsninger som tar hånd om det økende antall
pleietrengende.
Kommunen har i dag 72 omsorgsboliger å tilby. Dette antallet må også dobles
gjennom en gradvis økning i planperioden. Behovet for omsorg varier og noen
omsorgsboliger bør bemannes for å ta vare på brukere som trenger tilsyn.
Eldresenter
Eldresenterene har også en viktig rolle ved å forebygge ensomhet og isolasjon. Ås
kommune har et godt drevet eldresenter med høvelige lokaler i Granheimtunet i
Nordby. Kommunen stilte lokaler til disposisjon og gjennom en stor dugnadsinnsats
har den nordlige delen av kommunen fått et velfungerende eldresenter. Et romslig og
lyst møterom, kjøkken og rom for hobbyaktiviteter gjør at de eldre i Nordby har et
eldresenter som gir mye hygge.
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Eldresenteret i sentrumsområdet hadde tilhold i kjellerlokaler under Kulturhuset og
forventer å få flytte tilbake i lokalene etter renovering av bygningen. Lokalet er
imidlertid for lite i forhold til antall besøkende. Kjøkkenet er trangt og det er små
muligheter for hobbyarbeid.
Ås eldreråd har ved flere anledninger pekt på behovet for bedre lokaler til Ås
eldresenter. Vi mener at kommunen bør reservere et tilstrekkelig areal i et av
utbyggingsområdene i Ås sentrum slik at også de eldre i sørdelen av kommunen
også får et velfungerende eldresenter.
Ås eldreråd tar rådmannens høringsutkast 08.09.10 om Forslag til kommuneplan
2011-2023 til etterretning.
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