
 
ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 
 
FRA SAKSNR:  5/07 FRA KL: 14.00 
TIL SAKSNR: 7/07 TIL KL: 15.45 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Ragnhild Lund 
 
Møtende medlemmer:  
Arne Ellingsberg, leder 
Irene Pytte 
Gunnar Kvande-Pettersen 
Magne Østerås 
Aase Kann Jørgensen, nestleder 
Karl Mikkelsen 
Jorunn Nordli  
Bjørg Skjeseth 
 
Møtende varamedlemmer:  
Arne Hillestad 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Formannskapssekretær Annette Grimnes,  
 
Diverse merknader:  
Biblioteksjef/enhetsleder Marianne Selvik orienterte om prosjekt Fremtidig bruk av kulturhus 
inkl. kinolokale – et ideprosjekt.   
 
 
Godkjent 21.03.07 av: Leder Arne Ellingsberg og nestleder Aase Kann Jørgensen 
 
Underskrifter: 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
5/07 06/1172  
PLAN FOR LEGETJENESTEN I ÅS  
 
6/07 06/1617  
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV FONDSMIDLER  
 
7/07 06/1273  
FRAMTIDIG BRUK AV ÅS KULTUHUS INKL. KINOLOKALET - ET IDEPROSJEKT  
 
 
EVENTUELT 
 
 
REFERATSAKER TIL MØTE I ÅS ELDRERÅD 20.03.07: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
MELDINGSSAKER:  
1. Service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka kommer på neste møte i Eldrerådet 

24.04.07 og orienterer om Informasjon for eldre. 
2. Svarbrev fra Follo Taxi hvor de henviser ønsket om taxibestilling fra toget videre til 

fylkets samferdselskontor, ble referert. 
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Utv.sak nr. 5/07  
PLAN FOR LEGETJENESTEN I ÅS  
 
Leders forslag til uttalelse: Tilsvarer Eldrerådets uttalelse. 
 
Rådmannens innstilling til møte 21.03.2007: 
1. Plan for legetjenesten i Ås tas til etterretning 
2. Retningslinjer for tildeling av hjemler vedtas 
3. Retningslinjer for forhandlinger ved inngåelse eller ved revisjon av individuell og 

personlig avtale med fastlegen vedtas. 
 
Ås Eldreråds behandling 20.03.2007: 
 
Votering: Leders forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 20.03.2007: 
Eldrerådet uttalte ved sin behandling av saken 30.05.2006: ”Eldrerådet har et generelt inntrykk 
av at legetjenesten i Ås fungerer etter forutsetningene, bortsett fra at det forekommer en del 
klager på telefontilgjengeligheten til legekontorene, en del trange venteværelser og vanskelige 
parkeringsforhold.” Dette er eldrerådets generelle inntrykk fortsatt. 
 
St.meld. nr. 25 (Omsorgsmeldingen) er sterkt opptatt av at det generelt er for dårlig 
legestøtte/tilsynslegetjeneste ved sykehjemmene.  
   Der står det bl.a.: ”For å legge til rette for en nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem 
vurderer departementet at det er behov for å øke innsatsen av legeårsverk med minst 50 
prosent fram til 2010.”---- ”Sosial- og helsedirektoratet skal utarbeide en faglig veileder for 
legetjenesten i sykehjem.”---”Statens helsetilsyn vil i 2007 ha et særskilt fokus på 
legetjenesten i sykehjem.”  
   Den planlagte økningen av antall legeårsverk er forutsatt finansiert innenfor veksten i 
kommunens inntekter som en del av regjeringens mål om 10 000 nye årsverk i 
omsorgstjenesten. Eldrerådet vil være årvåkne nå det gjelder oppfølgingen lokalt.  
   Med tanke på økningen av eldre i Ås og dermed økende behov for legetjenester, er det 
ønskelig med en lege på det nye sykehjemmet som har den nødvendige geriatriske 
fagkunnskap, og som også kan ivareta den nødvendige samhandlingen med 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Som kjent foregår det nå raskere utskriving av pasienter fra sykehusene. Dette er begrunnet i 
innsparing og at en kan behandle flere pasienter/få ned pasientkøene. Raskere utskriving av 
pasienter fører imidlertid til press for sykehjemmene og hjemmesykepleien. For tidlig 
utskrevne pasienter, særlig eldre, kan nødvendiggjøre at legen foretar sykebesøk til 
sykehjemmet eller i hjemmet. Selv om slike sykebesøk er en merbelastning for legene, er den 
forholdsvis mindre enn den pleietjenesten har med å bringe pasienten til lege.  
   Eldrerådet ber derfor om at kommunens administrasjon følger opp med henstilling til 
fastlegene om å vise stor fleksibilitet når det gjelder å dra ut på sykebesøk til pasienter. 
 
Eldrerådet vil også minne om kommunens anledning til å stille krav om at fastlegene deltar i 
det offentlige allmennmedisinske legearbeidet, oppad begrenset til 7,5 timer pr. uke, og at det 
er anledning til å inngå frivillige avtaler om flere timer. 
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Konklusjon: En ny fastlegehjemmel bør legges til det nye sykehjemmet. Denne legen bør ha 
den nødvendige geriatriske kunnskap, og tillegges om mulig et rådgiveransvar for oppdatering 
av hjemmesykepleien når det gjelder medikamentendringer og medisinhåndtering, samt 
rådgiveransvar overfor fastlegene ellers, og for kommunens samhandling med 
spesialisthelsetjenesten, alt i samarbeid med tilsynslegen og kommunelegen. 
For øvrig tiltredes rådmannens innstilling. 
 
  
Utv.sak nr. 6/07  
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV FONDSMIDLER  
 
Rådmannens innstilling: 
Fondsmidler på 130.000- øremerkede midler tilhørende opptrappingsplan for psykisk helse  
benyttes til: 

1. Opplæring og veiledning av Familie og nettverksteamet konto 1.3110.232.1500      
styrkes med kr. 30.000 

2. For istandsetting av personalbase i Nordby styrkes konto 1.7200.130.2310 med  
 kr. 100.000  

 
Ås Eldreråds behandling 20.03.2007: 
Eldrerådet kom frem til følgende forslag til uttalelse: 
 
Eldrerådet vil i tillegg uttale følgende: Nytt punkt 3 
Handlingsplanen for psykisk helse (som var et vedlegg til Handlingsprogrammet) ble 
behandlet i eldrerådet den 14. november 2006. Eldrerådets betonet i sin uttalelse blant annet:  
   Ut fra gjeldende statistikk skal det i Ås være ca. 3000 personer med psykiske problemer, 
herunder hører også alderspsykiatri og aldersdemens, Ca 400 av disse vil ha alvorlige psykiske 
lidelser.  
   Kommunen vil få et stadig større ansvar for tilbud til dem det gjelder. Tjenestene omfatter 
alle livsområder, så som bolig, tjenester i bolig, meningsfull sysselsetting/aktivitet/arbeid og 
meningsfull fritid. Videre skal det legges stor vekt på forebygging av psykiske lidelser. 
   En tiltakende raskere utskrivning fra den psykiatriske spesialisthelsetjenesten krever en 
sterkere oppbygging av kommunale tjenester. Dette krever spesiell oppmerksomhet både 
bemanningsmessig og økonomisk. 
 
   På denne bakgrunn tiltrer eldrerådet rådmannens innstilling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Eldrerådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 20.03.2007: 
 
Fondsmidler på 130.000- øremerkede midler tilhørende opptrappingsplan for psykisk helse  
benyttes til: 

1. Opplæring og veiledning av Familie og nettverksteamet konto 1.3110.232.1500      
styrkes med kr. 30.000 

2. For istandsetting av personalbase i Nordby styrkes konto 1.7200.130.2310 med  
 kr. 100.000  
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3. Handlingsplanen for psykisk helse (som var et vedlegg til Handlingsprogrammet) ble 
behandlet i eldrerådet den 14. november 2006. Eldrerådets betonet i sin uttalelse blant 
annet:  
   Ut fra gjeldende statistikk skal det i Ås være ca. 3000 personer med psykiske 
problemer, herunder hører også alderspsykiatri og aldersdemens, Ca 400 av disse vil ha 
alvorlige psykiske lidelser.  
   Kommunen vil få et stadig større ansvar for tilbud til dem det gjelder. Tjenestene 
omfatter alle livsområder, så som bolig, tjenester i bolig, meningsfull 
sysselsetting/aktivitet/arbeid og meningsfull fritid. Videre skal det legges stor vekt på 
forebygging av psykiske lidelser. 
   En tiltakende raskere utskrivning fra den psykiatriske spesialisthelsetjenesten krever 
en sterkere oppbygging av kommunale tjenester. Dette krever spesiell oppmerksomhet 
både bemanningsmessig og økonomisk. 
 
   På denne bakgrunn tiltrer eldrerådet rådmannens innstilling. 

 
  
Utv.sak nr. 7/07  
FRAMTIDIG BRUK AV ÅS KULTUHUS INKL. KINOLOKALET - ET 
IDEPROSJEKT  
 
Rådmannens innstilling: 
Med utgangspunkt i sluttrapport ”Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet” datert 
8.mars 2007 settes det i verk følgende tiltak: 
 
1. Konkretisere kortsiktige tiltak som kan øke aktiviteten i kulturhuset. Tiltakenes praktiske og 

økonomiske forutsetninger fremmes som egen sak som også foreslår hvordan kostnadene 
skal dekkes. Saken fremmes innen senest innen oktober 2007. 

 
2. Avklare servicetorgets lokalisering og arealbehov. Dette skal være en del av grunnlaget for 

handlingsprogram og økonomiplan 2008 – 2011. 
 
3. Utarbeidelse av forprosjekt i 2008. 

Kostnader til forprosjekt søkes innarbeidet i budsjett 2008. 
Biblioteket skal være hovedfunksjonen i kulturhuset. Eksisterende kinosal skal søkes 
videreutviklet som kulturhussal med kinofunksjon. For øvrig skal forprosjektet konkretisere 
hvilke aktiviteter bygningen skal romme, og hva slags rominndeling dette krever. På dette 
grunnlag utarbeides en kostnadsvurdering.  
Prosjektet skal også drøfte økonomiske og funksjonelle aspekter vedr. fremtidig dekning av 
administrasjonens arealbehov, herunder eie kontra leie og samlet lokalisering kontra spredt. 
Forprosjektet danner grunnlag for prioritering og eventuell realisering gjennom 
handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012.  

 
Ås Eldreråds behandling 20.03.2007: 
Eldrerådet kom frem til følgende forslag til uttalelse: Tilsvarer Eldrerådets uttalelse. 
 
Votering: Eldrerådets forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås Eldreråds uttalelse 20.03.2007: 
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Kulturhuset bør utvikles til å bli en sentral møteplass og drivkraft for kulturlivet i Ås 
kommune. Biblioteket er og bør fortsatt være kulturhusets ryggrad. Frivillighetssentralen og 
lokalhistorisk arkiv hører naturlig med som sentrale kulturelle enheter til tjeneste for publikum 
i nær tilknytning til biblioteket. 
 
Det som interesserer eldrerådet mest, er lokalene til eldresenteret. Eldresenteret disponerer i 
dag ca. 450 kvadratmeter. Ca. halvparten av dette utgjøres av fellesrommet. I tillegg er det 
kjøkken, kontor, garderobe, verksted m.m. Fellesrommet har kapasitet (er godkjent) for 80 
personer, men det er ofte flere til stede. Antall brukere (medlemmer) er vel 300, mens det er 
ca. det tredobbelte antall pensjonister som er potensielle brukere til dette eldresenteret. 
 
Sett ut fra den positive betydning eldresentrene har som forebyggende virksomhet i 
eldreomsorgen, og med den tiltakende eldrebølge, er det sterkt ønskelig at det på kort sikt 
utredes muligheter for en omorganisering av det totale arealet som eldresenteret nå disponerer, 
og også tilgrensende arealer, for eksempel under deler av kinoen. 
 
På lengre sikt må det finnes nye, større lokaler til et eldresenter, kombinert med et aktivitets-
/servicesenter. 
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