
Rakkestad kommune 
 

 

MØTEprotokoll 
 

Eldrerådet 
 

Sted: Degernes helse- og velferdssenter, Degernes   
Dato: 21.05.2013 
Tid:            10:00 - 12:00   
 
 
 
 
Til stede på møtet: 
 

 

Møteleder 
 

Inger Marit Skallerud 

Medlemmer Villy Tjerbo, Marit Rønneberg, Bjarne Johannessen 
 

Forfall Arild Oliversen 
 
Varamedlemmer 

 
Anne-Karin Gammelsrud 

 
Administrasjonen 

 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte om folkehelsearbeidet / 
ansettelse av folkehelserådgiver 
Kommunalsjef Jon Ådalen orienterte om sentrumsplanen og prosjekt 
familiesenter. 

 
 
Behandlede saker 

Ranveig Hansen, møtesekretær 
 
F.o.m sak  3/13  - t.o.m. sak 4/13 
 

Protokoll sendt til:      Medlemmer, varamedlemmer, kontrollutvalget, revisjon, kommunalsjef 
og rådmann 

 
Merknader  

 
 

Folkehelsearbeidet: 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen opplyste at folkehelserådgiver er ansatt. Astrid 
Rutherford tiltrer stillingen 01.08.2013. 
 
Eldrerådet anser samarbeid med folkehelserådgiver som en viktig del av rådets arbeid.   

 

Helse- og omsorgsplanen: 
Helse- og omsorgsplanen for Rakkestad er i følge kommunalsjef Andersen under arbeid. Det 
kan være aktuelt med et temamøte hvor verdigrunnlag og målsetting for helse- og 
omsorgsplanen settes i fokus. Temamøte kan eventuelt avholdes sammen med 
Funksjonshemmedes råd. 
 
  



  

«Prosjekt Familiesenter»: 
Kommunalsjef Jon Ådalen redegjorde for prosjektet. Ny del av familiesenteret er ferdig til 
sommeren. Omgjøring av «den gamle delen» gjøres i løpet av høsten 2013. Hele 
familiesenteret er klar til bruk nov/des 2013 eventuelt januar 2014.  
 
Familiesenteret blir et senter for samordnet drift av tjenester - tjenester uten vedtak - til 
innbyggere i alle aldre. Kortversjon «Prosjekt – helsehuset/familiesenteret» utarbeidet av 
kommunalsjef Ådalen vedlegges protokollen. 

 

Sentrumsplan: 
Styringsgruppa for sentrumsplan går inn i siste fase av arbeidet med ny sentrumsplan før 
planen legges ut til offentlig høring. 
 
Kommunalsjef Ådalen opplyste at det er utarbeidet flere delrapporter som legges til grunn 
for plankart, reguleringsbestemmelser og sentrumsplanen. 
 
Formannskapet får planen til 1. gangs behandling, planen legges deretter ut til offentlig 
høring med en høringsfrist på 6 uker. Planen skal så til 2. gangs behandling i Formannskapet 
hvor alle høringsinnspill skal vurderes før saken behandles i Kommunestyret. 

 

Degernes helse- og velferdssenter: 
Degernes helse- og velferdssenter ble annonsert for salg, men kommunen mottok ingen 
henvendelser fra aktuelle kjøpere til eiendommen. 
 
Rakkestad kommune benytter p.t. deler av lokalene til midlertidig drift av barnehage. Øvrig 
virksomhet ved senteret besørges av frivillige.  
 
Eldrerådet er opptatt av hva som gis av tilbud til eldre i Degernes når senteret ikke har 
samme funksjon som i dag. Eldrerådet oppfordrer Rakkestad kommune til aktivt å bidra til at 
det legges til rette for aktiviteter tilpasset trygdede / eldre i Degernes. Aktiviteten kan gjerne 
legges i lokaliteter som også benyttes til andre formål – det være seg lokaliteter i forbindelse 
med barnehage, skole, idrettshall eller andre lokaler sentralt i Degernes sentrum. 

 
 

Tema : Tannhelseloven og klinikkstruktur 
 

Eldrerådet har lest «Tannhelseplan for Østfold fylkeskommune 2012 – 2015» og «Forslag til 
plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold 2013 – 2023». Likedan er rådet kjent med 
vedtaket i Østfold fylkesting 14.02.13 om fremtidig klinikkstruktur i fylket. Den avtalen som i 
dag ligger til grunn for den offentlige tannhelsetjenesten og Rakkestad kommune er ikke 
kjent for rådet. 
 
Eldrerådet diskuterte fremtidig klinikkstruktur og hadde mange kritiske bemerkninger og 
ubesvarte spørsmål til dokumentasjon som forelå.  
 
Vedtaket om sentralisering av tannhelsetjenesten representerer det stikk motsatte av 
innholdet i samhandlingsreformen i helsesektoren. Rådet mente det var mange muligheter 
for kommunal medvirkning i fortsettelsen innenfor rammen av det vedtaket som var fattet av 
Østfold fylkesting.  
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Eldrerådets uttalelse : 
 

Den offentlige tannhelsetjenesten bør primært være nær brukerne. 
 
Når nå Fylkestinget i sitt vedtak åpner for et samarbeid med kommunen, anmoder Eldrerådet 
kommunen om å være aktiv og pågående i det videre arbeidet. Dette ut fra ønsket om å 
beholde mest mulig av det offentlige tannhelsetilbudet i kommune. 
 
 
Videre behandling : 
 
Eldrerådet ønsker at «Tannhelseloven og klinikkstruktur» behandles som sak, ikke som tema. 
Da Eldrerådet ikke har vedtaksmyndighet, oversendes uttalelsen til Helse- og 
omsorgsutvalget og Kultur- og oppvekstutvalget som egen sak. 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
3/13 13/412   
 MØTE I ELDRERÅDET DEN 04.03.2013.  

 
4/13 13/773   
 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2012  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Side 4 av 7 



  

3/13   

3-13 MØTE I ELDRERÅDET DEN 04.03.2013.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteprotokoll – Eldrerådet den 4.3.2013 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll – Eldrerådet den 4.3.2013 godkjennes. 
 
 
  
 
4/13   

4-13 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2012  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 
Eldrerådets uttalelse til helse- og omsorgsutvalget: 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
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Vedlegg : 
 

Rakkestad kommune 
 
PROSJEKT -HELSEHUSET/FAMILIESENTERET 
 
HELSEHUSET: Egentlig Rakkestad helsehus  
Betegnelse på selve huset – gitt av DORKAS til Rakkestad kommune. Var opprinnelig 
aldershjem  
 
FAMILIESENTERET:  
Betegnelse på tjenesteseksjonen som skal huses her  
 
BYGGEPROSJEKTET:  
- Byggeprosjektet består av et tilbygg i to etasjer på ca 500 m2.  
- Totalkostnad ca kr 25 mill.  
- Spesielt tilskudd fra Staten v/Husbanken på kr 9,0 mill.  
- Anbudskonkurranse – vunnet av byggmester Brandsrud, Hærland.  
 
FREMDRIFT:  
- Nybygg ferdigstilles til sommerferien 2013 – vi er i rute  
- Omgjøring av gammelt bygg starter etter ferien – ferdig ca 1.12  
- Utomhusarbeider utføres i løpet sommeren.  
 
TJENESTEUTVIKLING  
- Fra isolerte særtjenester til samordnet drift  
- Felles bruk av funksjoner blir viktig – logistikk og timeplan  
 
TJENESTER FOR INNBYGGERNE I FAMILIESENTERET  
Familiesenteret inneholder alle forebyggende helsetjenester for alle innbyggere fra 0-100 år 
som ikke har vedtak om opphold på sykehjem  
- Helsestasjon  
- Barnevern  
- Barne- og ungdomsteam (BUT)  
- Helse- og velferdssenter  
- Sysselsetting/aktivitet/miljø (SAM)  
- Frivillig sentral  
- Psykisk helsearbeid  
- Fysioterapi- og ergoterapitjeneste  
- Mental helse  
- Funksjonalitet for åpen barnehage  
-  
 
TILTAK 
- Helsestasjonen flyttes til hovedetasjen sammen med jordmor og legetjeneste og fysio/ergo.  
- Psykisk helse og SAM får arealer i u.etg sammen med lokaler for Mental helse  
- Kjøkken-fløyen bygges helt om – kjøkken/anretning i motsatt ende av kantine - Kantinedrift 
– fortsetter som før  
- Kjøkkenet var først fredet – det viste seg å være i dårlig forfatning og feildimensjonert til 
dagens bruk. Ga dessuten uheldige trafikksoner for skittentøy i/gjennom hovedinngangen  
- Barnevernsfløyen beholdes stort sett uten endringer  
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- Hovedinngang mot Skogveien  
- U. etg renoveres og tas i bruk  
- Ny base for Frivilligsentral med butikk, arbeidsstue  
- Hår/fot, snekkerverksted med mer får nye rom i u.etg.  
- Grupperom for åpen barnehage  
- Grupperom for SAM  
- Samværsavtaler barnevern  
- Ungdomsarbeid  
 
KONTORER:  
• Fagstillinger i hel stilling har eget kontor – mye brukerkontakt på kontoret  
• Miljøarbeidere med mye feltarbeid får ikke eget kontor  
• Fysioterapeuter har ikke egne kontorer  
• Må beregne plass til studenter  
• Spesialfunksjoner  
 
– 3 meter lydisolerte helsesøsterkontor (syns- og hørselsprøver)  
– Lab.funksjon hos jordmor  
 
UTOMHUS  
• Parkering – Skogveien for brukere – bak huset for ansatte  
• Utemiljø  
• Universell utforming  
 
 
Rakkestad 21.05.2013  
 
Jon Ådalen  
kommunalsjef 
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