Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Eldrerådet 04.09.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet Schweigaardsgate 4, Oslo
212
04.09.2017
09:00 – 09:55

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Turid Mari-Anne Jenssen
Leder
Jan Bye Iversen
Nestleder
Kari Aalerud
Medlem

Representerer
Fagforbundet
Forsvarets Seniorforbund
Arbeiderpartiet

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
John Granly
Hilde Aanerud
Kirsti Birkeland
Jon Schöning Lie

Representerer
Pensjonistforbundet
Høyre

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Hilde Aanerud
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem

Representerer
Pensjonistforbundet
Høyre

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Trond Sæbø Skarpeteig
Fagsekretær
Ole Kjendlie
Enhetsleder

Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra møtet 29. mai ble godkjent.

Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 9/17

Tannklinikker og investeringsprosjekter i ØP perioden 2017 -2020

PS 10/17

Status og plan for utvikling av bestillingstransporttilbudet i Akershus

NOT 2/17

Orientering - Strategi for å øke tilgjengelighet til kollektivtransporten for
mennesker med nedsatt funksjonsevne - status og plan

Eldrerådet deltok etter møtet på befaring i Ski hvor temaet var integrering av universell
utforming og tilgjengelighet i by- og tettstedutvikling.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.09.2017
9/2017 - Tannklinikker og investeringsprosjekter i ØP perioden 2017 -2020
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Det etableres nye tannklinikker på Strømmen, i Asker og på Eidsvoll i samsvar med beskrevne
investeringsprosjekter i ØP for 2017 -2020.
Utvalgets behandling:
Eldrerådets leder Turid Jenssen (Fagforbundet) foreslo å ta saken til orientering, og fikk
rådets tilslutning til dette.
Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.09.2017
10/2017 - Status og plan for utvikling av bestillingstransporttilbudet i Akershus
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar Ruters forslag til tiltak for å øke bruken av dagens
bestillingstransporttilbud til orientering og forventer at tiltakene igangsettes raskt.
2. Fylkestinget ber om en helhetlig plan fra Ruter AS for utviklingen av
bestillingstransporttilbudet på kort sikt fram mot 2020. Planen skal inneholde vurdering
av dagens tilbud, konkrete planer for videre utvikling og markedsføring av
bestillingstransporttilbudet, samt kostnadsoverslag. Planen skal legges fram for
fylkestinget i løpet av 1. kvartal 2018.
3. Fylkestinget forventer at Ruter legger vekt på å bidra til «mobilitet for alle» i sitt
langsiktige strategiarbeid.

Utvalgets behandling:
Eldrerådets leder Turid Jenssen (Fagforbundet) foreslo å ta saken til orientering og fikk
rådets tilslutning til dette.
Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.09.2017
2/2017 - Orientering - Strategi for å øke tilgjengelighet til kollektivtransporten for
mennesker med nedsatt funksjonsevne - status og plan
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

