Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Eldrerådet 24.04.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo
212
24.04.2017
10:00 – 12:10
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Turid Mari-Anne Jenssen
Leder
Jan Bye Iversen
Nestleder
Jon Schøning Lie
Medlem
Kari Aalerud
Medlem

Representerer
Fagforbundet
Forsvarets Seniorforbund
Høyre
Arbeiderpartiet

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
John Granly
Hilde Aanerud

Representerer
Pensjonistforbundet

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Hilde Aanerud
Medlem

Representerer
Pensjonsistforbundet

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet
Stein-Owe Hansen
Rådgiver

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 13. mars ble godkjent.
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 5/17

TT-ordningen - om brukere med bil

PS 6/17

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016

Eventuelt
Saksbehandlerne Nina Gjervik og Rakel Hansen orienterte kort om at Akershus fylkeskommune
vil søke om restmidler (kr. 17. mill) til forbedret TT-ordning for svaksynte/blinde og
rullestolbrukere.
Temaer til "Norge rundt" på landskonferansen i Ålesund
Akershus eldreråd vil legge vekt på hva vi er opptatt av hos oss med utgangspunkt i vår egen
handlingsplan.
Evaluering av Eldreforum: Generelt fornøyd publikum. Vi som arrangør mener vi mislyktes
med paneldebatten. Panelet var ikke veldig ulike i innhold og mening, og det ble ikke debatt
mellom paneldeltakerne. Det må rettes dersom vi satser på samme form neste år. I tillegg vil det
være bedre å ha færre, men deltakere som har «polariserende» meninger.
Velger vi en ren konferanseform, vil det fortsatt være bedre å velge få/færre temaer etter
tilbakemeldinger fra forumdeltakerne.
Åpen post fungerte heller ikke.
Det var imidlertid interesse for felles folkevalgtopplæring for eldrerådene høsten 2019.
Dette vil vi utrede nærmere og ha en konkret skisse til høsten.
Det kulturelle innslaget, seniororkesteret, fungerte godt.
Mangel av teleslynge var pinlig, selv om en lokal slynge ble skaffet til veie.
Håndholdte mikrofoner er for dårlige.
På tross av noen negative momenter var altså deltakerne overveiende fornøyde.
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5/2017 - TT-ordningen - om brukere med bil
Utvalgets behandling:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets innspill:
Søkere med bil omfattes fortsatt av TT-ordningen, og tildeles ½ reiserett slik som i dag.

6/2017 - Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindre-forbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

Utvalgets behandling:
Eldrerådets leder Turid Jensen (Fagforbundet) foreslo å ta saken til orientering og fikk
eldrerådets tilslutning til dette.
Eldrerådet uttrykte ønske om å få innspill fra samferdselsavdelingen om det er mulig å bruke
prognostisert underskudd jf. TT-ordningen på slutten av året, gjerne siste tertial.
Administrasjonen kommer tilbake til eldrerådet med dette.

Eldrerådets innspill:
Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016 tas til orientering.
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