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Inntektsrammer og strategier for årsbudsjett 2016 og ØP 2016-2019
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Høringsuttalelser - fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus

13/15

Akershus eldreråds årsmelding for 2014 - med sluttrapport for valgperioden 2011 2015

 Protokoll fra møtet 4. mai ble godkjent
 Innkallingen ble godkjent
Eventuelt
1. Evaluering av landskonferansen 2015


Neste år er det Oppland fylkeskommune som skal arrangere landskonferansen.
Akershus eldreråd mener det bør gå på omgang i alle fylkene, og at det settes opp en
plan for 4 – 5 år fremover av gangen.

 Innledningene på landskonferansen var særskilt aktuelt for de kommunale
eldrerådene. Foredragene bør derfor distribueres til eldrerådene i kommunene.
 Det bør settes av litt tid til å diskutere strukturen på konferansen, og være bevisst på
felles temaer og mål. Repr. Finn Terje Tønnessen foreslo at det legges frem sak om
dette i neste møte, og fikk sin tilslutning til det. Uttalelsen skal sendes til alle fylkene.

Saker til behandling
11/15 Inntektsrammer og strategier for årsbudsjett 2016 og ØP 2016-2019
Saksprotokoll i Eldrerådet - 01.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Eldrerådets innspill:
Fylkeskommunens hovedmål videreføres i økonomiplanperioden 2016 – 19:
Akershus fylkeskommune skal
1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse
2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og
arbeidslivet
3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø
4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken
5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter
6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse
8. levere gode og effektive tjenester
Som følge av befolkningsveksten vil Akershus fylkeskommune ha store investeringsbehov frem
mot 2030, med derav tilhørende driftsutgifter. De økonomiske prioriteringene i perioden 2016 –
19 innrettes slik at fylkeskommunen blir i stand til å finansiere disse utgiftene.
I det videre budsjettarbeidet arbeides det med å skape rom for egenfinansiering av
investeringene, slik at fylkeskommunens økonomi blir bærekraftig på lengre sikt, samt å skape
økonomisk handlingsrom gjennom omprioritering innenfor eksisterende driftsbudsjettrammer.

12/15 Høringsuttalelser - fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus
Saksprotokoll i Eldrerådet - 01.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus vedtas.
2. Strategien legges til grunn for prioriteringer i Handlingsprogram for samferdsel.
Prioriteringene skal støtte opp om mål og strategier som vedtas i Areal- og transportplan
for Oslo og Akershus.
Utvalgets behandling:

Representanten Finn Terje Tønnessen (FrP) fremmet følgende forslag:
Det er viktig at holdeplasser for buss ligger tett ved jernbanestasjoner og nært handlesentra og
viktige offentlige kontorer.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med tillegget fra Tønnessen ble enstemmig vedtatt
Eldrerådets innspill:
1. Fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus vedtas.
2. Strategien legges til grunn for prioriteringer i Handlingsprogram for samferdsel.
Prioriteringene skal støtte opp om mål og strategier som vedtas i Areal- og transportplan
for Oslo og Akershus.
3. Det er viktig at holdeplasser for buss ligger tett ved jernbanestasjoner og nært
handlesentra og viktige offentlige kontorer.

13/15 Akershus eldreråds årsmelding for 2014 - med sluttrapport for valgperioden 2011 2015
Saksprotokoll i Eldrerådet - 01.06.2015
Fylkesrådmannens innstilling
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Fylkestinget tar eldrerådets årsmelding for 2014 til orientering.

