Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Eldrerådet 05.12.2016

Møtested:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
05.12.2016
10:00 – 12:40
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Turid Mari-Anne Jenssen
Leder
Jan Bye Iversen
Nestleder
Hilde Aanerud
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem
Kari Aalerud
Medlem

Representerer
Fagforbundet
Forsvarets Seniorforbund
Pensjonistforbundet
H
AP

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

Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra møtet 7. november ble godkjent.
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Saksliste
Saksnr

Tittel

Saker til behandling
18/16

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020

19/16

Vedtak av regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 2030

20/16

Årsrapport 2016 fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Orienteringer



Seksjonsleder Rune Winum og rådgiver Espen Andersen fra avdeling for kultur,
frivillighet og folkehelse innledet med en orientering til sak 19/16.
Direktør for Tannhelsetjenesten, Kirsten Nereng Ahlsen la fram betraktninger om ev.
overføring av tannhelsetjenesten til kommunalt nivå.

Eventuelt
Datoer og tema for eldreforum 2017.
Eldreforum 2017 arrangeres 28. mars.
Eldrerådet var enige om å ha ett hovedtema med referanse i egen handlingsplan.
Temaet blir eldres innflytelse og representasjon.
I tillegg vil kommunene selv få innflytelse på tema til åpen post.
Eldrerådet ønsker en møte- og debattleder. Siri Hov Eggen vil bli forespurt.
Det ønskes at det legges opp til et panel bestående av ressurspersoner (ønske om Jan Davidsen,
Geir Anda, Astrid Nøklebye Heiberg, Ebba Wergeland, representanter fra Statens Eldreråd m.
fl.) på området som får 10-12 minutter hver seg med sin egen vinkling.
Eldrerådet innleder selv og ønsker velkommen.
Administrasjonen vil før jul kontakte de nevnte personer.
I tillegg vil administrasjonen utarbeide et forslag til opplegg som mailes over til medlemmene i
eldrerådet. Da kan man omforenes før neste møte i slutten av januar.
Kommunikasjonsstaben vil bli kontaktet slik at vi får pressedekning på forumet.
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Saker til behandling
18/16 Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 legges til grunn
for handlingsprogram for samferdsel 2017-2020.
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for
samferdsel 2017-2020.
3. Fylkestinget er enig i fylkesrådmannens forslag til disponering av belønningsmidler,
herunder at fordelingen av midlene mellom tiltak i Oslo og Akershus bør være 60/40.

Utvalgets behandling:
Leder Turid Jensen (Fagforbundet) foreslo at eldrerådet tok saken til orientering og fikk
tilslutning til dette.

Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar saken til orientering.

19/16 Vedtak av regional plan for fysisk aktivitet , idrett og friluftsliv i Akershus 2016 2030
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4 Regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 med foreløpig handlingsprogram for
2017-2020, datert 19.12.2016.
2. Revidert forslag til handlingsprogram 2017 -2020 legges fram etter at økonomiplanen for
2017- 2020 er vedtatt.

Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
eldrerådet:
Eldrerådet er mindre fornøyd med at eldre ikke er blant planens målgrupper.
I stedet skal eldre ses på som en ressurs som skal tilrettelegge for andres aktiviteter. Kommuner
har sett behovet for å aktivisere eldre på institusjoner, og at jevnlig fysisk aktivitet bedrer eldres
helse. Å ikke være blant planens prioriterte målgrupper, står derfor ikke i forhold til kommuners
satsing på eldre. Vi opprettholder derfor eldrerådets høringsforslag til sak 6/16, eldrerådets møte
30/5-16:
Akershus eldreråd mener at tilrettelegging av uteområder for bevegelseshemmede skal kunne
ivaretas både for unge og eldre brukere. Alle brukergrupper, også eldre, forutsettes ivaretatt
innenfor gjeldende regelverk på alle nye opparbeidede områder. Vi forutsetter at Norsk
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Standards anbefalinger for økt tilgjengelighet vil bli fulgt. Det gjelder også på områder der
universell utforming ikke kan oppnås.
Leder Turid Jensen (Fagforbundet) foreslo at eldrerådet tok saken til orientering med
tilleggsforslaget og fikk tilslutning til dette.

Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar saken til orientering med følgende merknad:
Eldrerådet er mindre fornøyd med at eldre ikke er blant planens målgrupper.
I stedet skal eldre ses på som en ressurs som skal tilrettelegge for andres aktiviteter. Kommuner
har sett behovet for å aktivisere eldre på institusjoner, og at jevnlig fysisk aktivitet bedrer eldres
helse. Å ikke være blant planens prioriterte målgrupper, står derfor ikke i forhold til kommuners
satsing på eldre. Vi opprettholder derfor eldrerådets høringsforslag til sak 6/16, eldrerådets møte
30/5-16:
Akershus eldreråd mener at tilrettelegging av uteområder for bevegelseshemmede skal kunne
ivaretas både for unge og eldre brukere. Alle brukergrupper, også eldre, forutsettes ivaretatt
innenfor gjeldende regelverk på alle nye opparbeidede områder. Vi forutsetter at Norsk
Standards anbefalinger for økt tilgjengelighet vil bli fulgt. Det gjelder også på områder der
universell utforming ikke kan oppnås.

20/16 Årsrapport 2016 fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Årsrapporten for 2016 fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes.

Utvalgets behandling:
Leder Turid Jensen (Fagforbundet) foreslo at eldrerådet tok saken til orientering og fikk
tilslutning til dette.

Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar saken til orientering.
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