Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Eldrerådet 13.03.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
212
13.03.2017
10:00 – 12:10

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
H
Ap

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
John Granly
Hilde Aanerud

Representerer
Pensjonistforbundet

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Hilde Aanerud
Medlem

Representerer
Pensjonistforbundet

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Stein-Owe Hansen
Fagsekretær/rådgiver
Ole Kjendlie
Administrasjonen/enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 30. januar ble godkjent.

Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 3/17

Hvordan flest mulig mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bruke ordinær
kollektivtransport i Akershus

PS 4/17

Årsmelding for Akershus eldreråd år 2016

EVENTUELT
 Medlemmene deltar på Landskonferansen i mai.
 Gjennomgang av eldreforum 28. mars



Organisering av paneldebatt
Åpen post
Organisering i salen
Redigering av evalueringsskjema

Ny fagsekretær ventes først tidligst i juni. Ole følger opp de to neste møtene alene fra
administrasjonen. Stein-Owe Hansen takkes av på neste møte 24. april.

3/2017 - Hvordan flest mulig mennesker med nedsatt funksjonsevne kan
bruke ordinær kollektivtransport i Akershus
Fylkesrådmannens forslag:
1. Akershus fylkeskommune skal utarbeide en strategi for å øke tilgjengelighet til
kollektivtransporten for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
2. Arbeidet skal skje i samråd med fylkeskommunale råd og aktuelle organisasjoner for å
sikre en god brukermedvirkning.
Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av eldrerådet:
Eldrerådet tar saken til orientering innenfor eget ansvarsområde med følgende merknader:
Kortere avstand mellom holdeplassene og færre omstigninger er viktig for å gjøre kollektivreiser
mer attraktive for eldre og funksjonshemmede.
I dag nedlegges busslinjer og foldeplasser, og transportmidlene får flere ståplasser og færre
sitteplasser. Denne utviklingen må snus.
Avstander mellom holdeplasser på over 300 m kan være krevende for mange eldre
kollektivreisene.
Eldre og funksjonshemmede passasjerer ønsker kort avstand mellom holdeplassene, færre
omstigninger og nok plass til at de enkelt kan få med sine tekniske hjelpemidler om bord.
Votering:
Aaleruds forslag ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar saken til orientering innenfor eget ansvarsområde med følgende merknader:
Kortere avstand mellom holdeplassene og færre omstigninger er viktig for å gjøre
kollektivreiser mer attraktive for eldre og funksjonshemmede.
I dag nedlegges busslinjer og foldeplasser, og transportmidlene får flere ståplasser og færre
sitteplasser. Denne utviklingen må snus.
Avstander mellom holdeplasser på over 300 m kan være krevende for mange eldre
kollektivreisene.
Eldre og funksjonshemmede passasjerer ønsker kort avstand mellom holdeplassene, færre
omstigninger og nok plass til at de enkelt kan få med sine tekniske hjelpemidler om bord.

4/2017 - Årsmelding for Akershus eldreråd år 2016
Fylkesrådmannens forslag:
Fylkestinget tar eldrerådets årsmelding for 2016 til etterretning.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets innspill:
Eldrerådet anbefaler fylkestinget å ta årsmeldingen til etterretning.

