Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Eldrerådet 30.11.2015
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaards gate 4, Oslo
212
30.11.2015
09:30 – 13:00
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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
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
Ole Kjendlie
Marianne Straume
Liv Maren Bjørnstad
Stein-Owe Hansen
Nina Gjervik
Rakel Marie Hansen

Stilling
Enhetsleder
Utvalgssekretær
Rådgiver, samferdsel
Seniorrådgiver, analysestaben
Rådgiver, transportenheten
Rådgiver, transportenheten

Folkevalgtopplæring for eldrerådet ble holdt forut for møtet.
Både medlemmer og varamedlemmer var invitert til å delta.
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

18/15

Handlingsprogram samferdsel 2016-2019

19/15

Akershusstatistikk 2/2015 Tall og fakta om Akershus -del 1

20/15

Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov
Notater

1/15

Fylkeseldrerådet - Handlingsprogram 2015-2019

2/15

Akershus eldreforum 2016 - oppstart av arbeid med seminaret

Det ble holdt tre orienteringer knyttet til saker fra administrasjonen, som eldrerådet har fått eller
får til behandling:
- TT - ordningen
- Handlingsprogram for samferdsel 2016-2019.
- Akershusstatistikk 2/2015
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Saker til behandling
18/15 Handlingsprogram samferdsel 2016-2019
Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015

Fylkesrådmannens innstilling
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 legges til grunn
for handlingsprogram for samferdsel 2016-2019.
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for
samferdsel 2016-2019.
3. Fylkeskommunen har driftsansvaret for alle nye gang- og sykkelveier langs fylkesvei.
Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
Eldrerådet:
Samferdselsplanen må i større grad ivareta myke trafikanter i forhold til utfordringer syklister
kan skape på fortau, gangveier og fotgjengeroverganger. Spesielt bør det sees på forhold knyttet
til bruk av segways, enhjulinger og ulike typer rullebrett. Bruk av slikt utstyr kan bidra til
vanskeligere forhold for eldre og funksjonshemmede.
Representanten John Granly (PF) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
Eldrerådet:
Innfartsparkering for eldre og funksjonshemmede må prioriteres høyere, når man ser at
innfartsparkeringene er overfylte.
Leder foreslo å støtte fylkesrådmannens innstilling, med de fremsatte tilleggsforslag, og fikk
eldrerådets tilslutning til dette.

Eldrerådets innspill:
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 legges til grunn
for handlingsprogram for samferdsel 2016-2019.
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for
samferdsel 2016-2019.
3. Fylkeskommunen har driftsansvaret for alle nye gang- og sykkelveier langs fylkesvei.
4. Samferdselsplanen må i større grad ivareta myke trafikanter i forhold til utfordringer
syklister kan skape på fortau, gangveier og fotgjengeroverganger. Spesielt bør det sees
på forhold knyttet til bruk av segways, enhjulinger og ulike typer rullebrett. Bruk av slikt
utstyr kan bidra til vanskeligere forhold for eldre og funksjonshemmede.
5. Innfartsparkering for eldre og funksjonshemmede må prioriteres høyere, når man ser at
innfartsparkeringene er overfylte.
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19/15 Akershusstatistikk 2/2015 Tall og fakta om Akershus -del 1
Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015
Fylkesrådmannens innstilling
Fylkestinget tar heftet til orientering.
Utvalgets behandling:
Leder foreslo å ta heftet til orientering og fikk eldrerådets tilslutning til dette.
Eldrerådets innspill:
Fylkestinget tar heftet til orientering.

20/15 Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov
Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015

Fylkesrådmannens innstilling
1. Akershus fylkeskommune (AFK) støtter innføring av en ny felles likestillings- og
diskrimineringslov med det formål å fremme likestilling og hindre diskriminering.
2. AFK støtter ikke at opplærings- og utdanningssektoren bør omfattes av plikten til
universell utforming av IKT.
3. AFK mener at det bør tydeliggjøres at bestemmelsen om at læremidler skal bygge på
lovens formål også skal omfatte læremidler/undervisning som er en naturlig del av
religionsundervisningen.
4. AFK støtter ikke at arbeidsgivere med under 50 ansatte skal unntas fra aktivitetsplikten.
AFK støtter heller ikke at redegjørelsesplikten i årsberetningen fjernes for virksomheter
med aktivitetsplikt. AFK understreker viktigheten av at kompetanseheving og
tilstrekkelig ressurser må følge med en veilederrolle fra Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO) til Barne- og familiedirektoratet (Bufdir).
5. AFK ber om at det gjøres unntak for enkelte rekrutteringstiltak (f.eks. intervjuordningen)
i den foreslåtte utvidelsen av forbud mot innhenting av opplysninger under ansettelse
(etnisitet og funksjonsnedsettelse).
6. AFK mener at loven bør signalisere at diskriminering i familieliv og andre rent
personlige forhold er forbudt.
7. AFK er positiv til at diskrimineringsgrunnlagene skal suppleres av en samlekategori.
8. AFK støtter i utgangspunktet ikke et utvidet vern for diskrimineringsgrunnlaget alder, og
mener uansett at det er vanskelig å gi innspill før økonomiske og administrative
konsekvenser er ferdig utredet.
9. AFK ser at det kan være behov for å gjøre definisjonen av seksuell trakassering noe mer
objektiv, og ser dette spørsmålet i sammenheng med spørsmålet under om overføring av
håndhevingsmyndighet fra domstolene til Likestillings- og diskrimineringsnemda.
10. AFK er positiv til at Likestillings- og diskrimineringsnemda skal gis myndighet til å
håndheve saker om seksuell trakassering, men ser at det er nødvendig å avvente til den
pågående utredningen om håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet er avsluttet.
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Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud fremmet følgende alternative forslag til fylkesrådmannens
innstilling:
Punkt 10 1. Eldrerådet er skeptiske til at likestillings- og diskrimineringsnemnda skal gis myndighet
til å håndheve saker om seksuell trakassering overfor eldre og funksjonshemmede.
2. Seksuell trakassering av eldre og funksjonshemmede er et problem både hjemme og på
institusjon. Derfor bør slike saker behandles av rettsapparatet.
Videre ble følgende tilleggsforslag fremmet på vegne av Eldrerådet:
Nyt pkt. 11 Eldrerådet vil anmode om at begrepet «aldersdiskriminering» blir vektlagt i det videre arbeide
innenfor likestillings- og diskrimineringsproblematikken i tillegg til det som alt er omtalt i
arbeidsmiljøloven.
Leder foreslo å støtte fylkesrådmannens innstilling pkt. 1-9, med endringsforslag til pkt. 10 og
nytt pkt. 11.
Eldrerådets innspill:
1. Akershus fylkeskommune (AFK) støtter innføring av en ny felles likestillings- og
diskrimineringslov med det formål å fremme likestilling og hindre diskriminering.
2. AFK støtter ikke at opplærings- og utdanningssektoren bør omfattes av plikten til
universell utforming av IKT.
3. AFK mener at det bør tydeliggjøres at bestemmelsen om at læremidler skal bygge på
lovens formål også skal omfatte læremidler/undervisning som er en naturlig del av
religionsundervisningen.
4. AFK støtter ikke at arbeidsgivere med under 50 ansatte skal unntas fra aktivitetsplikten.
AFK støtter heller ikke at redegjørelsesplikten i årsberetningen fjernes for virksomheter
med aktivitetsplikt. AFK understreker viktigheten av at kompetanseheving og
tilstrekkelig ressurser må følge med en veilederrolle fra Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO) til Barne- og familiedirektoratet (Bufdir).
5. AFK ber om at det gjøres unntak for enkelte rekrutteringstiltak (f.eks. intervjuordningen)
i den foreslåtte utvidelsen av forbud mot innhenting av opplysninger under ansettelse
(etnisitet og funksjonsnedsettelse).
6. AFK mener at loven bør signalisere at diskriminering i familieliv og andre rent
personlige forhold er forbudt.
7. AFK er positiv til at diskrimineringsgrunnlagene skal suppleres av en samlekategori.
8. AFK støtter i utgangspunktet ikke et utvidet vern for diskrimineringsgrunnlaget alder, og
mener uansett at det er vanskelig å gi innspill før økonomiske og administrative
konsekvenser er ferdig utredet.
9. AFK ser at det kan være behov for å gjøre definisjonen av seksuell trakassering noe mer
objektiv, og ser dette spørsmålet i sammenheng med spørsmålet under om overføring av
håndhevingsmyndighet fra domstolene til Likestillings- og diskrimineringsnemda.
10. a)Vi er skeptiske til at likestillings- og diskrimineringsnemnda skal gis myndighet til å
håndheve saker om seksuell trakassering overfor eldre og funksjonshemmede.
b)Seksuell trakassering av eldre og funksjonshemmede er et problem både hjemme og på
institusjon. Derfor bør slike saker behandles av rettsapparatet.
11. Eldrerådet vil anmode om at begrepet «aldersdiskriminering» blir vektlagt i det videre
arbeide innenfor likestillings- og diskrimineringsproblematikken i tillegg til det som alt
er omtalt i arbeidsmiljøloven.
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Notater
1/15 Fylkeseldrerådet - Handlingsprogram 2015-2019
Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015
Fylkeseldrerådet - Handlingsprogram 2015-2019
Fylkesrådmannens anbefaling:
Akershus eldreråd 2015-2019 bes starte opp arbeidet med nytt handlingsprogram. Det vil være
hensiktsmessig om eldrerådet vurderer en mindre tidkrevende arbeidsform i utarbeidelsen av det
nye handlingsprogrammet for å kunne ferdigstille og nyttiggjøre seg dokumentet tidligere i
perioden.
Utvalgets behandling:
Leder foreslo at arbeid med Eldrerådets Handlingsprogram for perioden 2015-2019 startes opp i
eldrerådets første møte i 2016. Hovedtema videreføres fra forrige periode, men det søkes å
modernisere utforming samt finne nye aktuelle tema. Eldrerådet ga sin tilslutning til dette.
Vedtak:
Handlingsprogram for perioden 2015-2019 startes opp i eldrerådets første møte i 2016.
Hovedtema fra forrige periode og det søkes å modernisere utforming og finne nye aktuelle tema.

Notater
2/15 Fylkeseldrerådet - Handlingsprogram 2015-2019
Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2015
Akershus eldreforum 2016 – oppstart av arbeid med seminaret
Fylkesrådmannens anbefaling:
Eldrerådet bes om å igangsette arbeidet med tema for forumet. Beslutning på dato bør treffes
snarest slik at arbeid med tema og program kan igangsettes.
Aktuelle datoer er torsdag 14.4, mandag 18/4 og torsdag 12.5.16.
Utvalgets behandling:
Leder foreslo at dato settes til torsdag 12.5.16 og fikk eldrerådets tilslutning til dette. Videre bad
eldrerådet om at administrasjonen kommer med forslag til hovedtema for seminaret.
Vedtak:
Dato for Akershus eldreforum 2016 settes til torsdag 12.5.16. Administrasjonen bes komme
med forslag til hovedtema for seminaret.
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