Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Eldrerådet 01.02.2016
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingssal øst
01.02.2016
13:15 – 15.30
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Turid Jenssen
Leder
Jan Bye Iversen
Nestleder
Hilde Aanerud
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem
Kari Aalerud
Medlem

Representerer
Fagforeningen
Forsvarets seniorforbund
Pensjonistforbundet
H
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ole Kjendlie
Marianne Straume

Enhetsleder
Fagsekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

1/16

Forslag til ny forskrift for transporttjeneste for funksjonshemmede i Akershus

I forkant av Eldrerådsmøtet ble del 2 av folkevalgtopplæringen avholdt. Foredragsholder var
Ragnhild Hvoslef Krüger fra Fagakademiet. Tema var eldrerådet i arbeid.
Ordinært møte i Eldrerådet startet kl. 13.15.
Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra 30.11.15 ble godkjent.
Saker til eventuelt:
Leder Turid Jenssen orienterte om invitasjon til eksternt kurs i eldrerådsarbeid.
Akershus eldreråd ble enige om at ingen deltar på nevnte kurs. Midlene man sparer på dette
foreslo eldrerådsleder heller kan benyttes til å innhente foredragsholdere som kan komme hele
eldrerådet til gode. Leder fikk eldrerådets tilslutning til dette.
Eldrerådet tok også for seg følgende:
 Innspill til tema og arbeidsform for Handlingsprogram for perioden 2015-2019
 Innspill til tema og program til Akershus Eldreforum 12.5.16
 Deltakelse på Landskonferansen for fylkeseldreråd 30.5.-1.6.16
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Saker til behandling
1/16 Forslag til ny forskrift for transporttjeneste for funksjonshemmede i Akershus
Saksprotokoll i Eldrerådet - 01.02.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til ny forskrift. Forskriften trer i kraft 1.7.2016.
Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av
Eldrerådet:
Det bes om at fylkestinget fremlegger forslag til ordninger for unge/yngre funksjonshemmede
som mister flere av sine transporttilbud. En endring av forskriften må ikke føre til isolasjon av
brukere.
Representantene Jan Bye Iversen (FSF) og Jon Schøning Lie (H) fremmet følgende
endringsforslag på vegne av eldrerådet:
Eldrerådet vil anbefale at innstillingens pkt. 6 C strykes da det er aldersdiskriminerende.
Leder foreslo å støtte fylkesrådmannens innstilling, med de fremsatte forslag, og fikk
eldrerådets tilslutning til dette.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Anbefalingene fra Eldrerådet følger
behandlingen videre.
Eldrerådets innspill:
Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til ny forskrift. Forskriften trer i kraft 1.7.2016.
Anbefalinger som følger saken videre:
Det bes om at fylkestinget fremlegger forslag til ordninger for unge/yngre funksjonshemmede
som mister flere av sine transporttilbud. En endring av forskriften må ikke føre til isolasjon av
brukere.
Eldrerådet vil anbefale at innstillingens punkt pkt. 6 C strykes da det er aldersdiskriminerende.
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