Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Eldrerådet 29.05.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo
212
29.05.2017
10:00 – 12:10

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

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 24. april ble godkjent.

Representerer
Fagforbundet
Forsvarets Seniorforbund
Pensjonistforbundet
H
Ap

Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 7/17

Høringsuttalelse - En mer effektiv og fremtidsrettet
hjelpemiddelformidling for økt deltakelse og mestring

PS 8/17

Inntektsrammer og strategier for ØP 2018-2021

Orienteringer:
 Status regionreform v/administrasjonen
Regjeringen har lagt fram Stortingsproposisjon om bl. a inndeling av regioner/fylker.
For vår del foreslås en sammenslåing av fylkene Akershus, Østfold og Buskerud.
Stortinget behandler saken 8. juni. Etter det vil Kommunal- og
moderniseringsdepartementet innkalle fylkene for oppfølging av videre implementering.


Erfaringer fra Landskonferansen 22.-24. mai
Våre deltakere hadde et dårlig inntrykk av konferansen som ble holdt i Ålesund.
Årsakene til dette var behandlingen av tema og utvelgelse av saker basert på innspill fra
fylkene. Enkelte av innleggene på konferansen og de kulturelle innslagene var gode.



Skisse felles folkevalgtopplæring v/administrasjonen
Eldrerådet ba administrasjonen gå videre med den foreliggende skisse.
Det vil bli laget et forslag til sak til fylkesutvalget som sendes til «høring» til rådet. Når
denne prosessen er gjort legges saken fram for fylkesutvalget 21. august.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.05.2017
7/2017 - Høringsuttalelse - En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling for
økt deltakelse og mestring
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune støtter ekspertutvalgets oppfordring til økt forskning innenfor
fagfeltet «hjelpemidler og tilrettelegging» i kapitel 15, og understreker viktigheten av
rapportens fokus på potensialet i tverrfaglig og tverretatlig kompetanse og satsing for å få
fram ny og nyttig kunnskap.
2. Brukere har ulike behov og vil forholde seg til ulike aktører og forvaltningsnivåer gjennom
et livsløp. Akershus fylkeskommunen ønsker derfor å påpeke nødvendigheten av et helhetlig
brukerperspektiv for å sikre bred og effektiv utnyttelse av hjelpemidler på tvers av arenaer.

Utvalgets behandling:
Leder Turid Jensen (Fagforbundet) foreslo å ta saken til orientering og fikk rådets
tilslutning til dette.
Eldrerådets innspill:
Eldrerådet i Akershus tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.05.2017
8/2017 - Inntektsrammer og strategier for ØP 2018-2021
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Forslag til vedtak
1. Fylkeskommunens prioriteringer i økonomiplanperioden 2018 – 2021 må rettes inn mot å
skape rom for å kunne finansiere det store investeringsløftet som er nødvendig innen
videregående skole i perioden 2020 – 2028. Dette betyr at:
a) Programområdenes driftsbudsjetter tilpasses for å sikre en langsiktig og bærekraftig
finansiering av kommende investeringer.
b) Investeringene finansieres med 25 prosent egenkapital i henhold til vedtatt norm for
bærekraftig fylkeskommunal økonomi.
c) Behov for økte driftsmidler til kollektivtrafikk må finansieres ved bruk av bompenger, ved
effektivisering og eventuelt ved økt trafikantbetaling.
d) Eventuelle regnskapsoverskudd avsettes til å finansiere framtidige investeringer.
e) Gjeldende vedtatte hovedmål for Akershus fylkeskommune legges til grunn for årsbudsjett
2018 og ØP 2018-2021.
Utvalgets behandling:
Et tilleggsnotat til saken ble sendt pr. epost 28. mai, samt omdelt i møtet.
Leder Turid Jensen (Fagforbundet) foreslo å ta saken til orientering og fikk rådets
tilslutning til dette.
Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar Inntektsrammer og strategier for ØP 2018-21 til orientering.

