Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Eldrerådet 07.11.2016

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
212
07.11.2016
10:00 – 12:00
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Turid Mari-Anne Jenssen
Leder
Jan Bye Iversen
Nestleder
Hilde Aanerud
Medlem
Kari Aalerud
Medlem

Representerer
Fagforbundet
Forsvarets seniorforbund
Pensjonistforbundet
Ap

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jon Schøning Lie
Medlem

Representerer
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Stein-Owe Hansen
Fagsekretær
Ole Kjendlie
Administrasjonen

Innkallingen ble godkjent med merknaden at Hilde Aanerud ikke hadde mottatt
dokumentet.
Protokoll fra møtet 10. oktober ble godkjent.
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

16/16

Årsbudsjett 2017 og ØP 2017-2020 (hoveddokument pr. post)

17/16

Status og utfordringer i tannhelsetjenesten 2016
Orienteringsnotater

3/16

Tilskudds-fordeling - Den kulturelle spaserstokken 2016/2017

4/16

Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2017

5/16

Oppfølging av eldrerådets handlingsprogram
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Saker til behandling
16/16 Årsbudsjett 2017 og ØP 2017-2020
Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud (Ap) fremmet følgende forslag som eldrerådet sluttet seg til:
 Eldrerådet anmoder fylkestinget om å ivareta eldre og bevegelseshemmede om bord på
offentlige transportmidler. I forbindelse med svekkelsen av transporttjenester for
funksjonshemmede i Akershus vil flere eldre og funksjonshemmede bli henvist til
offentlige kommunikasjonsmidler. Mange av disse vil reise med hjelpemidler som
rullestoler og gåstoler, og flere av disse brukerne vil få bruk for hjelp av betjeningen.
Redusert selvhjulpenhet vil stille større krav til betjeningen om bord på transportmidlene.
Dette kan bli særlig aktuelt i forbindelse med omstigning mellom transportmidler.


Eldrerådet anmoder fylkestinget om å henstille til Ruter AS om å få på plass et universelt
tilpasset og brukervennlig billettsystem.



Eldrerådet anmoder fylkestinget om å utarbeide retningslinjer rundt tilskuddene til den
kulturelle spaserstokken. Tilskuddene må øke i takt med prisstigningen, og det må tas
hensyn til befolkningsveksten. Siden tilskuddene nå er innlemmet i kommunenes
rammetilskudd, mener eldrerådet det er viktig med et regelverk som ivaretar den
opprinnelige hensikten med tilskuddet.

Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar budsjett 2017/økonomiplan 2017-20 til orientering med følgende uttalelse:


Eldrerådet anmoder fylkestinget om å ivareta eldre og bevegelseshemmede om bord på
offentlige transportmidler. I forbindelse med svekkelsen av transporttjenester for
funksjonshemmede i Akershus vil flere eldre og funksjonshemmede bli henvist til
offentlige kommunikasjonsmidler. Mange av disse vil reise med hjelpemidler som
rullestoler og gåstoler, og flere av disse brukerne vil få bruk for hjelp av betjeningen.
Redusert selvhjulpenhet vil stille større krav til betjeningen om bord på
transportmidlene. Dette kan bli særlig aktuelt i forbindelse med omstigning mellom
transportmidler.



Eldrerådet anmoder fylkestinget om å henstille til Ruter AS om å få på plass et universelt
tilpasset og brukervennlig billettsystem.



Eldrerådet anmoder fylkestinget om å utarbeide retningslinjer rundt tilskuddene til den
kulturelle spaserstokken. Tilskuddene må øke i takt med prisstigningen, og det må tas
hensyn til befolkningsveksten. Siden tilskuddene nå er innlemmet i kommunenes
rammetilskudd, mener eldrerådet det er viktig med et regelverk som ivaretar den
opprinnelige hensikten med tilskuddet.
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17/16 Status og utfordringer i tannhelsetjenesten 2016
Utvalgets behandling:
Leder Turid Jensen (Fagforbundet) foreslo å ta saken til orientering.

Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar saken til orientering.

Orienteringsnotater
3/16 Tilskudds-fordeling - Den kulturelle spaserstokken 2016/2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

4/16 Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

5/16 Oppfølging av eldrerådets handlingsprogram møte 7.11.16
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering med følgende innspill:
 Dokumentet i saken vil bli benyttet i arbeidet framover med handlingsplanen.
 Handlingsplanen skal kvitteres ut gjennom eldrerådets årsrapporter i perioden.
 Målene og temaene i handlingsplanen skal gjenspeiles i eldreforum for kommunene
våren 2017.
 Eldrerådet søker å finne samarbeidsparter i organisasjonene for å nå sine mål.
Organisasjoner som Pensjonistforbundet, Statens seniorråd og Forsvarets
pensjonistforbund er aktuelle organisasjoner.
 Strukturen på arbeidet med handlingsplanen forberedes av leder og fagsekretæren for
eldrerådet.
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