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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Finn Terje Tønnessen
Leder
Eline Stokstad Oserud
Nestleder
Torunn Skottevik
Medlem
Svein Gulbrandsen
Medlem
Jan Petter Myrvold
Medlem
Solveig Langrud Sletten
Medlem

Representerer
FRP
SP
AP
FM
FFO
FFO

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Sunniva Pallin
Berit Paulsrud

Representerer
NAV

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Berit Paulsrud
MEDL
Ann-Karin Pettersen
Medlem

Representerer
NAV
SAFO

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Enhetsleder, utvalgssekretariatet
Ole Kjendlie
Benedikte Vivaas Kise
Fagsekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 10/17

Tannklinikker og investeringsprosjekter i ØP perioden 2017 -2020

PS 11/17

Status og plan for utvikling av bestillingstransporttilbudet i Akershus

NOT 3/17

Orientering - Strategi for å øke tilgjengelighet til kollektivtransporten for
mennesker med nedsatt funksjonsevne - status og plan

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Protokoll fra møtet 29.05.17 ble godkjent.
Leder, Finn Terje Tønnessen (FrP), foreslo å behandle sak PS 11/17 som første sak. Rådet
samtykket til dette.
Annet
Dagskonferansen for kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2017
Programmet for dagskonferansen ble lagt frem for rådet. Det kom innspill om å forlenge første
post på programmet. Fagsekretær forhører seg med paneldeltakerne om mulighet for oppstart kl.
09.15.
Universell utforming på Akershus fylkeskommunes nettsider
Fagsekretær informert om at informasjon om universell utforming vil komme opp på nettsidene
i oktober. Innholdet vil i oppstarten være relevante linker, dokumenter og informasjon om
eksisterer i dag. I tiden fremover vil det bygges på med nyheter, dokumenter og andre ting etter
hvert som dette foreligger. Informasjonen på nettsidene vil således være dynamiske og i
utvikling.
Oppfølging av befaringen på Aker Brygge og Nesodden kollektivterminaler
Dagfinn Mahle ved Akershus KollektivTerminaler er på saken, men hadde enda ikke fått
tilbakemelding fra sine kollegaer om oppfølging av Rådets tilbakemeldinger.
Bestillingstransport
Rådet oppfordret til inkludering av de kommunale rådene i arbeidet og informasjonsarbeidet
relatert til bestillingstransport.
Orienteringer
1. Det ble gitt en orientering av Rune Winum om universelt utformede kulturbygg og
idrettsanlegg i forkant av møte. Rådet gav tilbakemeldinger på at en kartlegging var ønskelig og
at det er viktig å sikre tilgjengelighet i alle bygg fylkeskommunen benytter – også de som leies.
2. Nina Gjervik og Benedicte Bruun-Lie orienterte, sammen med en representant fra Ruter, om
utarbeidelsen av en tilgjengelighetsstrategi på avdelingen for samferdsel. Det er bevilget
50 000kr fra statlig hold til arbeidet og fokuset er på hele reisekjeden.
Rådet ble i denne sammenheng invitert til å delta på to workshops som avholdes i løpet av andre
kvartal 2017. Informasjon om datoer og hvem som deltar gjøres via mail når dette foreligger.
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Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.09.2017
10/2017 - Tannklinikker og investeringsprosjekter i ØP perioden 2017 -2020
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Det etableres nye tannklinikker på Strømmen, i Asker og på Eidsvoll i samsvar med beskrevne
investeringsprosjekter i ØP for 2017 -2020.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Det etableres nye tannklinikker på Strømmen, i Asker og på Eidsvoll i samsvar med beskrevne
investeringsprosjekter i ØP for 2017 -2020.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.09.2017
11/2017 - Status og plan for utvikling av bestillingstransporttilbudet i Akershus
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar Ruters forslag til tiltak for å øke bruken av dagens
bestillingstransporttilbud til orientering og forventer at tiltakene igangsettes raskt.
2. Fylkestinget ber om en helhetlig plan fra Ruter AS for utviklingen av
bestillingstransporttilbudet på kort sikt fram mot 2020. Planen skal inneholde vurdering
av dagens tilbud, konkrete planer for videre utvikling og markedsføring av
bestillingstransporttilbudet, samt kostnadsoverslag. Planen skal legges fram for
fylkestinget i løpet av 1. kvartal 2018.
3. Fylkestinget forventer at Ruter legger vekt på å bidra til «mobilitet for alle» i sitt
langsiktige strategiarbeid.
Utvalgets behandling:
Leder, Finn Terje Tønnessen (FrP), foreslo å behandle saken som første sak. Rådet samtykket
til dette.
Votering:
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Fylkestinget tar Ruters forslag til tiltak for å øke bruken av dagens
bestillingstransporttilbud til orientering og forventer at tiltakene igangsettes raskt.
2. Fylkestinget ber om en helhetlig plan fra Ruter AS for utviklingen av
bestillingstransporttilbudet på kort sikt fram mot 2020. Planen skal inneholde vurdering
av dagens tilbud, konkrete planer for videre utvikling og markedsføring av
bestillingstransporttilbudet, samt kostnadsoverslag. Planen skal legges fram for
fylkestinget i løpet av 1. kvartal 2018.
3. Fylkestinget forventer at Ruter legger vekt på å bidra til «mobilitet for alle» i sitt
langsiktige strategiarbeid.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.09.2017
3/2017 - Orientering - Strategi for å øke tilgjengelighet til kollektivtransporten for
mennesker med nedsatt funksjonsevne - status og plan
Utvalgets behandling:
Saken ble tatt til orientering.
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