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Innhold:
Sak 1.
Analyse av innspill og anbefaling til videre arbeid

Ansvarlig

Enighet om at fysisk tilgjengelighet – fortau og benker må være
med i anbefalingen.
Lurt å starte med Håkon den godes gate, den går i en akse fra
LBAS og helt til stadionparken. Mange eldre ferdes i denne gaten.
Flere gater må tas etter hvert, Kirkegata kan være neste gate, men
da må Fylkeskommunen involveres.
Enighet om at temaet transport også skal være med i
anbefalingen.
Anbefalingene fra prosjektgruppen blir da:
1. Fysisk tilgjengelighet
(rullestolramper, hindringer på fortau dekke på fortau,
fotgjengeroverganger, nedsenking på fortau ved
fotgjengeroverganger, benker m.m)
2. Kommunikasjon og informasjon
3. Transport
Punktene står i prioritert rekkefølge
På punkt 1 anbefales det å bruke en Seniortråkkgruppe
Forslag til sammensetning av gruppen:
- 2 repr Seniorrådet
- 2 repr fra lokal penslonistforening
- 1 repr fra Rådet for Likestilling (seniormedlem etterspørres)
- 1 repr fra Blindeforbundet (seniormedlmen etterspørres)
- 1 repr fra Kommunalteknikk
Kommentar: Elin har tatt seg den friheten å øke antall fra
Seniorrådet og pensjonistforeningen. Dette da vi ikke har noen
garanti for at vi får seniormedlemmer fra Rådet for likestilling og
Blindeforbundet. Seniortråkkgruppen må ha en overvekt av eldre!
Elin oppdaterer delrapporten ihht innspillene over. Ferdig
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delrapport oversendes til Kommunalsjef Helse Kristin Bratseth.
Hun melder opp delrapporten som sak til Rådmannens strategiske
lederteam. Det kan komme innspill til endring i våre anbefalinger.
Sak 2.
Elin orienterte om Seniortråkk. Enighet i prosjektgruppen at dette
er en bra metode for å involvere eldre og detaljert kartlegge fysisk
tilgjengelighet
Sak 3.
Utsendelse av delrapport inkludert oppsummering skjer når
delrapport er helt ferdig
Sak 4.
Det arbeides med å få på plass en ny prosjektleder som skal starte
150819. Informasjon vil bli gitt når dette er avklart.
Referent: Elin
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