Eldrerådets behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse 14.11.2014:
1.
2.

3.

Grunnprisen på enkeltbilletter for lokalbussene i Østfold økes med kr kr 5,- for voksen
og 2,- for barn og honnør.
Prisen for mobilbillett settes til kr 30,- for voksen og 15,- for barn/honnør uavhengig
av avstand og med fri overgang i 110 minutter. Overgangstiden reduseres til 90
minutter når teknisk løsning for aktivisering av billetten er ferdig utviklet. Tilbudet
gjelder fra så snart tjenesten er tilgjengelig og evalueres fortløpende.
Fylkesrådmannen bes fremme en ny sak hvis salget av mobilbilletter får vesentlige
negative konsekvenser for billettinntektene.
Ny aldersinndeling og priser for periodekort:
Kategori
Østfoldkort Barn

pris 7 dg
80,-

30 dg
275,-

180 dg
1.375,-

100,-

325,-

1.625,-

110,-

350,-

1.750,-

200,-

650,-

3.250,-

100,-

325,-

1.625,-

Gyldig for barn mellom 4 og 15 år.

Østfoldkort Ungdom
Gyldig for ungdom mellom 16 og 19 år.

Østfoldkort UngVoksen
Gyldig for unge voksne mellom 20 og
29 år. Kan også benyttes av studenter
over 30 år med gyldig studenbevis fra HiØ.

Østfoldkort Voksen
Gyldig for voksne mellom 30 og 66 år.

Østfoldkort Honnør
Gyldig for alle over 67 år og kunder
som har rett til honnørrabatt

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Studentkortordningen avvikles fra studiestart i august 2015 og erstattes at et
UngVoksen tilbud for aldersgruppen 20-29 år. Tilbudet kan også benyttes av
studenter over 30 år med gyldig studentbevis fra Høgskolen i Østfold.
Aldersgrensen for barnebillett reduseres til 4 år
Priskategorien «ungdom enkeltbillett» som gjelder for ungdom i alderen 16-25 år
avvikles.
Det innføres gruppebilletter for barnehager tilsvarende som skolene.
Inntil 4 barn tom 15 år reiser gratis i følge med voksen som betaler voksenpris.
Rabattsatsen på Verdikort økes til 30 % og det tilbys Autoreise med samme rabatt.
Det innføres Verdikort med 10 % rabatt for barn og honnør.
Kortkostnaden reduseres til kr 50,-.

12.
13.
14.
15.

Det innføres barnepris for sykkel.
Frakt fjernes som egen priskategori, men det kan fortsatt inngås langsiktige avtaler
om frakt av mindre varer.
Endringene innføres fra 1. februar 2015, med unntak for avvikling av studentkort og
tilbud om mobilbillett som har avvikende tidspunkt.
Fylkesrådmannen bes fremme en ny sak våren 2015 med evaluering av endringene og
eventuelle forslag til justeringer.

