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ORIENTERING:
Prosjektleder Ane Merete Stray-Pedersen ga en orientering til sak 007/19
«Sammen om velferd»
Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen ga en orientering om forebygging av
vold og overgrep mot eldre.- «Vern for eldre»
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

006/19

Godkjenning av protokoll

007/19

Sammen om velferd - statusrapport nr. 1 fra
prosjektet

008/19

Fornebu 2035 - Strategi for utvikling av
fornebusamfunnet

009/19

Fornebu - kommunedelplan 3 - 2.gangsbehandling

010/19

Referatsaker

011/19

Lavterskeltilbud psykisk helse og rus - samordning av
døgntilbudet
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006/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 15.01.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig gdkjent.

ERÅD - 006/19 - 05.02.2019:
Vedtak:
Protokoll fra møte 15.01.2019 godkjennes slik den foreligger.

007/19 : Sammen om velferd - statusrapport nr. 1 fra prosjektet
Rådmannens forslag til vedtak:
Statusrapport 1 fra prosjektet “Sammen om velferd” tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Ragna Berget Jørgensen (BFF) følgende forslag:
Eldrerådet ønsker å bli orientert underveis i prosessen.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
Berget Jørgensens forslag ble enstemig vedtatt.

ERÅD - 007/19 - 05.02.2019:
Vedtak:
1. Statusrapport 1 fra prosjektet “Sammen om velferd” tas til orientering.
2. Eldrerådet ønsker å bli orientert underveis i prosessen.

008/19 : Fornebu 2035 - Strategi for utvikling av fornebusamfunnet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Strategien legges til grunn for Bærum kommunes innsats og deltakelse i arbeidet
med utvikling av fornebusamfunnet.
2. Målformuleringen i punkt E i handlingsplanen endres til: «Det er utviklet en digital
plattform, som brukes i kommunikasjon og daglig samhandling mellom ulike aktører.
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Bylab eller lignende blir brukt som medvirkningsarena.»
3. Rådmannen tar initiativ til at utviklingsarbeidet kan følgeforskes.
Behandlingen i møtet:
Ragna Berget Jørgensen (BFF) fremmet følgende forslag:
Eldrerådet etterlyser planleggingen av seniorsenter på Fornebu.
Votering:
Berget Jørgensens forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag tas til orientering.
ERÅD - 008/19 - 05.02.2019:
Vedtak:
1. Eldrerådet etterlyser planleggingen av seniorsenter på Fornebu.
2. Saken tas forøvrig til orientering.

009/19 : Fornebu - kommunedelplan 3 - 2.gangsbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til kommunedelplan 3 for Fornebu, - arealdel, planID 2016014, plankart dokument
4231093 og bestemmelser dokument 4231087, samt planbeskrivelse dokument 4231116
, miljøprogram dokument 4231270 og overordnet prinsipplan for gate-, park- og
byromsstruktur dokument 4231164 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag tas til orientering.
ERÅD - 009/19 - 05.02.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

010/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Gullhaug bo- og behandlingssenter - valg av leverandør for ny
kontraktsperiode
2.
Referat fra -Dialogmøte med brukerrådslederne på seniorsentrene
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3.

Vern-for-eldre-brosjyre

Behandlingen i møtet:
Til Dokumentnummer 2:
Eldrerådet nedsatte en gruppe som utarbeider utkast til konklusjon.
Votering:
Enstemmig tatt til orientering.

ERÅD - 010/19 - 05.02.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

011/19 : Lavterskeltilbud psykisk helse og rus - samordning av døgntilbudet
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orintering.
Behandlingen i møtet:

ERÅD - 011/19 - 05.02.2019:
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
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Ragna Berget Jørgensen:
Ad Invitasjon til Akershus Eldreforum 2019
Akershus Eldreforum 2019 arrangeres på Henie Onstad kunstsenter 3.april 2019.
Påmeldingsfrist 18.03.19.
Ad forskningsprosjektet Livet@home.path
Ragna og Mariann refererte fra forskningsprosjektet Livet@home.path seminaret
29.01.19. Forskningsprosjekt i samarbeid med universitetet i Bergen som skal gå
over 2 år. Ragna og Liv deltok.
Ad ny leder for seniorsentrene
Arne Harald Foss er ansatt som ny leder for seniorsentrene. Han begynner i
stillingen 1. mars.



Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen:
Kommuneoverlegen ga en orientering om forebygging av vold og overgrep mot
eldre.- «Vern for eldre».
-Dette som svar på spørsmål Ragna Berget Jørgensen tok opp under Eventuelt i
møtet 06.11.2018.

Ragna Berget Jørgensen
utvalgsleder
Bjørg Alver
utvalgssekretær

