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012/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Eldrerådets møte 5.2.2019 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

ERÅD - 012/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Eldrerådets møte 5.2.2019 godkjennes slik den foreligger.

013/19: Krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I pleie- og omsorgstjenesten innføres det en prøveordning med følgende språkkrav:
· B1 – for ufaglærte med direkte brukerkontakt (videreføres som i dag)
· B2 - for personer med fagutdanning på videregående nivå
· C1 - for medarbeidere med 3-årig høgskoleutdanning og ledere på alle nivå
2. Det legges frem en ny sak om 2 år som inkluderer evaluering av prøveordningen.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ragna Berget Jørgensen,
Eldrerådet ønsker å bli orientert underveis i prosessen.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Berget Jørgensens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
ERÅD - 013/19 - 05.03.2019:
Anbefaling:
1. I pleie- og omsorgstjenesten innføres det en prøveordning med følgende språkkrav:
· B1 – for ufaglærte med direkte brukerkontakt (videreføres som i dag)
· B2 - for personer med fagutdanning på videregående nivå
· C1 - for medarbeidere med 3-årig høgskoleutdanning og ledere på alle nivå
2. Det legges frem en ny sak om 2 år som inkluderer evaluering av prøveordningen.
3. Eldrerådet ønsker å bli orientert underveis i prosessen.
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014/19: Tryggere hverdag - erfaringer fra brukere og ansatte etter
oppstartsfasen
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om erfaringer fra brukere og ansatte etter oppstartfasen med
Tryggere hverdag tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

ERÅD - 014/19 - 05.03.2019:
Anbefaling:
Rådmannens redegjørelse om erfaringer fra brukere og ansatte etter oppstartfasen med
Tryggere hverdag tas til orientering.

015/19: Bærum Eldreråds oppsummering fra dialogmøte med
brukerrådslederne for seniorsentrene i Bærum
Forslag
Referatet fra dialogmøtet med brukerrådslederne på seniorsentrene tas til orientering.
Arbeidsgruppens oppsummering vedtas.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

ERÅD - 015/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
Referatet fra dialogmøtet med brukerrådslederne på seniorsentrene tas til orientering.
Arbeidsgruppens oppsummering vedtas.
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016/19: Overordnet samarbeidsavtale mellom Vestre Viken heleforetak og
Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til revidert Overordnet samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Vestre
Viken heleforetak vedtas. Det tas forbehold om eventuelle endringer i sammensetting av
Overordnet samarbeidsutvalg.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

ERÅD - 016/19 - 05.03.2019:
Anbefaling:
Forslag til revidert Overordnet samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Vestre
Viken helseforetak vedtas. Det tas forbehold om eventuelle endringer i sammensetting av
Overordnet samarbeidsutvalg.

017/19: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer Tittel
1.
Henvendelse fra Pensjonistforbundet
2.
Høring- ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for
eldre - personer med funksjonsnedsettelse - ungdom
3.
Vaktmestertjenester for eldre hjemmeboende - uttalelse fra BOP
4.
Granly dagsenter

Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Det ble besluttet å opprette en egen sak av referatsaken: "Vaktmester for eldre
hjemmeboende - uttalelse fra BOP".
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ERÅD - 017/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Det ble besluttet å opprette en egen sak av referatsaken: "Vaktmester for eldre
hjemmeboende - uttalelse fra BOP"

018/19: Vaktmestertjenester for eldre hjemmeboende - uttalelse fra BOP
Forslag:
Man ser positivt på at Bærum kommune oppretter vaktmestertjeneste for eldre
hjemmeboende, spesielt med tanke på en snerik vinter.
Det bes om at uttalelsen blir fulgt opp så snart som mulig.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Berget Jørgensens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

ERÅD - 018/19 - 05.03.2019:
Anbefaling:
Man ser positivt på at Bærum kommune oppretter vaktmestertjeneste for eldre
hjemmeboende, spesielt med tanke på en snerik vinter.
Det bes om at uttalelsen blir fulgt opp så snart som mulig.

Ragna Berget Jørgensen
utvalgsleder
Irene Jensen
utvalgssekretær

