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Fra: Mariella Clausen <mariellaclausen@gmail.com>
Sendt: onsdag, november 13, 2019 11:42 am
Til: stig.kapskarmo@baerum.kommune.no; mbarstadsanner@gmail.com
Kopi: Solveig Dorthea Enger; Jeanette Ekstrøm
Emne: Re: Deputasjon i Bærum kommune
Hei,
Vi har skrevet et brev som vi ønsker at dere distribuerer til aktuelle politikere. Det følger to
vedlegg.
Vi planlegger også melde inn et spørsmål til åpen spørretid i kommunestyret. Det vil dreie seg
om samme utfordring som belyses i brevet.
Håper dette ser greit ut og at de rette personene mottar brevet.
Tusen takk for hjelp:-)
Mvh
Mariella Clausen og Jeanette Stenhammer
ons. 13. nov. 2019 kl. 11:30 skrev Mariella Elizabeth Hunstad Clausen
<mariella.clausen@baerum.kommune.no>:

Fra: Stig Olai Kapskarmo
Sendt: 15. oktober 2019 11:08
Til: Mariella Elizabeth Hunstad Clausen
Kopi: Eirik Lindstrøm; Jeanette Stenhammer
Emne: SV: Deputasjon i Bærum kommune

Hei

Vi har ikke deputasjon i den form som Oslo kommune opererer med men vi har flere andre
kanaler dere gjerne må benytte.

Dersom dere har noe skriftlig kan dere sende det til oss og vi distribuerer det da videre til de
aktuelle politikerne. Det dere har sendt blir da også satt opp som referatsak på sakskartet til
de politiske utvalgene som saken gjelder.

Videre kan dere også be om møte med politikerne, og da særlig utvalgsledere. Noen ganger
kan det også være aktuelt å gi en orientering til hele utvalget, f.eks. Hovedutvalget for
bistand og omsorg. Akkurat dette siste avgjøres i så fall av utvalgslederen.

I tillegg er det mulig å melde inn spørsmål til åpen spørretid i kommunestyret. Neste
kommunestyremøte hvor dette er mulig er 27. november. Da sender dere inn spørsmålet
innen en uke før møtet.

Innimellom arrangeres det høringsmøter, og dette vil mest sannsynlig utvalgene gjøre i
forbindelse med behandlingen av Rådmannens forslag til handlingsprogram.

Vennlig hilsen

Stig Olai Kapskarmo, spesialrådgiver
Bærum kommune, Politisk sekretariat
stig.kapskarmo@baerum.kommune.no
975 48 537

Fra: Mariella Elizabeth Hunstad Clausen <mariella.clausen@baerum.kommune.no>
Sendt: tirsdag 15. oktober 2019 09:54
Til: Eirik Lindstrøm <eirik.lindstrom@baerum.kommune.no>
Kopi: Jeanette Stenhammer <jeanette.stenhammer@baerum.kommune.no>
Emne: Deputasjon i Bærum kommune

Hei,

Nå er det deputasjons tid i Oslo kommune.

Vi ønsker på vegne av kommune jordmødrene, NSF/DNJ, å delta på deputasjon i Bærum
kommune.

Hvordan gjør vi det i Bærum? Har vi deputasjon? Eller heter det noe annet hos oss? Hvordan
kan vi melde oss med fremlegg?

Setter pris på svar eller evt at du henviser meg til de/den som kan hjelpe oss

Med vennlig hilsen Mariella Clausen, kommunejordmor

