BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

11.09.2021

ELDRERÅDET
07.09.2021 kl. 16:30 - 19:30

Dialogmøte med ordfører og utvalgsleder for hovedutvalg for bistand og omsorg
Orientering om kommunehelsesamarbeidet og legevakten v. Anne Marie Flovik og Lars Erik
Gharib-Alhaug

Møteleder:
Ninja Sanner

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
John Kjekshus
Jon Rogstad
Ragna Berget Jørgensen
Yngve Johan Arnesen
Åse Pettersen
Arne Bull Melsom
Frits Lemstad
Ninja Sanner
Svein Sørlie

Parti

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Brit Moestue

Parti

Følgende varamedlemmer møtte:
Einar Kvarving Nistad

Parti

Antall representanter: 10
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Saksnummer

Sakstittel

032/21

Godkjenning av protokoll

033/21

Tildelingskriterier for tilskudd til helse- og
velferdsformål
LØFT - status og fremdrift for flytteprosessen høsten
2021

034/21

Eventuelt
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032/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra eldrerådets møte 10.08.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt

ERÅD - 032/21 - 07.09.2021:
Vedtak:
Protokoll fra eldrerådets møte 10.08.2021 godkjennes slik den foreligger.

033/21 : Tildelingskriterier for tilskudd til helse- og velferdsformål
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for tildelingskriterier for tilskudd til helse- og
velferdsformål tas til orientering.
1. Til grunn for tildeling av tilskudd innen helse- og velferd legges følgende
overordnede tildelingskriterier til grunn:
a. Kommuneplanens samfunnsdel; Hovedmål 1 Bærumsamfunnet jobber vi
sammen for å skape gode liv og like muligheter
b. Kommuneplanens samfunnsdel; Hovedmål 2: Bærumssamfunnet er
attraktivt og inkluderende
c. Kommunens handlingsplaner innen helse- og velferdsområdet

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt
ERÅD - 033/21 - 07.09.2021:
Rådets innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for tildelingskriterier for tilskudd til helse- og
velferdsformål tas til orientering.
1. Til grunn for tildeling av tilskudd innen helse- og velferd legges følgende
overordnede tildelingskriterier til grunn:
a. Kommuneplanens samfunnsdel; Hovedmål 1 Bærumsamfunnet jobber vi
sammen for å skape gode liv og like muligheter
b. Kommuneplanens samfunnsdel; Hovedmål 2: Bærumssamfunnet er
attraktivt og inkluderende
c. Kommunens handlingsplaner innen helse- og velferdsområdet
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034/21 : LØFT - status og fremdrift for flytteprosessen høsten 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om status og fremdrift for flytteprosessene knyttet til
den omfattende omstrukturering i Pleie og omsorg, LØFT, tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt

ERÅD - 034/21 - 07.09.2021:
Rådets innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om status og fremdrift for flytteprosessene knyttet til
den omfattende omstrukturering i Pleie og omsorg, LØFT, tas til orientering.

Eventuelt
Rådsleder Sanner (H) informerte om følgende:
- Det planlegges for institusjonsbesøk i løpet av høsten i samarbeid med administrasjonen
- Det skal legges opp til seminar i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet
- Eldredagen er planlagt gjennomført 01.10.2021 og det blir sendt ut informasjon til rådets
medlemmer. Det er invitert til at fire av medlemmene holder innlegg sammen med politisk
ledelse i kommunen.
Vararepresentant Nistad holdt et innlegg om innstramminger ved eldresentrene og
prisøkningen ved deltakelse på arrangementer. Komplett notat er sendt ut til rådets
medlemmer.

Ninja Sanner
utvalgsleder
Sindre Lågøen Hjetland
utvalgssekretær

