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035/21

Godkjenning av protokoll

036/21

Forsøk med fleksibel avlastning – frihets- og
velferdsteknologi, innovasjon og brukermedvirkning

Eventuelt
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035/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra eldrerådets møte 07.09.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

ERÅD - 035/21 - 28.09.2021:
Vedtak:
Protokoll fra eldrerådets møte 07.09.2021 godkjennes slik den foreligger.

036/21 : Forsøk med fleksibel avlastning – frihets- og velferdsteknologi,
innovasjon og brukermedvirkning
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om forsøk med fleksibel bestilling av
avlastningsopphold tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ninja Sanner, H
Eldrerådet er enig i at en fleksibel nettbasert kalender vil være en god løsning for de
brukere/pårørende som har lett for å finne frem i systemet. Eldrerådet ber om, at det
sette fokus på eldre ektepar, som har vanskelig for å finne frem i nettbaserte systemer,
også vil bli ivaretatt og inkludert.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra representanten Ninja Sanner ble enstemmig vedtatt.
ERÅD - 036/21 - 28.09.2021:
Vedtak
1. Kommunedirektørens redegjørelse om forsøk med fleksibel bestilling av
avlastningsopphold tas til orientering.
2. Eldrerådet er enig i at en fleksibel nettbasert kalender vil være en god løsning for de
brukere/pårørende som har lett for å finne frem i systemet. Eldrerådet ber om at det
settes fokus på eldre ektepar, som har vanskelig for å finne frem i nettbaserte systemer,
også vil bli ivaretatt og inkludert.
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EVENTUELT
Britt Mostue informerte om at det kommer en skriftlig invitasjon fra Godthaab om at
eldrerådet kan komme på besøk. Eldrerådet er innstilt på å takke ja når invitasjonen
kommer.
Britt Mostue informerte om at Ringsaker kommune har tatt initiativ til å få besøk av
eldrerådet i Bærum for erfaringsutveksling.
John Kjekshus etterlyste informasjon om Aksjon-prosjektet. Rådet ønsker at
kommunedirektøren kommer tilbake med informasjon om status for arbeidet med dette
prosjektet.
Ninja Sanner orienterte om at ordfører fylte 60 år i helgen som var. Eldrerådet sendte
blomster og Sanner representerte rådet på markeringen.
Ninja Sanner viste til utsendt sak om Franzefossbyen med forespørsel om noen kan delta i
workshop. Jon Rogstad stiller som representant for de eldre som aldersgruppe, men uten
å representere rådet som sådan. Jon Rogstad tar med seg invitasjonen til Senior Norge
med forespørsel om ytterligere deltaker derfra.
Ninja Sanner minnet om eldredagen førstkommende fredag.
Ninja Sanner orienterte om at nå som samfunnet er åpnet opp igjen vil det bli arbeidet
med å få til befaringer for eldrerådets medlemmer til kommunens ulike institusjoner,
forhåpentligvis allerede fra november. Rådsleder, kommunedirektør og rådssekretær
kommer tilbake med forslag til befaringsliste. Medlemmene oppfordres til å sende inn
forslag til temaer man kan ta opp på befaringene.
BØP (tidligere HP) ble omdelt til rådets medlemmer. Det legges opp tilet eget seminar
om BØP for rådet. Alle rådets medlemmer oppfordres til å komme med innspill til temaer
man ønsker at rådet skal fokusere på i sin uttalelse til BØP. Det vil komme mer
informasjon om seminaret.
Kommunedirektøren besvarte spørsmål sendt inn fra Jon Rogstad om sak vedrørende
forsvarlig bemanning innen pleie og omsorg.

Ninja Sanner
utvalgsleder
Eirik Lindstrøm
utvalgssekretær

