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Saksnummer

Sakstittel

009/22

Morgendagens omsorg - langsiktig omstilling

007/22

Henvendelser og innspill

008/22

Referatsaker

006/22

Eventuelt

Godkjenning av protokoll
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006/22 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra eldrerådets møte 01.02.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt

ERÅD - 006/22 - 08.03.2022:
Vedtak:
Protokoll fra eldrerådets møte 01.02.2022 godkjennes slik den foreligger.

009/22 : Morgendagens omsorg - langsiktig omstilling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om planlagt arbeid med oppdrag i Budsjett og
økonomiplan 2022-2025 som er knyttet til dreining av tjenestene tas til orientering.
2. Kommunedirektøren orienterer om status på arbeidet i fjerde kvartal 2022.
3. Det utarbeides en temaplan for tjenesteområdet Pleie og omsorg med oppstart i
2023 som vil være en revidering av «Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023».
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt
ERÅD - 009/22 - 08.03.2022:
Rådets anbefaling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om planlagt arbeid med oppdrag i Budsjett og
økonomiplan 2022-2025 som er knyttet til dreining av tjenestene tas til orientering.
2. Kommunedirektøren orienterer om status på arbeidet i fjerde kvartal 2022.
3. Det utarbeides en temaplan for tjenesteområdet Pleie og omsorg med oppstart i
2023 som vil være en revidering av «Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023».

007/22 : Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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Dokumentnummer Tittel
1.
Brev til Eldrerådet vedrørende nettverk på Østerås Seniorsenter
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ninja Sanner, H
Innspillet om nettverket på Østerås Seniorsenter oversendes adminitrasjonen for
besvarelse
Votering:
Tilleggsforslaget fra rådsleder Sanner (H) ble enstemmig vedtatt
ERÅD - 007/22 - 08.03.2022:
Vedtak:
Innspillet om nettverket på Østerås Seniorsenter oversendes adminitrasjonen for
besvarelse

008/22 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
2.
Svar på spørsmål i Eldrerådet 01.02.2022 til sak Forskrift med
vedtekter for gravplasser i Bærum kommune - Viken
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt
ERÅD - 008/22 - 08.03.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Rådsleder Sanner (H) informerte rådet om at administrasjonen hadde gått inn for å tilby kake
og kaffe på alle seniorsentre i forbindelse med markeringen av eldredagen fredag 30.
september 2022.
Rådsmedlem John Kjekshus sendte inn følgende innlegg:
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Kommunal byutvikling og eldre

Kommunens by-prosjekter som skal samle boligbygging til knutepunkter høres fornuftig ut,
men realiseringen viser at man i stor grad glemmer å beholde det grønne preget som tidligere
ha vært Bærum kommunes varemerke. Bekkestua er et godt eksempel på hvordan bygg,
gående, offentlig kommunikasjon og bilister kolliderer. Høye hus og trange gater har blitt et
problem i Bekkestua. Planene om å byggen en høy mur rundt Nadderud stadion helt ut i
gangfeltet er også skremmende. I tillegg til at Bærum skal være en klimaklok kommune bør
den også forbli grønn. Skal Nye Nadderud stadion ble et nytt økonomisk uføre som Telenor
Arena?
Hva skjer med de videre planene for Bekkestua når det gjelder brannstasjonen, biblioteket
som har ligget som en sår tommeltott i årevis.
Kommune planen problematiserer i liten grad den økonomiske utviklingen innen
byggesektoren som øker klasseforskjellene og sosial ulikhet. Når eiendommer omsettes for
opptil 30 millioner kroner blir kvadratmeter prisen tilsvarende høy for nye boliger. Eldrerådet
ber kommuneadministrasjonen om en gjennomgang av kommunens planer og prinsipper for
byutviklingen i Bærum.
Rådet ble enige om å be om en orientering fra administrasjonen knyttet til temaet til neste
rådsmøte.

Ninja Sanner
utvalgsleder

Sindre Lågøen Hjetland
utvalgssekretær

