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Planlagtepolitiskesaker2. halvår2022

Planutvalget
-05.05.2022- 088/22
Innstilling:
Oversiktover planlagtepolitiske saker2.halvår2022tas til orientering.

Eldrerådet
-03.05.2022- 015/22
Oversiktover planlagtepolitiske saker2.halvår2022tas til orienteringmed følgendetillegg
somleggesfrem for eldrerådet:
1080 ØkonomimeldingI 2022
991 Levehele livet
512 Innfartsparkering- Utredningav kapasitet

53 Sandvika - gate og byromsplan - 1. gangsbehandling
1081 Økonomirapport per 31.7.2022
918 Rapportering ledighet i kommunale boliger 3. kvartal 2022
849 Økonomimelding II 2022
430 Personalpolitiske retningslinjer for omstilling og nedbemanning
730 Plan for gjennomføring av oppgradering av tilfluktsrom
1083 Handlingsdel, Budsjett og økonomiplan 2023-2026
1074 Lindring og palliasjon i Bærum kommune
88 Krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten
292 Frivillighetspolicy for Bærum kommune
1121 Legetjenesten i sykehjem
1124 Serviceerklæring sykehjem
1125 Hjemmebaserte tjenester - organisering og dimensjonering
1131 Språkopplæring ved seniorsentrene og mentorordning
1133 Bolig for eldre med rusutfordringer
616 Evaluering sammenslåing mellom Stabekk Hospice og Stabekk bo- og behandling
1122 Flere friske år
1123 Alternative boformer
850 KOSTRA-analyse 2021
1135 Eldre og rus - erfaringer og tiltak
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-02.05.2022- 021/22
Anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2. halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg:
*
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
736 - Utleie av lokaler til kultur og frivillighet i Bærum kommune - økonomiske
konsekvenser og samordning bookingsystem
810 - Tilstands rapport skole og barnehage 2021
957 - Status Haug skole
1048 - Psykologisk førstehjelp - satsingen videre
991 - Leve Hele Livet
1053 - Yngre mennesker skal ikke på tradisjonelle sykehjem
976 - Revidert handlingsplan for forebygging av hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme
samt trygg- by- satsingen
956 - Sommerskole 2022
979 - Kulturskolen - rullerende plan
525 - Berger svømmehall - Evaluering etter åpningen av ny svømmehall på Rud
131 - Digitaliserings strategi - revidering
88 - Krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten - evaluering etter to år
862 - Drift av Bærum kommunale dagtilbud og Regionalt aktivitetssenter
863 - CRPD/FN-konvensjonen menneskerettigheter - utvikling av opplærings materiell.
Notat.
1098 - Personer med BPA - kriterier for timeantall
1025 - Hjemmebaserte tjenester - organisering og dimensjonering
1131 - Språkopplæring ved seniorsentrene, og mentorordning
502 - Ungdom og Fritid - status og gjennomgang - mandat

602 - Praksis for dagsentertilbud for innbyggere som tildeles omsorgsbolig
854 - Dagsenter – organisering og dimensjonering
1016 - Undervisning og oppfølging av faget folkehelse og livsmestring i skolen.
1097 - Praksis på planlegging og gjennomføring av ferie for personer som trenger ledsager
1122 - Flere friske år
1123 - Alternative boformer
1144 - Kyststien Kadettangen til Sjøholmen mulighet for å holde strekningen åpen
1136 - Resultater KVP og sosialhjelp - oppfølging unge
1134 - Evaluering av erfaringskonsulenter
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Vedlagt følger oversikt over planlagte politiske saker 2. halvår for perioden f.o.m. juni t.o.m.
desember 2022.
Kommunedirektøren har vurdert realistisk framdrift i de anslag som er ført opp for når
sakene forventes å være ferdig fra kommunedirektøren. Sakene er prioritert og lagt ut i tid i
tråd med de rammene og føringer som ble lagt til grunn i sak om kommunedirektørens
prioriteringer for 2022.
Uforutsette forhold eller nye utredningsoppdrag kan føre til at saker må forskyves i forhold
til det som er vist i oversikten. Det vil ta noe tid fra saken er ferdig fra kommunedirektøren
til den kan behandles i utvalget.

Vedlegg:
Planlagte politiske saker 2. halvår 2022.pdf_

5862419

Behandlingen i møtet 05.05.2022 Planutvalget
Kommunalsjef Jannike Hovland orienterte innledningsvis om fremdriften for behandlingen
av kommuneplanens arealdel 2021- 2042.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Planutvalget-05.05.2022- 088/22:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.

Behandlingen i møtet 03.05.2022 Eldrerådet
Forslag fremmet av Svein Sørlie, Pp
I tillegg til kommunedirektørens forslag, ønskes følgende saker lagt frem for Eldrerådet:
ID 991 - Leve hele livet
ID 1074 - Lindring og palliasjon i Bærum kommune
ID 88 - Krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten - evaluering etter to år
ID 292 - Frivillighetspolicy for Bærum kommune
ID 1121 - Legetjenesten i sykehjem
ID 1124 - Serviceerklæring sykehjem
ID 1131 - Språkopplæring ved seniorsentrene og mentorordning
ID 1133 - Bolig for eldre med rusutfordringer
ID 616 - Evaluering sammenslåing mellom Stabekk Hospice og Stabekk bo- og behandlings
ID 850 - KOSTRA analyse 2021
ID 1122 - Flere friske år
ID 1123 - Alternative boformer
ID 1135 - Eldre og rus - erfaringer og tiltak
Forslag fremmet av Ninja Sanner, H
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg
som legges frem for eldrerådet:
1080 Økonomimelding I 2022
991 Leve hele livet
512 Innfartsparkering - Utredning av kapasitet
53 Sandvika - gate og byromsplan - 1. gangsbehandling
1081 Økonomirapport per 31.7.2022
918 Rapportering ledighet i kommunale boliger 3. kvartal 2022
849 Økonomimelding II 2022
430 Personalpolitiske retningslinjer for omstilling og nedbemanning
730 Plan for gjennomføring av oppgradering av tilfluktsrom
1083 Handlingsdel, Budsjett og økonomiplan 2023-2026
1074 Lindring og palliasjon i Bærum kommune
88 Krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten
292 Frivillighetspolicy for Bærum kommune
1121 Legetjenesten i sykehjem
1124 Serviceerklæring sykehjem
1125 Hjemmebaserte tjenester - organisering og dimensjonering
1131 Språkopplæring ved seniorsentrene og mentorordning
1133 Bolig for eldre med rusutfordringer
616 Evaluering sammenslåing mellom Stabekk Hospice og Stabekk bo- og behandling
1122 Flere friske år
1123 Alternative boformer
850 KOSTRA-analyse 2021

1135 Eldre og rus - erfaringer og tiltak
Votering:
Forslaget til representant Sørlie (PP) går inn som en del av fellesforslaget fra rådet.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt

Eldrerådet-03.05.2022- 015/22:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg
som legges frem for eldrerådet:
1080 Økonomimelding I 2022
991 Leve hele livet
512 Innfartsparkering - Utredning av kapasitet
53 Sandvika - gate og byromsplan - 1. gangsbehandling
1081 Økonomirapport per 31.7.2022
918 Rapportering ledighet i kommunale boliger 3. kvartal 2022
849 Økonomimelding II 2022
430 Personalpolitiske retningslinjer for omstilling og nedbemanning
730 Plan for gjennomføring av oppgradering av tilfluktsrom
1083 Handlingsdel, Budsjett og økonomiplan 2023-2026
1074 Lindring og palliasjon i Bærum kommune
88 Krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten
292 Frivillighetspolicy for Bærum kommune
1121 Legetjenesten i sykehjem
1124 Serviceerklæring sykehjem
1125 Hjemmebaserte tjenester - organisering og dimensjonering
1131 Språkopplæring ved seniorsentrene og mentorordning
1133 Bolig for eldre med rusutfordringer
616 Evaluering sammenslåing mellom Stabekk Hospice og Stabekk bo- og behandling
1122 Flere friske år
1123 Alternative boformer
850 KOSTRA-analyse 2021
1135 Eldre og rus - erfaringer og tiltak
Behandlingen i møtet 02.05.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
736 - Utleie av lokaler til kultur og frivillighet i Bærum kommune - økonomiske
konsekvenser og samordning bookingsystem
810 - Tilstands rapport skole og barnehage 2021
957 - Status Haug skole
1048 - Psykologisk førstehjelp - satsingen videre
991 - Leve Hele Livet
1053 - Yngre mennesker skal ikke på tradisjonelle sykehjem
976 - Revidert handlingsplan for forebygging av hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme
samt trygg- by- satsingen

956 - Sommerskole 2022
979 - Kulturskolen - rullerende plan
525 - Berger svømmehall - Evaluering etter åpningen av ny svømmehall på Rud
131 - Digitaliserings strategi - revidering
88 - Krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten - evaluering etter to år
862 - Drift av Bærum kommunale dagtilbud og Regionalt aktivitetssenter
863 - CRPD/FN-konvensjonen menneskerettigheter - utvikling av opplærings materiell.
Notat.
1098 - Personer med BPA - kriterier for timeantall
1025 - Hjemmebaserte tjenester - organisering og dimensjonering
1131 - Språkopplæring ved seniorsentrene, og mentorordning
502 - Ungdom og Fritid - status og gjennomgang - mandat
602 - Praksis for dagsentertilbud for innbyggere som tildeles omsorgsbolig
854 - Dagsenter – organisering og dimensjonering
1016 - Undervisning og oppfølging av faget folkehelse og livsmestring i skolen.
1097 - Praksis på planlegging og gjennomføring av ferie for personer som trenger ledsager
1122 - Flere friske år
1123 - Alternative boformer
1144 - Kyststien Kadettangen til Sjøholmen mulighet for å holde strekningen åpen
1136 - Resultater KVP og sosialhjelp - oppfølging unge
1134 - Evaluering av erfaringskonsulenter
Votering:
Foreslåtte saker ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-02.05.2022- 021/22:
Anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2. halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg:
*
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
736 - Utleie av lokaler til kultur og frivillighet i Bærum kommune - økonomiske
konsekvenser og samordning bookingsystem
810 - Tilstands rapport skole og barnehage 2021
957 - Status Haug skole
1048 - Psykologisk førstehjelp - satsingen videre
991 - Leve Hele Livet
1053 - Yngre mennesker skal ikke på tradisjonelle sykehjem
976 - Revidert handlingsplan for forebygging av hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme
samt trygg- by- satsingen
956 - Sommerskole 2022
979 - Kulturskolen - rullerende plan
525 - Berger svømmehall - Evaluering etter åpningen av ny svømmehall på Rud
131 - Digitaliserings strategi - revidering
88 - Krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten - evaluering etter to år
862 - Drift av Bærum kommunale dagtilbud og Regionalt aktivitetssenter
863 - CRPD/FN-konvensjonen menneskerettigheter - utvikling av opplærings materiell.
Notat.

1098 - Personer med BPA - kriterier for timeantall
1025 - Hjemmebaserte tjenester - organisering og dimensjonering
1131 - Språkopplæring ved seniorsentrene, og mentorordning
502 - Ungdom og Fritid - status og gjennomgang - mandat
602 - Praksis for dagsentertilbud for innbyggere som tildeles omsorgsbolig
854 - Dagsenter – organisering og dimensjonering
1016 - Undervisning og oppfølging av faget folkehelse og livsmestring i skolen.
1097 - Praksis på planlegging og gjennomføring av ferie for personer som trenger ledsager
1122 - Flere friske år
1123 - Alternative boformer
1144 - Kyststien Kadettangen til Sjøholmen mulighet for å holde strekningen åpen
1136 - Resultater KVP og sosialhjelp - oppfølging unge
1134 - Evaluering av erfaringskonsulenter

