
 

 

 

Bærum kommune – HP 2018-2020 

Høringsuttalelse fra Fellesorganisasjonen i Bærum  

 
FO klubben i Bærum mener at det er et godt HP som legges fram. Det er Ingen store 

innsparinger og det er et godt utgangspunkt inn mot perioden. 

 

FO vil kommentere områdene hvor vi har hovedvekten av våre medlemmer. 

 

Sektor Barn og Unge  
 

Fokus på barn / unge og tidlig intervensjon er bra, samt at det skal settes inn tiltak mot 

barnefattigdom. Da det er et økende problem i Bærum. Videre er det bra at det fortsatt 

satses på tiltak for å bedre integreringen for ensligmindreårige og flyktningfamilier, samt  

tiltak mot utenforskap. Det er videre positivt at Bærum kommune vil arbeide for å sikre 

barns medvirkning i alle saker som angår dem, i tråd med barnekonvensjonen.  

 

Barne- og ungdomstjenester.  

 

Barnevernet. 

I handlingsprogrammet er det beskrevet at antall meldinger til barnevernet som gjelder 

barn under skolepliktig alder har gått ned. Dette er bekymringsfullt.  

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste. Handlingsprogrammet beskriver ulike tiltak 

som FFT og MST- CAN, dette er kostnadskrevende og ikke lovpålagte tiltak. FO savner 

en evaluering at disse tiltakene. Avdelingen som jobber med mottak og undersøkelser er 

svært viktig i barnevernet. Det arbeidet som utføres her er lovpålagt. Her ønsker FO at 

det settes inn tiltak slik at avdelingen blir styrket. Det trengs både høy faglig kompetanse 

og bred realkompetanse. Dette til det best for barna og deres familier. I dag overflyttes 

ressurser fra andre avdelinger, barn og ungdom, slik at de svekkes.  

 

Inkludering, hindre utenforskap og forebygge marginalisering. 

  

Spillhuset er et godt tilbud. Dette tilbudet når barn og unge som tidligere har isolert seg.  

Spillhuset benyttes i dag av mange ungdommer.  FO ser positivt på at 

mentorordningen/LOS metodikken utvides til andre fritids – og aktivitetsarenaer.   

Men FO savner flere konkrete tiltak mot marginalisering.  

 

Redusere konsekvensen av barnefattigdom.  

 

Det er bra at Bærum kommune har ulike ordninger slik at barn som kommer fra familier 

med inntekt under fattigdomsgrensen, kan delta i ulike fritidsaktiviter. Samt at det skal 

satses mer på ferietilbud. Men ønsker FO flere konkrete og lett tilgjengelige tiltak mot 

barnefattigdom, med økt satsing på tverrfaglig samarbeid hvor alle tjenestetilbudene til 

barn og ungdom deltar. 
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Tjenester som har behov langvarig oppfølging/tjenester 

 

Det er bra at det opprettes en ny avlastningsbolig i kommunal regi på Høvik. Da barn 

med store psykiske lidelser og deres familier da vil få stabilt tiltak i kommunen. Det er 

beskrevet at midler til drift vil tas fra kjøp av plasser utenfor kommunen. FO er kritisk til 

om dette vil dekke utgiftene i oppstartsperioden.  

 

Områdesatsing på Fornebu. 

Det er positivt at det lages en fritidsklubb som en kortsiktig løsning, men FO etterlyser 

mer langvarig tiltak. Hva legges i en styrking av nærmiljøarbeidet? Det er et økende 

antall barn i området og det er viktig med gode forebyggende tiltak for barn og unge.  

 

 

Sektor Pleie og omsorg 
 

Velferdsteknologi: 

FO er positive til at Bærum kommune nå har satset stort på velferdsteknologi, vi mener 

det er viktig å være med i utviklingen av tjenester som kan gjøre det mer praktisk å gi 

gode tjenester. Men FO ønsker at dette kun skal være et supplement tillegg til den 

personlige omsorgen som våre bruker/pasienter har behov for. 

 

Tilpassing av tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming: 

Fo ser at Bærum kommune er tidlig ute og ser behovet til den økende veksten av 

mennesker med utviklingshemming. Det at kommunene også yter gode tjenester er vi 

veldig positive til. Rådmannens forslag om å legge ned små ressurskrevende boenheter 

og lage store og robuste boliger isteden er vi mere skeptiske til. Fo ser for seg at en bolig 

kan romme opp til 8 brukere, men flere enn det vil være vanskelig. Det å gi gode 

tjenester til hver enkel når bruker og personal gruppen blir så stor kan by på 

vanskeligheter. Vi er opptatt av Bærum kommune fortsetter å gi gode tjenester til 

mennesker med utviklingshemming. Det finnes store boliger per i dag i Bærum 

kommune, vi ønsker at man skal gå inn å se om tjenestekvaliteten er like god på de store 

avdelingene. Det å være mellomleder på store avdelinger er vanskelig, med tanke på 

nærledelse som vi ønsker det skal være. 

 

Rekrutering: 

For å møte dagens og fremtidige utfordringer inne pleie og omsorg med tanke på 

tjenester til mennesker med utviklingshemmede bør man se på rekruteringen av 

vernepleiere inn i kommunen. FO mener at det skal være selvklart at når det søkes etter 

treårig høgskole utdannende til boligene er det vernepleiere man søker. Kanskje man bør 

se litt på rekrutteringsstrategien for vernepleiere kommunen. 

 

FO ønsker at vi som fagforbund  får delta i planer og endringer i Bærum kommune som 

berører  våre brukergrupper.   Vi har erfart at vi at vi har kommet sent inn i flere 

endringsprosesser og derfor ikke har fått bidratt med våre fagkunnskaper til det beste 

for de sårbare barn, unge og voksne som våre medlemmer arbeider med.   
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