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 Arkivsaksnr: 16/30294 
 
 
 
 
 
Fra:  Rådmannen 
 
 
 
 
Vedrørende:  HP 2017-2020 Svar på spørsmål om Haug skole - omstilling (BAUN) 
  
 
Viser til protokoll fra hovedutvalget BIOM av 12.10.2016 hvor utvalget ber om tilbakemelding 
knyttet til omstilling Haug skole og ressurssenter og fortsatt godt skoletilbud og god 
helseoppfølging for elevgruppen. 
  
I korte trekk omhandler omstillingen ved Haug skole følgende områder: 
A: 

• Redusert administrasjonsressurs i henhold til økt gevinst av effektiviserte rutiner og 
digitale løsninger 

• Redusert ledelsesressurs i tråd med elevtall 
• Redusert merkantil IT-ressurs som konsekvens av sentralisert IT-support 

 
Rådmannen mener at denne omstillingen ikke gir konsekvenser for kvaliteten på tilbudet for 
elevene ved Haug skole og ressurssenter.  
 
B: 

• Ergoterapitjenesten flyttes internt innen BAUN fra programområde grunnskole til 
helsetjenester i programområde barne- og ungdomstjenester 
 

Rådmannen mener at ved å samle alle ergoterapitjenester til barn og unge i Bærum kommune 
under felles ledelse, sikres et likeverdig tilbud og kraftfull profesjonsutvikling til brukernes beste. 
 
Videre mener rådmannen at elevenes rettigheter knyttet til Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester er godt ivaretatt ved organisatorisk endring. Rådmannen mener denne 
omstillingen ikke får konsekvenser for kvaliteten på tilbudet for elevene ved Haug skole og 
ressurssenter. 
 

• Sosionomtjenester knyttet til rådgivning og innsøking til videregående skole som er 
hjemlet i opplæringsloven, og oppgaver knyttet til IP (individuell plan), koordinator for 
ansvarsgrupper og tverrfaglig samarbeid hjemlet i Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester, utføres av skolens avdelingsledere (rådgivning- og innsøking 
videregående skole) og oppgaver knyttet til Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester vil bli ivaretatt av Helsetjenester barn og unge.  



 
Rådmannen mener at elevenes rettigheter knyttet til både opplæringsloven og Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester vil bli godt ivaretatt ved en fordeling av ansvarsområdene 
mellom skolen og helsetjenester for barn og unge. Rådmannen mener at denne omstillingen ikke 
vil få konsekvenser for kvaliteten på tilbudet for elevene ved Haug skole og ressurssenter.  
 
 
Økonomi knyttet til omstilling ergoterapitjenester: 
Det understrekes at dette er en økonomisk omfordeling innen sektor barn-unge. Ansatte og 
tilhørende budsjett flyttes fra programområde grunnskole til Barne- og ungdomstjenester.  
 
 
Tiltak 1 Ergoterapitjenesten 1 207 890 Lønnsutgiftene overføres til 

Helsetjeneste for barn og unge| 
Tiltak 2 Sosionomtjeneste 1 188 730 Innsparing ved naturlig avgang / 

omplassering til ledig stilling 
Tiltak 3 IT-ansvarlig     532 195 Innsparing ved omplassering til ledig 

stilling 
Tiltak 4 Merkantilt personale    923 075 Innsparing ved naturlig avgang 
Tiltak 5 Ledelse    661 836 Innsparing ved redusert tid til ledelse og 

økt undervisningstid 
Tiltak 6 Miljøpersonale 

a: 10 assistenter følger 
skoleåret i 89% stilling 
b: Vakans miljøterapeut 

 
 
   500 000 
   300 000 

 

 SUM 5 313 726  
 
 
Svar på spørsmål knyttet til helsetjenester barn og unge fra representanten Gisle Bjugn: 
 

1. Helsesøster ved Haug skole og ressurssenter har 50% stilling pt. Hvordan vurderer 
Rådmannen mulighet og konsekvens av at helsesøster også kan ivareta 
koordinatoransvaret for elever med medisinsk behov? Tilsvar bes inkludere økonomisk 
konsekvens både med hensyn til effektiviseringseffekt og behov for endring av 
stillingsbrøk.   

 
Helsesøster, forutsatt at kriterier for rett på koordinator er til stede, vurderes også å ivareta et 
koordinatoransvar på lik linje med ergoterapeuter, fysioterapeuter og personalet ved avlastnings- 
og barneboligene og Haug skole. Dette vurderes individuelt og i forhold til hvem som har tettest 
oppfølging av barnet.  
Når det gjelder barn med medisinske behov vil det gjelde de aller fleste elever ved Haug skole, i 
overkant av 100 elever. Det vil ikke være mulig og heller ikke hensiktsmessig at helsesøster er 
koordinator for alle disse. Rådmannens vurdering er at koordinatorrollen tillegges den 
helseinstans som naturlig har et oppfølgingsansvar i forhold til barnet og som er «tettest» på. Hvis 
helsesøster skulle vært koordinator for 100 barn og i tillegg utføre andre 
skolehelsetjenesteoppgaver må ressursen økes med minst 100 prosent stilling. 
 

2. Foreldre til barn med ekstra oppfølgingsbehov har en større omsorgsbelastning enn 
foreldre med friske barn. Å forholde seg til en byråkratisk arbeidsmetode og -organisering 
kan utilsiktet forsterke denne belastningen. Som brukere av en rekke nødvendige 
kommunale tjenester, har elever og foreldre ved Haug skole og ressurssenter flere 



kontaktpunkter i Bærum kommune. Vil antall kontaktpunkter for dem det gjelder bli 
redusert om koordinatorrollen for elever med medisinsk behov legges inn under til 
Helsesøsters stilling ved Haug skole og ressurssenter?"  

 
Etter rådmannens vurdering vil kontaktpunkter i flere saker øke hvis koordinatorrollen tillegges 
helsesøster og ikke den helseinstans som naturlig har et oppfølgingsansvar i forhold til barnet. 
 
Formålet med individuell plan og koordinator jf. forskrift om habilitering og rehabilitering, 
individuell plan og koordinator § 1 er: 

• Sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset 
tjenestetilbud 

• Sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse 

• Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende 

• Styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer 

 
Dette skal ivaretas av alle koordinatorer uavhengig av profesjon. 
Kontaktpunktene med andre instanser i kommunen er nødvendig og vil ikke reduseres, 
men koordinator skal bidra til at elev/familie får et helhetlig, koordinert og individuelt 
tilpasset tilbud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


