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Fokusområder for Helse og sosial 2021

Drifte gode og forsvarlige tjenester under pandemien 

TISK arbeidet

Omstilling og oppfølging av definerte innsatser i sammen om velferd 

Utvikle strategiske satsninger og prioriteringer som grunnlag for tjenesteutvikling og 

omstilling, særlig med fokus på samhandling på tvers av kommunalområdene 





Overordnede innsatser  Helse og sosial 2024 
Implementering av BTI - bedre tverrfaglig (og tidlig!) innsats   

Forsterke ytterligere innsatsen innen psykisk helse og rus for de som trenger det mest

Utvikling av FACT, nå også med FACT ung

Kunnskapsoppsummering av erfaringer med brukermedvirkning i tjenestene på systemnivå og på operativt nivå

Endret tildelingspraksis og tilbud om bolig med heldøgnsbemanning til flere brukere i egen kommunal regi

Gode overganger ungdom / voksen innen psykisk helse og rus- sammen med Oppvekst

Både tjenester til innbyggere med sammensatte og langvarige behov, men også innen lavterskel og forebyggende innsats

Videreutvikle ytterligere den systematisk innsatsen for lavinntektsfamiliene i kommunen 

Boligsosialt arbeid – Barn bor bra i Bærum 

Avklaring av foreldre mot kvalifisering og arbeid, helse, samt riktige ytelser



Rett bolig til rett tid – utvikle boligporteføljen i tråd med framskrevne behov

Økt gjenbruk / ombygging av eksisterende eiendomsmasse for å redusere investeringsbehov, særlig i Bærum øst

Riktige boliger – stabiliserer levevilkår 

Startlånssatsningen er doblet på 2 år 

Fremtidige omsorgs- og velferdsboligkonsepter (Det gode nabolag- Vallerveien)

Samordning internt, men også i samarbeid med andre kommuner

Større og robuste enheter, fortsatt sterke på fag og gode tilbud

Ledelse og organisasjonsutvikling

Identifisere og utvikle hensiktsmessige styringsindikatorer for arbeidet

Omforent forståelse for strategisk retning og veien dit 

Samhandling som verktøy for å oppnå mål

Digitalisering som verktøy for å frigjøre kapasitet i tjenestene



Seksjon arbeid og inkludering
Implementering av ny integreringslov

Nedskalering av tjenester – særlig 
knyttet til arbeid med flyktninger og 
reduserte statlige inntekter som følge 
av lavere bosetting

Samordning av tjenester, også opp 
mot fylke, frivillighet og private 
aktører Foto: Agendamagasin



Seksjon NAV 
Følge opp et svært høyt antall ledige 
og permitterte

Samarbeide med arbeidsgivere, 
Bærum Næringsråd og Frivillige 
organisasjoner for å skaffe folk jobb

Omstille og redusere 
sosialhjelpsutgifter ved tiltak i NAV og 
i samarbeid med andre tjenester Foto:Budstikka



Seksjon psykisk helse og rus 
Endre tildelingspraksis og at økt antall 
innbyggere får tilbud i egen regi

Øke andel tilrettelagte boliger med 
bemanning 24/7 

Barn bor bra i Bærum - Fra leie til eie 
v/ økt bruk av bolig sosiale virkemidler, 
særlig rettet mot lavinntektsfamilier i 
samarbeid med NAV 



Seksjon helse 
Legevakt for alle, men ikke for alt, Asker og 
Bærum legevakt 

Helhetlig tilbud lavterskel psykisk helse med 
fokus på overgang ungdom / voksen i 
samarbeid med Oppvekst

Utvikle morgendagens seniorsentre sammen 
med brukerne
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