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022/18: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg barn og unge 6. februar 2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 022/18 - 13.03.2018:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg barn og unge 6. februar 2018 godkjennes slik den foreligger.

023/18: Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038
Rådmannens forslag til vedtak:
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet
med Handlingsprogram 2019-2022.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 023/18 - 13.03.2018:
Innstilling:
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2019-2038 (LDIP) legges til grunn for arbeidet
med Handlingsprogram 2019-2022.

024/18: Handlingsprogram 2019–2022 – Prosess og økonomisk
handlingsrom
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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BAUN - 024/18 - 13.03.2018:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

025/18: Innovasjonsstrategi 2018–2020 – Gjennomføring av morgendagens
løsninger- foreløpig utkast
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen bes vurdere innspill gitt til foreløpig utkast til Innovasjonsstrategi 2018–2020,
Gjennomføring av morgendagens løsninger i arbeidet med forslag til ny strategi.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 025/18 - 13.03.2018:
Innstilling:
Rådmannen bes vurdere innspill gitt til foreløpig utkast til Innovasjonsstrategi 2018–2020,
Gjennomføring av morgendagens løsninger i arbeidet med forslag til ny strategi.

026/18: Helsesøstertilgjengelighet ved ungdomsskolene
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om helsesøstertilgjengelighet ved ungdomsskolene
til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Elisabeth Nesset, Ap
Be rådmannen vurdere muligheten for at helsesøster er tilgjengelig på skolen etter
skoletid på en eller flere store skoler.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Nessets forslag ble enstemmig vedtatt.
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BAUN - 026/18 - 13.03.2018:
Vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om helsesøstertilgjengelighet ved ungdomsskolene
til orientering med følgende tillegg:
Rådmannen bes vurdere muligheten for at helsesøster er tilgjengelig på skolen etter
skoletid på en eller flere store skoler.

027/18: Tilbud om helsestasjon for gutter med mannlige ansatte
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens vurdering av muligheten til å opprette tilbud om helsestasjon for gutter tas
til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 027/18 - 13.03.2018:
Vedtak:
Rådmannens vurdering av muligheten til å opprette tilbud om helsestasjon for gutter tas
til orientering.

028/18: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Skolebehovsanalyse 2018-2037 – forslag om å legge ned
Hosletoppen fra Fau leder og Su leder Hosletoppen
2.
Høringsuttalelse fra Bærum Kulturråd angående skolebehovsanalyse
2018-2037 og konsept for skoleanlegg
3.
Konsept for skolebygg - spørsmål fra BAUN
4.
Økonomi - bruk av disponible driftsmidler fra 2017
5.
Organisering av barne- og ungdomstjenester
6.
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan- Spørsmål fra Halvdan
Skard
7.
Program for barn og unge- orientering
8.
Spørsmål vedr Lesterud skole og Bærums Verk skole til Baun 13.
mars 2018
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 028/18 - 13.03.2018:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

029/18: Høring: Pakkeforløp psykisk helse og rus
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til høringssvar vedtas som Bærum kommunes høringssvar.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Elisabeth Nesset, Ap
Det er viktig at innføringen av standardiserte pakkeforløp innen psykisk helse og rusbehandlingen ikke går på bekostning av retten til brukermedvirkning, medbestemmelse
og individuelt tilpasset behandling. Dette må følges nøye opp, og pakkeforløpene bør
etter et par år evalueres av tjenestemottakere med tanke på brukertilfredshet og opplevd
brukermedvirkning.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Nessets forslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 029/18 - 13.03.2018:
Vedtak:
Rådmannens forslag til høringssvar vedtas som Bærum kommunes høringssvar med
følgende presisering:
Det er viktig at innføringen av standardiserte pakkeforløp innen psykisk helse og rusbehandlingen ikke går på bekostning av retten til brukermedvirkning, medbestemmelse
og individuelt tilpasset behandling. Dette må følges nøye opp, og pakkeforløpene bør
etter et par år evalueres av tjenestemottakere med tanke på brukertilfredshet og opplevd
brukermedvirkning.
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Eventuelt
Rådmann Erik Kjeldstadli orienterte om Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan
2019- 2038 og det økonomiske utfordringsbildet inn i Handlingsprogram for 2019–2022 .
Kommunaldirektør velferd Kristin Nilsen orienterte om status for PPT.
Seksjonsleder barneskole May Gautier Gjerdsbakk orienterte om status for
robustsatsingen. Hovedutvalg barn og unge ønsker en statussak om robustsatsingen
innen sommeren 2018.
Kommunalsjef Erik Førland orienterte om midler til minoritetsspråklige barn for
barnehageåret 2018/2019. Midlene skal i all hovedsak benyttes til gratis barnehageplass.
Rådmannen kommer tilbake til utvalget med et notat på neste møte.
Kommunalsjef Siv Herikstad orienterte om videreutdanning for lærere og ledere i skole og
barnehage. Rådmannen kommer tilbake til utvalget med et notat på neste møte.
Erik Tørrissen (Frp) stilte spørsmål om lovpålagt tilsyn med fosterbarn i Bærum.
Kommunalsjef Erik Førland besvarte spørsmålet. Rådmannen kommer tilbake til utvalget
med et notat på neste møte.
Harald Sævareid (SV) viste til referatsak nummer 8 «Spørsmål vedrørende Lesterud skole
og Bærums Verk skole til Baun 13. mars 2018».
Rådmannen viser til notatet «Arbeidsinstruks vaktmester» som ble lagt fram for
Hovedutvalget i møte 12.12.2017.

Anne Lene W. Hojem
utvalgsleder
Borgny Danielsen
utvalgssekretær

