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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

087/18

Godkjenning av protokoll

088/18

Samarbeid med frivilllige og næringsliv i barnehage og
skole

089/18

Tildelingspraksis for hjemmebaserte
omsorgstjenester- ekstern gjennomgang

090/18

Referatsaker

091/18

Prosjekt Sammen om velferd

092/18

Enslige mindreårige flyktninger i Bærum kommunegjennomgang av tjenester

093/18

Planlagte politiske saker 2018-2019 Hovedutvalg barn
og unge

Eventuelt
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087/18: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovdutvalg barn og unges møte 21.08.2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 087/18 - 11.09.2018:
Vedtak:
Protokoll fra Hovdutvalg barn og unges møte 21.08.2018 godkjennes slik den foreligger.

088/18: Samarbeid med frivilllige og næringsliv i barnehage og skole
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg barn og unge tar sak om frivillige ressurser i barnehager og skoler til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Rådmannen bes fremlegge statusrapport før sommeren med fokus på hvordan
frivilligheten helt konkret kan benyttes.
Votering:
Rådmannens forslag med Hojems tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 088/18 - 11.09.2018:
Vedtak:
Hovedutvalg barn og unge tar sak om frivillige ressurser i barnehager og skoler til
orientering.
Rådmannen bes fremlegge statusrapport før sommeren med fokus på hvordan
frivilligheten helt konkret kan benyttes.
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089/18: Tildelingspraksis for hjemmebaserte omsorgstjenester- ekstern
gjennomgang
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om ekstern gjennomgang av tildelingspraksis og oppfølging av
funnene i rapporten tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 089/18 - 11.09.2018:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse om ekstern gjennomgang av tildelingspraksis og oppfølging av
funnene i rapporten tas til orientering.

090/18: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Innovativ anskaffelse Digitale læremidler
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 090/18 - 11.09.2018:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

091/18: Prosjekt Sammen om velferd
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering
2. Rådmannen bes komme tilbake med saker fra de ulike delprosjektene.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Rådmannen bes fremlegge statusrapport med tempoplan.
Votering:
Rådmannens forslag med Hojems tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 091/18 - 11.09.2018:
Vedtak:
1. Saken tas til orientering
2. Rådmannen bes komme tilbake med saker fra de ulike delprosjektene.
3. Rådmannen bes fremlegge statusrapport med tempoplan.

092/18: Enslige mindreårige flyktninger i Bærum kommune- gjennomgang
av tjenester
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Redegjørelse av gjennomgangen av tjenester til enslige mindreårige flyktninger
bosatt i Bærum kommune tas til orientering.
2. Rådmannens forslag til mål for videre arbeid, vedtas som Bærum kommunes
kvalitetsmål for arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Tiltak innarbeides i
handlingsplan for utvikling og omstilling av Bærum kommunes bosettings- og
integreringsarbeid for flyktninger.

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

BAUN - 092/18 - 11.09.2018:
Vedtak:
1. Redegjørelse av gjennomgangen av tjenester til enslige mindreårige flyktninger
bosatt i Bærum kommune tas til orientering.
2. Rådmannens forslag til mål for videre arbeid, vedtas som Bærum kommunes
kvalitetsmål for arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Tiltak innarbeides i
handlingsplan for utvikling og omstilling av Bærum kommunes bosettings- og
integreringsarbeid for flyktninger.
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093/18: Planlagte politiske saker 2018-2019 Hovedutvalg barn og unge
Rådmannens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 2018-2019 til Hovedutvalg barn og unge tas til
orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 093/18 - 11.09.2018:
Vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 2018-2019 til Hovedutvalg barn og unge tas til
orientering.

Eventuelt
Hovedutvalget var før møtet på befaring til Kolsås Helsestasjon og Bekkestua
Helsestasjon.
Lærlingsmiljøprosjektet på Bærums Verk v/seksjonsleder Monica Andersen og
styreleder i Sleiverud barnehage Elin Platou. Et nasjonalt læringsmiljprosjekt som skal
sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø uten mobbing og krenkelser.
Sårbare barn med atferd som utfordrer - innsats mot barn i risiko v/ spesialrådgiver
grunnskoleavdelingen Jannike Smedsplass.
Kommunalsjef Siv Herikstad orienterte om de 6 millionene (1,5 mill x 4) kommunen har
mottatt for lavterskeltilbud forebyggende psykisk helse 0-16 år.
Kommunalsjef Siv Herikstad orienterte om status lærernorm.

Anne Lene W. Hojem
utvalgsleder
Borgny Danielsen
utvalgssekretær

