Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

Rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak i Hovedutvalg for bistand og omsorg
10.01.2017 2/17

Grorudhaugen seniorboliger - detaljregulering - 2.
gangs behandling

Rapportering første halvår 2017:
Sak planlagt våren 2018

BIOM – 002/17 – 09.01.2017, vedtak:
Utvalget ber rådmannen komme med en
presisering/vurdering av hvilken alder som er
relevant ved tildeling av seniorboliger. Kommunen
bør ha lik praksis.

Rapportering andre halvår 2017:
Sak planlagt våren 2018

I tilknytning til saken la rådmannen frem et
notat med svar på spørsmål fra utvalgsleder
Torbjørn Espelien. I notatet legges det opp til
en oppfølgingssak: Det er behov for en prinsippiell
avklaring av hvilke kriterier som skal legges til grunn
for at private leiligheter kan regnes som en del av
dekningsgraden – dvs. hvilke egenskaper en privat
leilighet må ha for å være et reellt alternativ til
kommunal omsorgsbolig, og dermed et bidrag til å
avlaste kommunens behov for omsorgsboliger.
Rådmannen vil starte en utredning om dette, og
presenentere et forslag til kriterier for Hovedutvalg
for bistand og omsorg.

Rapportering første halvår 2018:
Rådmannen har også vært i dialog med utbyggere, som
signaliserer at det er behov for klare og anerkjente standarder
for at det skal kunne påvirke deres utbyggingsplaner.
Kommunaldepartementet har sammen med Husbanken satt i
gang utredningsarbeid med samme tema, hvor hensikten med
utredningen er «å undersøke potensialet for at eldre personer
med funksjonsnedsettelse kan være mer selvhjulpne og bo
hjemme lenger som følge av egnede boliger i det private
markedet, og dermed avlaste ressursbruken i helse- og
omsorgssektoren».
Bærum kommune har deltatt på departementets workshop
knyttet til dette utredningsarbeidet, og beskrevet de temaer
Bærum kommune ser behov for å få utredet.
Tilbakemeldinger fra utbyggere, sammen med departementets
utredningsarbeid og informasjon fra workshop tilsier at
intensjonene beskrevet i rådmannens notat bør løses ved
nasjonale standarder, med krav/beskrivelse av funksjoner som
gjør at private boliger kan fungere som et alternativ til offentlige
omsorgsboliger.
Utvalgets vedtak om å utrede hensiktsmessig aldergrense kan
vanskelig besvares uten at det er knyttet til standarder/krav for
hvordan boligene skal fungere som alternativ til
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
omsorgsboliger.
Rådmannen vil avvente departementets utredningsarbeid.
Dersom utredningen ikke godt nok besvarer Bærum
kommunes utredningsbehov, vil rådmannen søke å få til et
felles utredningsarbeid i et samarbeid mellom Bærum
kommune og aktuelle aktører som for eksempel Husbanken,
Kommunal- og moderniseringsdepartementets, Direktoratet for
byggkvalititet.
Rapportering andre halvår 2018:
Kommunal- og moderniseringsdepartementets utredning Et
godt bad forlenger livet (i egen bolig) (se rapportering over) ble
avgrenset til å gjelde eksisterende bygg. Den gir nyttig
informasjon, men dekker ikke kommunens opprinnelige
utredningsbehov.
I mulighetsstudie for fremtidig utvikling av omsorgsanleggene
ved Henie Onstad inngår også private pluss-leiligheter.
Dersom det besluttes å gå videre med dette prosjektet, vil
rådmannen som del av arbeidet søke å utvikle et konsept som
kan bidra til at private boliger til en viss grad erstatter
kommunale omsorgsboliger.
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Avsluttet

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

19.04.2017 40/17

Læring og innovasjon etter studieturen i Århus Arbeidsutvalg for hovedutvalg bistand og omsorg
Vedtaket inneholder svært mye tekst, og gjengis
derfor ikke her. Se vedtak i linken over.
Rådmannens raportering gjelder følgende:
Konkrete oppfølgingspunkter:

Langsiktige utredningsoppdrag:
2. Virtuell bostøtte (bo-oppfølging) vurderes
utprøvd i Bærum

SIDE 3 av 20
Status

Rapportering andre halvår 2017:
Langsiktige utredningsoppdrag 2: Virtuell bo-oppfølging.
Det er gjennomført risioko- og sårbarhetsvurdering for to
løsninger. Oppfølging via skype vil bli testet ut i oppfølging for
mennesker med utviklingshemming. Erfaringene vil være
avgjørende for eventuell videre bruk. Innen feltet psykisk helse
og rus planlegges igangsetting i løpet av året.
Rapportering første halvår 2018:
Langsiktige utredningsoppdrag 2: Virtuell bo-oppfølging.
Det er gjennomført risioko- og sårbarhetsvurdering for to
løsninger. Oppfølging via skype vil bli testet ut i oppfølging for
mennesker med utviklingshemming. Erfaringene vil være
avgjørende for eventuell videre bruk. Innen feltet psykisk helse
og rus planlegges igangsetting i løpet av året.

Under arbeid

Rapportering andre halvår 2018:
Rådmannen vil legge frem sak om virtuell bo-oppfølging i
første halvår 2019

07.06.2017 61/17

Psykologer i kommunen og kompetanse og
tjenestetilbud innen psykisk helse- og rusarbeid –
orientering
BIOM - 061/17 - 07.06.2017, vedtak:
1. Redegjørelsen om psykologer i kommunen og
kompetanse og tjenestetilbud innen psykisk
helse- og rusarbeid tas til orientering.
2. Rådmannen kommer tilbake til en sak som
omhandler plan for psykologer i kommunen.

Rapportering første halvår 2017:
Sak med plan for psykologtjenesten er planlagt klar i desember
2017.
Rapportering andre halvår 2017:
Sak planlagt første halvår 2018.
Rapportering første halvår 2018:
Sak utsatt til andre halvår 2018.
Rapportering andre halvår 2018:
Utført. BIOM sak 70/18 Psykologkompetanse i Bærum
kommune
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

11.10.2017 90/17

15.11.2017 101/17

Omsorgsanlegg i Henie Onstad-området - fremtidig
utvikling
BIOM - 090/17 - 11.10.2017, vedtak:
1. Rådmannen fremmer i løpet av andre halvår 2018
sak med utredning om fremtidig utnyttelse av
kommunens eiendomsmasse i Henie Onstad
korttids- og trygghetsavdeling, Henie Onstad
seniorsenter og Helmerveien omsorgsboliger.
2. Utredningen besvarer de momenter som
beskrives i rådmannens redegjørelse.
Handlingsprogram 2018-2021
KST HP-vedtak BIOM nr. 7:
Beboere på BBS kan få vedtak om rehabiliteringsopphold på Altea - rådmannen kommer tilbake med
en sak.

15.11.2017 101/17

Handlingsprogram 2018-2021
KST HP-vedtak BIOM nr. 10:
Rådmannen bes komme med en sak som belyser
muligheten for og eventuelle utfordringer ved å
konkurranseutsette kafeer på Bo- og
behandlingshjem samt omsorgsboliger.
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Rapportering andre halvår 2017:
Sak planlegges andre halvår 2018.
Rapportering første halvår 2018:
Sak planlegges andre halvår 2018.
Rapportering andre halvår 2018:
Det gjennomføres tidlig i 2019 informasjonsmøte for beboere
og brukere ved omsorgsanleggene i Henie Onstad-området.
Deretter fremmer rådmannen sak om mulighetsstudie for
området.
Rapportering andre halvår 2017:
Sak planlagt første halvår 2018.

Under arbeid

Rapportering første halvår 2018:
Opphold i Altea for beboere på langstidsplass utprøves nå.
Erfaringene vil legge grunnlag for videre praksis. Rådmannen
kommer tilbake med erfaringer i neste rapportering.
Rapportering andre halvår 2018:
Rådmannen fremmer tidlig i 2019 en sak om status for bruk av
kommunens plasser ved rehabiliteringssenteret i Altea, inkl.
erfaringer med opphold for beboere med langtidsplass på boog behandlingsenter i Bærum.
Rapportering andre halvår 2017:
Sak planlagt første halvår 2018.
Rapportering første halvår 2018:
Sak forsinket, planlagt klar høsten 2018.
Rapportering andre halvår 2018:
Utført. BIOM sak 102/18 Konkurranseutsetting av kafedrift ved
bo- og behandlingssenterne – vurdering
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

15.11.2017 101/17

Handlingsprogram 2018-2021
KST HP-vedtak BIOM nr. 12
Rådmannen bes komme tilbake med en sak om
hvordan det kan legges til rette for sending av bilder
til legevakten - digitalisering.

15.11.2017 101/17

Handlingsprogram 2018-2021
KST HP-vedtak BIOM nr. 15:
Rådmannen gjennomfører årlig befaring i alle
kommunale utleieboliger. Rådmannen kommer
tilbake med en sak på hvordan dette gjennomføres.

17.01.2018 2/18

Helhetlig tilbud innen habilitering og rehabilitering
BIOM - 002/18 - 17.01.2018, vedtak:
1. Rådmannens orientering om kommunens
helhetlige tilbud innen habilitering og
rehabilitering tas til orientering.
2. Rådmannen kommer tilbake med en plan for
habilitering og rehabilitering i tråd med
Opptrappingsplanen for habilitering og
rehabilitering.

Rapportering andre halvår 2017:
Sak planlagt første halvår 2018.
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Rapportering første halvår 2018:
Sak forskjøvet til andre halvår 2018.
Rapportering andre halvår 2018:
Vurdering om mulighet for sending av bilder til legevakten tas
med i planlagt sak om status for øyeblikkelig hjelp-tilbudet,
planlagt klar januar 2019.
Rapportering andre halvår 2017:
Sak planlagt første halvår 2018.
Rapportering første halvår 2018:
Det pågår erfaringsinnhenting fra noen av de store
boliganleggene. Tilbakemelding planlegges i løpet av andre
halvår 2018.
Rapportering andre halvår 2018:
Utført. BIOM sak 72/18 Årlig befaring i kommunale
utleieboliger
Rapportering første halvår 2018:
Planlegges klar andre halvår 2018.
Rapportering andre halvår 2018:
Saken blir klar til februar 2019.
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Utført

Under arbeid

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

17.01.2018 4/18

14.03.2018 23/18

Ensomhet som en folkehelseutfordring
BIOM - 004/18 - 17.01.2018, vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om ensomhet som en
folkehelseutfordring tas til orientering.
2. Ensomhetsprosjektet del II videreføres og
samarbeid med sosiale entreprenører og frivillige
organisasjoner og hjelpere videreutvikles.
 Rådmannen kommer tilbake med en sak som
omhandler områderettet innsats og tiltak for å
forhindre utenforskap og fremme sosial
integrering.
Oversikt over kommunens samlede tilbud om
tjenester innen området psykisk helse og rusomsorg
BIOM - 023/18 - 14.03.2018, vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om status for tilpasning
av tjenestetilbudet i seksjon for psykisk helse og rus
tas til orientering.
2. Rådmannen kommer tilbake med en sak for
etablering av tverrfaglige ambulerende
oppfølgingsteam (FACT team) og vurderinger knyttet
til kommunal drift av DPS.
3. Rådmannen kommer tilbake med en sak som
omfatter samordning av døgnbemannede lavterskeltilbud innen området.
4. Brukernes behov må ivaretas i
omstillingsprosessen.

Rapportering første halvår 2018:
Sak planlegges klar andre halvår 2018.
Rapportering andre halvår 2018:
Saken er noe forsinket, og planlegges klar våren 2019.

Rapportering første halvår 2018:
Punkt 2: Utført. BIOM-sak 36/18 Etablering av FACT-team og
orientering om mulig forsøk med kommunalt ansvar for
distriktspsykiatriske sentre (DPS)
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Avsluttet

Punkt 3 og 4: Sak planlagt andre halvår 2018.
Rapportering andre halvår 2018:
Saken forventes klar fra Rådmannen i februar 2019.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

14.03.2018 24/18

Parkeringsutfordringer i ambulerende tjenester
BIOM - 024/18 - 14.03.2018, vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om
parkeringsutfordringer i ambulerende tjenester tas
til
orientering.
2. Bærum kommune må sørge for at det er
parkeringsmuligheter for hjemmesykepleie,
storkjøkkenets biler og andre kommunale
tjenester. Flere av eldresentrene har også
parkeringsutfordringer.
3. Ved regulering av nye boligområder bør
kommunen sette krav til parkering for
kommunale tjenester.
4. Rådmannen bes ta utfordringen med
parkeringsmuligheter for ambulerende
hjemmetjenester, med i sitt høringsutkast i
Kommuneplan 3 Fornebu.

SIDE 7 av 20
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Rapportering første halvår 2018:
I reguleringsplaner for større boligprosjekter vil det bli stilt krav
om at parkering for bl.a. ambulerende tjenester skal hensyntas.
Ved neste rullering av kommuneplanens arealdel vil også dette
hensynet bli innarbeidet i bestemmelsene knyttet til parkering.
I høringen av KDP 3 Fornebu ble det lagt ved som en
tilleggshøring følgende retningslinje knyttet til
parkeringsbestemmelsene § 23:
«I boligprosjekter med mer enn 20 boliger skal det sikres
parkeringsmuligheter for ambulerende tjenester enten ved
dedikerte p-plasser eller ved bindende avtaler om tilgang til
slike p-plasser»
Bestemmelsen vil bli tatt med i rådmannens innstilling til
endelig vedtak av KDP 3.
Parkeringsutfordringen er ikke løst. Rådmannen vil fortsette
dialog med Fornebulandet Vel, med sikte på å finne en
tilfredsstillende parkeringsløsning for biler som benyttes av
ambulerende tjenester.
Rapportering andre halvår 2018:
Noen avtaler med sameier og parkeringselskap er inngått, og
situasjonen er bedret. Det følges opp fortløpende for å inngå
flere avtaler som gir kommunens tjenestebiler anledning til å
benytte gjesteparkering.
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Avsluttet

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

14.03.2018 26/18

18.04.2018 36/18

Studentboliger i omsorgsanlegg – forsøk
BIOM - 026/18 - 14.03.2018, vedtak:
1. Det gjennomføres 2–3 forsøk hvor studenter tilbys
deltidsstilling i kommunalt omsorgsanlegg, og bolig i
eller i nærheten av samme omsorgsanlegg.
2. Ordningen evalueres etter ett år.

Etablering av FACT-team og orientering om mulig
forsøk med kommunalt ansvar for
distriktspsykiatriske sentre (DPS)
BIOM - 036/18 - 18.04.2018, vedtak:
3. Rådmannen starter forhandling med Helse SørØst RHF om en mulig søknad om forsøk med
overtakelse av DPS i Bærum. Rådmannen
kommer tilbake med en sak som omhandler
dette.
4. Det forutsettes tilstrekkelig kapasitet,
kompetanse og finansiering.
5. Vedtaket i sak 22/18 Høring Utviklingsplan 2035
Vestre Viken HF "Bærum kommune vil ikke tilrå at
all døgnvirksomhet mv for DPS for Asker og
Bærum samles i Dr. Høsts vei" hensyntas.
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Rapportering første halvår 2018:
Det arbeides med søknad om dispensasjon fra Husbanken til å
benytte aktuelle omsorgsleiligheter til studentboliger i en
forsøksperiode. I tillegg arbeides det med juridiske avklaringer
om husleienivå, fordelsbeskatning mm., med sikte på at forsøk
kan komme i gang i løpet av 2018.
Rapportering andre halvår 2018:
Opplegg for gjennomføring av forsøket er utarbeidet.
Rådmannen avventer svar på søknad til Husbanken om
dispensasjon fra tildelingsreglene for omsorgsboliger. Videre
avventes svar fra Skatt Øst på spørsmål om avklaring av
skattemessige konsekvenser for studentene (husleienivå, lønn,
fordelsbeskatning).
Rapportering første halvår 2018:
Det er åpnet dialog med andre kommuner og med Vestre
Viken HF. Rådmannen kommer tilbake med sak i 2019.
Rapportering andre halvår 2018: Utført. BIOM sak 90/18
Distriktspsykiatriske sentre (DPS) - vurdering av mulig forsøk
med kommunalt ansvar
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

18.04.2018 40/18

Konkurranseutsetting av bo- og behandlingssentreorientering om oppfølging av vedtak
BIOM - 040/18 - 18.04.2018, vedtak:
Rådmannen starter arbeidet med å
konkurranseutsette ytterligere et sykehjem og en
omsorgsbolig, i tillegg til Lindelia og Gullhaug.
Bærum kommune skal også selv legge inn anbud på
konkurransene, med unntak av Gullhaug BBS.

18.04.2018 41/18

18.04.2018 43/18

Rådmannens redegjørelse om oppfølging av
hovedutvalgets vedtak om konkurranseutsetting av
bo- og behandlingssentre tas til orientering.
Prøveordning med kommunalt ansvar for den
offentlige tannhelsetjenesten
BIOM - 041/18 - 18.04.2018, vedtak:
1. Bærum kommune melder interesse for å delta i
prøveordningen med kommunalt ansvar for
tannhelsetjenesten.
2. Rådmannen kommer tilbake med en sak som
omhandler vilkårene for deltagelse og en
vurdering av om kommunen bør søke.
Folkehelsearbeidet i Bærum kommune 2018orientering
BIOM - 043/18 - 18.04.2018, vedtak:
1. Orienteringen om Folkehelseprofil for Bærum
kommune 2018, det løpende oversiktsarbeidet og
folkehelsearbeidet i kommunen, tas til
orientering.
3. Bærum kommune ved rådmannen søker midler
fra Akershus Fylkeskommune under Program for
folkehelse psykisk helse og rus for barn og unge.
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Rapportering første halvår 2018:
Planlegging er igangsatt. Det ble i Økonomimelding 1-2018
Avsatt midler til styrke kompetanse og kapasitet knyttet til
konkurranseutsetting med to årsverk. Rådmannen vil høsten
2018 presentere en sak med fremdriftsplan og
avklaringspunkter.
Rapportering andre halvår 2018:
Utført. BIOM sak 4/19 Konkurranseutsetting i pleie og omsorg
– avklaringer

Rapportering første halvår 2018:
Rådmannen avventer svar fra Helse- og
omsorgsdepartementet med nærmere informasjon til
kommuner som har meldt sin interesse, slik at de gis mulighet
til å søke om deltakelse i prøveordningen. Sak planlegges når
departementets informasjon om vilkårene for å søke er klare.

Avsluttet

Under arbeid

Rapportering andre halvår 2018:
Avventer fortsatt svar fra Helse- og omsorgsdepartementet
Rapportering første halvår 2018:
Søknad sendt, avventer svar.
Rapportering andre halvår 2018:
Utført. BIOM sak 92/18 Program for folkehelse og prosjektet
"Robuste barn og unge" - orientering
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

18.04.2018 46/18

Mulige modeller for lokale legevakter og kveldsåpne
Fastlegekontor
BIOM - 046/18 - 18.04.2018, vedtak:
1. Rådmannens forslag til ulike alternative løsninger
for lokal legevakt og/eller kveldsåpne
fastlegekontor utredes nærmere i samarbeid med
fastlegene.
2. Opprettelse av lokale legevakter eller kveldsåpne
legekontor vurderes i forbindelse med
Handlingsprogram 2019-2022.
16.05.2018 Eventuelt Maria Barstad Sanner (H) stilte følgende spørsmål:
Kan rådmannen ta kontakt med Kirkens Bymisjon i
forsøk om å få til et prosjekt i forbindelse med
TV.aksjonen til høsten. Ønsker at utvalget kan få en sak
om dette.
Spørsmålet oversendes administrasjonen.
06.06.2018 60/18

Flyktninger - orientering om langsiktige resultater
BIOM - 060/18 - 06.06.2018, vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen med de
innspill utvalget kom med.

06.06.2018 Eventuelt Spørsmål fra Kari Seljelid (Ap) ad hva som skjer med
kommunalt ansatte ved privatisering av
sykehjem.
Kommunalsjef Svarverud besvarte. Kommer med
tilbakemelding fra rådmannen ad spørsmålet.
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Rapportering første halvår 2018:
Det er opprettet et arbeidsutvalg mellom administrasjonen og
fastelegerepresentantene som jobber sammen om
tilgjengelighet, rekruttering og kompetanse i fremtidens
legetjenester og en revidering av legeplanen på disse
punktene.
Rapportering andre halvår 2018:
Utført. BIOM sak 81/18 Plan for legetjenesten – revidering

Avsluttet

Rapportering første halvår 2018:
Det er etablert kontakt med Kirkens Bymisjon for samarbeid
om TV aksjonen. Orienteringssak planlegges i august 2018.
Rapportering andre halvår 2018:
Utført. Notat fra Rådmannen lagt frem for Hovedutvalget i
august 2018: Orientering om samarbeid mellom Bærum
kommune og Kirkens Bymisjon i anledning TV - aksjonen 2018
Rapportering første halvår 2018:
Ny sak er planlagt høsten 2018.

Avsluttet

Rapportering andre halvår 2018:
Utført. BIOM sak 71/18 Langsiktige resultater i
flyktningarbeidet
Rapportering første halvår 2018:
Følges opp i planlagt sak høsten 2018 om fremdriftsplan og
avklaringspunkter i arbeidet med konkurranseutsetting av boog behandlingsentre og omsorgsboliger.
Jfr. rapportering om oppfølging av vedtaket i BIOM-sak 40/18
Konkurranseutsetting av bo- og behandlingssentre –
orientering om oppfølging av vedtak

Avsluttet

Rapportering andre halvår 2018:
Utført. BIOM sak 4/19 Konkurranseutsetting i pleie og omsorg
– avklaringer.

Avsluttet
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering andre halvår 2018:
Tilskuddsordning helse - og velferdsområdet
22.08.2018 69/18
Rådmannen vil følge opp dette i det videre arbeidet med
tilskuddsmidler.
BIOM - 069/18 - 22.08.2018, vedtak:
Rådmannens saksfremlegg tas til orientering.

22.08.2018 70/18

Rådmannen oppfordres i det videre arbeid til å vurdere
hvordan det kan legges til rette for tilskudd på områder
som ikke er dekket av de eksisterende formål.
Psykologkompetanse i Bærum kommune
BIOM - 069/18 - 22.08.2018, vedtak:
Saken tas til orientering

Rapportering andre halvår 2018:
Under eventuelt i Hovedutvalgets møte 14.09.2016 stilte
Kjell-Ole Heggland (Pp) følgende spørsmål:
Ad dimensjonering og innretning av fremtidens
psykologtjeneste i Bærum kommune:
1. Hvilke planer har Bærum kommune for å bygge opp
den kommunale psykologhelsetjenesten i henhold til
gjeldende nasjonale føringer i helse- og
omsorgstjenesteloven, Samhandlingsreformen og
Prinærhelsemeldingen?
2. Hvilke studier er nødvendig å gjennomføre for å
kunne dokumentere og kartlegge dimensjonering av
kommunens fremtidige psykologitjeneste?
3. En god planleggingshorisont er nødvendig for å kunne
avsette tilstrekkelige midler til anbefalt dimensjonering
og innretning av psykologtjenesten. Hvilken tidshorisont
ser vi for oss at befolkningen i Bærum kommune må
avvente før en tilfredsstillende psykologtjeneste er på
plass?
Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen redegjorde for
det arbeidet som pågår. Rådmannen planlegger egen
sak om psykologtjenesten i Bærum kommune.
Spørsmålene er tidligere er besvart i BIOM 07.06.2017,
sak 61/17 Psykologer i kommunen og kompetanse og
tjenestetilbud innen psykisk helse- og
rusarbeid – orientering. Spørsmålene besvares også i den
saken som nå er lagt frem og tatt til orientering – BIOM-sak
69/18 Psykologkompetanse i Bærum kommune
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Avsluttet

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
SIDE 12 av 20
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Status
Rapportering andre halvår 2018:
Enslige mindreårige flyktninger i Bærum kommune –
12.09.2018 70/18
Rådmannen vil hvert år, første gang i mai 2019, legge frem sak
gjennomgang av tjenester
om nøkkeltall og resultater for kommunens arbeid med
Avsluttet
KST - 104/18 - 24.10.2018, vedtak:
bosetting
og
integrering
av
flyktninger.
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.
3. Rådmannen rapporterer årlig på nøkkeltall og
resultater knyttet til enslige mindreårige, samt
resultater og status knyttet til andre sentrale tiltak som
er igangsatt for å bedre integrering av enslige
mindreårige bosatt i Bærum kommune.
Rapportering andre halvår 2018:
Langsiktige resultater i flyktningarbeidet
12.09.2018 71/18
Rådmannen vil hvert år, første gang i mai 2019, legge frem sak
Kommunestyret-24.10.201 (sak 105/18), vedtak:
om nøkkeltall og resultater for kommunens arbeid med
Avsluttet
1. Rådmannens redegjørelse om langsiktige
bosetting og integrering av flyktninger.
resultater i flyktningarbeidet tas til orientering.

2. Rådmannen rapporterer årlig på nøkkeltall og
resultater knyttet til overgang til arbeid og
utdanning, samt resultater og status knyttet til
andre sentrale tiltak som bidrar til kvalifisering og
integrering av flyktninger bosatt i Bærum
kommune.
12.09.2018 74/18

Prosjekt Sammen om velferd
BIOM - 074/18 - 12.09.2018, vedtak:

Rapportering andre halvår 2018:
Første statusrapportering legges frem i januar 2019.

2. Rådmannen bes komme tilbake med saker fra de
ulike delprosjektene.
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Under arbeid

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

12.09.2018 77/18

Ekstern gjennomgang av Asker og Bærum legevakt
BIOM - 077/18 - 12.09.2018, vedtak:
Hovedutvalg for Bistand og omsorg ber rådmannen
sette i verk en ekstern gjennomgang av Asker og Bærum
legevakt. Bakgrunnen er flere alvorlige hendelser de
siste årene, der pålegg fra Arbeidstilsynet og Fylkesmannen er sentrale, men også klagesaker sendt
Fylkeslegen. Hovedutvalget ser svært alvorlig på
hendelsene og mener det må en ekstern
Gjennomgang til for å kartlegge faktum og årsaker.
Målet er å forhindre tilsvarende hendelser i fremtiden
og å få klarhet i hva som er årsaken til disse hendelsene.

Rapportering andre halvår 2018:
Gjennomgang gjennomføres i første halvår 2019. Rådmannen
vil presentere resultatene for Hovedutvalget når
gjennomgangen er ferdig.

Aktuelle hendelser i denne sammenhengen er:
Juli 2018 – Konklusjon fra Fylkesmannen i tilsynsrapport. «Bærum Kommune har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven» Dette er
en særdeles alvorlig sak. Behandlingen pas fikk
innebærer mange og alvorlige brudd på god
klinisk praksis. ref. Fylkesmannen
· Orientering til hovedutvalget 12.9.2018
29.6.2018- Brev fra Oslo Universitetssykehuset til
Fylkesmannen vedr. Varsel om mulig uforsvarlig
tjenester ved Asker og Bærum Legevakt. Gjelder
stenging av telefon ved gjentatte anledninger.
· Orientering til hovedutvalget 14.8.2018
21.11.2017- redegjørelse til hovedutvalget om «varsel
om pålegg fra Arbeidstilsynet ved Asker og Bærum
Legevakt» Basert på rapport fra Arbeidstilsynet etter
alvorlige hendelser, september 2017, ved legevakten.
· Påleggene er:
1. forbedring av virksomhetens kartlegging og
risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre
at arbeidstaker blir utsatt forvold og trusler om vold.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

SIDE 14 av 20
Status

2. iverksettelse av tiltak som sikrer kontroll med
arbeidstidsordningen da det over tid har vært høy bruk
av overtid ved legevakten
19.7.2016 – Brev fra fylkesmannen til Bærum Kommune
der det vises til flere medieoppslag i juni 2016 hvor det
fremgår at Asker og Bærum legevakt ikke er
dimensjonert for den pågangen av pas som oppsøker
legevakten. Fylkesmannen ber om rutine og overordnede målsettinger og strategier for legevakten.
· Orientering til hovedutvalget 18.8.2016
Utvalgets
medlemmer gir utvalgsleder Torbjørn Espelien
12.09.2018 Eventuelt
tilslutning til å be kontrollutvalget vurdere å foreta en
gjennomgang av:
1. Bemanningssituasjonen på våre bo- og
behandlingssentre.
2. Aktivitet for beboere på bo- og behandlingssentre og
i omsorgsboliger.

Rapportering andre halvår 2018:
Kontrollutvalget vedtok 22.10.2018, sak 68/18, følgende:
Kontrollutvalget ber revisjonen om å gjennomføre en
forvaltningsrevisjon hvor
følgende problemstillinger legges til grunn:
 Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og nok personell
til å kunne gjennomføre forsvarlig helsehjelp i bo- og
behandlingssentrene?
 Arbeider kommunen for tilbud om varierte og tilpassede
aktiviteter til beboere i bo- og behandlingssentrene?
 Sikrer kommunen at brukere og eventuelt
pårørende/verger medvirker ved tilrettelegging og
gjennomføring av tiltak som bidrar til trivsel og livskvalitet.
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Avsluttet

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

10.10.2018 81/18

Plan for legetjenesten – revidering
Formannskapet-16.10.2018- 173/18, vedtak:
1. Kommunen lyser ut til sammen 15 nye 0-hjemler i
2018 og 2019. Etableringen erstatter vedtak om fri
etablering av fastlegehjemler i Bærum kommune av
17.01.18/BIOM sak 17/25406.

Rapportering andre halvår 2018:
Sak om erfaringer med rekruttering og etablering av nye
0-hjemler for fastleger utarbeides i andre halvår 2019.

2. Rådmannen kommer tilbake med en sak om
erfaringer med rekruttering og etablering av nye 0hjemler.
3. Revidert Plan for legetjenester 2017– 2020 vedtas,
som Bærum kommunes Plan for legetjenester i
perioden 2017 - 2020. Revideringen omhandler
grunnlaget for vurdering av behov, listekapasitet, lokale
legevakter og digitale løsninger.
4. Kommunen utvider legevakttilbudet, ved å inngå en
prøveordning om lokal legevakt ved det kommunale
legekontoret, samt søke frivillig deltagelse fra et av de
øvrige fastlegekontorene. Kontorene defineres som
lokale legevakter.
5. I tråd med Plan for legetjenester 2017– 2020 og
Bærum kommunes digitaliseringsstrategi bes
rådmannen arbeide videre med nye digitale løsninger
som er kompetanse-, tilgjengelighets-, og
kvalitetsforbedrende for legetjenesten. Prøveordningen
med lokal legevakter skal bidra til nye erfaringer i bruk
av digitale helsetjenester.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

14.11.2018 93/18

14.11.2018 95/18

14.11.2018 95/18

Tilskudd helse og velferd 2019, vedtak:
1. Rådmannens forslag til tildeling av tilskuddsmidler for
2019 vedtas med følgende tillegg:
 Frelsesarmeens, Driften av “jobben", “varmestua"
og "stedet", tilskudd for 2019 økes med kr.
1.465.000.
 ARBA AS` Isi miljøstasjon, bruktbutikk og
sykkelverksted – arbeidstrening tildeles tilskudd for
2019 med kr. 1.000.000.
 Bærum Røde Kors`, Flyktningguide, tilskudd for
2019 økes med kr. 250.000.
 ARBA AS Vaffeltrucken tildeles tilskudd for 2019
med kr. 285.000.
2. Midler kommunen mottar fra IMDi for 2019 tildeles
administrativt. Tildelingen legges fram for Hovedutvalg
bistand og omsorg.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
BIOM HP-vedtak nr. 1: Arbeide for at alle
helsestasjoner er kjent med selvhjelpsprogrammet
Mamma Mia. Tilbudet bør informeres om til alle gravide
kvinner ved første besøk på helsestasjonen, hos
jordmor eller fastlegen.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
BIOM HP-vedtak nr. 2: Bærum kommune er ikke lenger
godkjent som tiltaksarrangør for VTA og APS plasser.
Rådmannen anmodes om å se på hvordan og hvilke av
tjenestene fra Bærum Arbeidssenter som kan
koordineres og eller samhandles med Arba Inkludering
nå som Bærum Kommune har 100% eierskap i dette
selskapet.
Rådmannen bes komme tilbake med en sak om en
organisering som gjør at samme tjenester ikke leveres
både av kommunen selv og Arba.

SIDE 16 av 20
Status

Rapportering andre halvår 2018:
Avsluttet
Rådmannen avventer tildeling fra IMDi, og vil orientere
Hovedutvalget når tildeling er gjennomført.

Rapportering andre halvår 2018:
Rådmannen vil sørge for at det informeres om
selvhjelpsprogrammet Mamma Mia.

Avsluttet

Rapportering andre halvår 2018:
Sak planlegges klar i første halvår 2019.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
BIOM HP-vedtak nr. 3: Rådmann bes vurdere
omkostninger ved å ha et parallell prosjekt til gratis
kjernetid for minoritetsbarn mellom 3-5 år, og gratis
norsk timer til hjemmeværende mødre, mens barna er i
barnehage.

Rapportering andre halvår 2018:

14.11.2018 95/18

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
BIOM HP-vedtak nr. 4: Det er behov for å kartlegge i
hvilken grad publikumsrettede bygg i Bærum er
utformet i tråd med likestillingsloven og de
internasjonale prinsippene om universell tilgjengelighet
som Norge sluttet seg til i 2013 og. Det handler om
manglende rullestolramper, høye terskler og andre
fysiske hindre, rullestolbrukere som henvises til
vareinngang på baksiden av bygninger, manglende
ledelinjer og blindeskrift i heis og på skilt, manglende
teleslynge for hørselssvekkede i mange skranker mv.
Kartleggingen skal omfatte både offentlige og private
bygninger. Rådmannen bes komme tilbake med en sak
om hvordan en slik kartlegging kan gjennomføres.

Rapportering andre halvår 2018:
Rådmannen vil i løpet av våren 2019 fremme sak om hvordan
en kartlegging kan gjennomføres.

14.11.2018 95/18

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
BIOM HP-vedtak nr. 5: Utrede hvordan Bærum
kommune kan ansette flere yrkeshemmede
arbeidstakere

Rapportering andre halvår 2018:

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
BIOM HP-vedtak nr. 6: Rådmannen bes kartlegge
hvordan situasjonen er for innbyggerne med
utviklingshemming i kommunen, om de får den
oppfølging de trenger.

Rapportering andre halvår 2018:
Utført. Notat fra Rådmannen til Hovedutvalg for bistand og
omsorg om Tilbudet til innbyggere med utviklingshemming,
datert 5.12.2018.

14.11.2018 95/18

14.11.2018 95/18

Rådmannen vil vurdere kostnader ved å tilby gratis kjernetid i
barnehage kombinert med gratis norsktimer til mødrene, og gi
tilbakemelding i en sak til Hovedutvalg for bistand og omsorg
våren 2019.

Rådmannen vil gjennomføre utredningen i første halvår 2019.
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Avsluttet

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

14.11.2018 95/18

14.11.2018 95/18

14.11.2018 95/18

14.11.2018 95/18

14.11.2018 95/18

14.11.2018 95/18

14.11.2018 95/18

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
KST HP-vedtak BIOM nr. 1: Bemanningen ved Asker og
Bærum legevakt styrkes i tråd med nasjonal norm (4,66
årsverk). Brutto utgifter økes med 3,82 MNOK pr år, og
inntektene med 1,3 MNOK pr år (Askers andel).
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
KST HP-vedtak BIOM nr. 2: Etablering av nytt punkt for
nødnett, AB legevakt. Dekkes av IT midler
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
KST HP-vedtak BIOM nr. 5: Biler til boliger for beboere
med helseutfordringer
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
KST HP-vedtak BIOM nr. 6: Fleksible serveringstider og
utvidet lunsj som følge av implementering av UNIKT og
stortingsmeldingen 15, Leve hele livet.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
KST HP-vedtak BIOM nr. 7: Prosjektet "Lyset i
hverdagen" videreføres og utvikles som et selvstendig
og uavhengig prosjekt, som er tilknyttet NAV. Prosjektet
skal søke samarbeid og støtte med næringsliv, frivillige
og andre aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektet
evalueres etter 2 år.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
KST HP-vedtak BIOM nr. 8: Prosjektering av vinterhage/
fellesområde/tropisk hage mellom Gamle Drammensvei
25 og Nordraaks vei BBS
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
KST HP-vedtak BIOM nr. 12: Det bør etableres
norskkurs som kan lede frem til norskprøver for
innvandrerkvinner spesielt. Lær norsk mens du jobber
kan være et konsept. Forslaget ses i sammenheng med
vedtatt forslag nummer 3 i BIOM.
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Rapportering andre halvår 2018:
Styrket bemanning gjennomføres i tråd med vedtaket, inkludert
medfinanisering fra Asker kommune.

Avsluttet

Rapportering andre halvår 2018:
Gjennomføres i tråd med vedtaket.

Avsluttet

Rapportering andre halvår 2018:
Bestilling av biler er gjort. Bilene vil være på plass våren 2019.
Rapportering andre halvår 2018:
Ny ordning med varm lunsj innføres fra februar 2019.

Avsluttet

Avsluttet

Rapportering andre halvår 2018:
Evalueringssak vil bli fremlagt i 2021.

Avsluttet

Rapportering andre halvår 2018:
Rådmannen vil utarbeide løsningsutkast og fremlegge dette for
Hovedutvalg for bistand og omsorg.

Under arbeid

Rapportering andre halvår 2018:
Se foran, BIOM HP-vedtak nr. 3. Rådmannen vil vurdere
kostnader ved å tilby gratis kjernetid i barnehage kombinert
med gratis norsktimer til mødrene, og gi tilbakemelding i en
sak til Hovedutvalg for bistand og omsorg våren 2019.

KLADD andre halvår Hovedutvalg bistand og omsorg - rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 20188

Under arbeid

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

14.11.2018 95/18

12.12.2018 99/18

12.12.2018 100/18

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
KST HP-vedtak BIOM nr. 13: Rådmannen bes
gjennomgå de tjenestene Bærum har sammen med
Asker, med tanke på å sikre korrekt økonomisk fordeling
i henhold til innbyggerantall når nye Asker blir etablert.
«Mixed housing» - konsept for utvikling av fremtidens
boligområder
BIOM - 099/18 - 12.12.2018, vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. BIOM ber om at det fremlegges en orienteringssak
om fordeling mellom boligtyper og beboersammensetninger før saken kommer til endelig
behandling.
3. Administrasjonen bes finne et norsk begrep/navn.
Omsorgsboliger og valgfrihet – leie eller eie
BIOM - 100/18 - 12.12.2018, vedtak:
1. For nye omsorgsboliger for mennesker med
utviklingshemming innføres mulighet til å velge
mellom leie og eie innenfor de rammer som
beskrives i rådmannens redegjørelse i denne saken.
2. Boligene skal primært organiseres som borettslag
der dette er juridisk gjennomførbart.
3. Prisfastsettelse ved videresalg (ikke
førstegangsoverdragelse) av bolig reguleres i
henhold til prisutviklingen basert på Eiendom
Norges boligprisindeks for Asker/og Bærum, justert
med påslag/fradrag for oppgradering/ påkostninger
og slitasje. Opprinnelig investeringstilskudd kommer
til fradrag i salgspris før regulering.
4. Ordningen evalueres etter tre år. I evalueringen
vurderes også om ordningen bør videreføres eller
avvikles, og om den bør utvides til andre typer
omsorgsboliger.

Rapportering andre halvår 2018:
Rådmannen vil gjennomgå tjenester som er felles med Asker,
og gi tilbakemelding i Økonomimelding 1/2019
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Avsluttet

Rapportering andre halvår 2018:
Rådmannen planlegger sak klar tidlig på våren 2019.

Under arbeid

Rapportering andre halvår 2018:
Sak om evaluering av ordningen legges inn i planlagte saker
for 2022.

Avsluttet
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak andre halvår 2018
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering andre halvår 2018:
Konkurranseutsetting av kafedrift ved bo- og
12.12.2018 102/18
behandlingssenterne –vurdering
Forsøk med kafeen ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter
BIOM - 102/18 - 12.12.2018, vedtak:
starter våren 2019. Det forberedes i tillegg forsøk ved kafeen
1. Det gjennomføres et forsøk med samarbeidsavtale
på Stabæktunet bo- og behandlingssenter.
om kafedriften på ytterligere en institusjon i tillegge til
Lønnås bo- og behandlinssenter mellom Bærum
kommune og frivillige organisasjoner.
2. Forsøket gjennomføres innen de rammer som
beskrives i Rådmannens saksfremlegg.
3. Saken oversendes utvalget for samarbeid (SAM).
Rusmiddelpolitisk handlingsplan – orientering
12.12.2018 105/18
BIOM - 105/18 - 12.12.2018, vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om arbeidet med
rusmiddelpolitisk handlingsplan tas til orientering.
2. Arbeidet med rullering av rusmiddelpolitisk
handlingsplan 2016-2020 igangsettes, og bevillingspolitiske retningslinjer utarbeides og vedtas i egen sak.
12.12.2018 Eventuelt Spørsmål fra Siw Wikan (H):
Ber rådmannen komme med en redegjørelse til
hovedutvalget vedrørende gjengs leie.
Hovedutvalget ønsker å vite om ordningen fungerer
etter formålet.
I tillegg er det ønskelig med informasjon om hvor
mange av leietakerne som mottar bostøtte og
antall klager. Eventuell annen relevant informasjon
rundt ordningen som eksempler på de ulike
prisnivåene.
Utvalget sluttet seg til dette og rådmannen vil komme
tilbake til utvalget med en sak.
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Status
Avsluttet

Rapportering andre halvår 2018:
Sak om bevillingspolitiske retningslinjer planlegges klar fra
rådmannen i mai 2019.

Under arbeid

Rapportering andre halvår 2018:
Rådmannen planlegger orientering til Hovedutvalget tidlig i
2019.
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