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Hovedutvalgfor bistand og omsorg-23.01.2019- 005/19
Forslagvedtak:
Referertedokumentertas til orientering slik de foreligger.

Forslagtil vedtak:
Referertedokumentertas til orientering slik de foreligger.

Referertedokumentertil orientering:
Dokumentnummer Tittel
1.
Spørsmålom Stabækfotball sitt gatelag- 2018
2.
Gullhaugbo- og behandlingssenter- valgav leverandørfor ny
kontraktsperiode

Behandlingeni møtet 23.01.2019Hovedutvalgfor bistand og omsorg
Forslagfremmet av Siw Wikan, H
BærumKommunegir ca.30 millioner i tilskudd hvert år innenfor området helseog velferd. I
tildelingenefor 2019 mottok kommunen60 søknaderfra ulike selskaper,lag,stiftelser og
organisasjoner.

Kommunen stiller krav om revisorgodkjent attest for prosjektregnskapet og at tilskuddsmottagere
rapporterer på bruk av tilskuddet. For øvrig baserer tildelingsordningen seg i stor grad på tillit til at
midlene faktisk benyttes til det formål som er beskrevet i søknadene. Tildelingene vedtas endelig i
Hovedutvalg for bistand og omsorg etter vedtatt politiske reglement for tilskuddordningen. Ingen
tildelinger blir gitt dersom rapporteringen ikke er i henhold til kommunens krav. Imidlertid er det
alltid en god kutyme å kvalitetssikre at midlene blir brukt i den hensikt som forespeilet.
Hovedutvalg for Bistand og omsorg ber rådmannen på generelt grunnlag å innføre
stikkprøvekontroller utover dagens krav, i den hensikt å kvalitetssikre at tildelte midler er benyttet
til det formål som beskrevet fra søker. Det er også ønskelig at budsjett og regnskapspostene
spesifiseres på en så god måte at det ikke er rom for tvil om hva de faktisk blir brukt til. Alternativt
spesifiseres i noter. Antall stikkprøver og frekvens besluttes av rådmann, men det er ønskelig med
en årlig rapportering til hovedutvalget på hvilke selskaper, lag, stiftelser og organisasjoner som det
er gjennomført stikkprøvekontroll på, gjerne sammen med sak om tildeling.

Votering:
Wikans forslag til dokument nr. 1 ble enstemmig vedtatt opprettet som ny sak 006/19: Tilskudd
helse og velferd - stikkprøvekontroller.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-23.01.2019- 005/19:
Forslag vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

