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Avlastningstilbud til barn og unge med utviklingshemming - fremtidig behov og
kapasitet

Formannskapet-19.03.2019- 059/19
Vedtak:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.
4. Etablering av nye avlastningsboliger og endringer av bestående boliger bør skje i dialog med
aktuelle samarbeidsparter.
( Jfr råd fra rådet for utviklingshemmede)
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-14.03.2019- 010/19
Innstilling:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og

unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-13.03.2019- 018/19
Innstilling:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.
4. Etablering av nye avlastningsboliger og endringer av bestående boliger bør skje i dialog med
aktuelle samarbeidsparter.
( Jfr råd fra rådet for utviklingshemmede)
Hovedutvalg for barn og unge-12.03.2019- 020/19
Innstilling:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.
4. Foreldre, brukerorganisasjoner og ansatte involveres i arbeidet videre.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne-04.03.2019- 014/19
Vedtak:
Saken Avlastningstilbud til barn og unge med utviklingshemming - fremtidig behov og kapasitet tas
til orientering med følgende tillegg:
Rådet anbefaler at brukorganisasjoner, foreldre og ansatte blir rådspurt og får anledning til
involvere seg i det videre arbeidet
med etablering av nye avlastningsboliger og endringer ved bestående boliger.

Ungdomsrådet-04.03.2019- 014/19
Rådets anbefaling:
1. Bærum kommune må følge Stortingets vedtatte retningslinjene for avlastningstilbud. Forslag til
plassering er ikke i tråd med disse retningslinjene.
2. Rådmannen bør utrede om kapasitetsøkningen heller kan gjøres ved hjelp av andre tjenester,
f.eks. BPA.

Ungdomsrådet-04.03.2019-014/19
Rådets anbefaling:

1. Bærum kommune må følge Stortingets vedtatte retningslinjene for avlastningstilbud. Forslag til
plassering er ikke i tråd med disse retningslinjene.
2. Rådmannen bør utrede om kapasitetsøkningen heller kan gjøres ved hjelp av andre tjenester,
f.eks. BPA.

Hovedutvalg for barn og unge-12.03.2019-020/19
Innstilling:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.
4. Foreldre, brukerorganisasjoner og ansatte involveres i arbeidet videre.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-14.03.2019-010/19
Innstilling:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-13.03.2019-018/19
Innstilling:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.
4. Etablering av nye avlastningsboliger og endringer av bestående boliger bør skje i dialog med
aktuelle samarbeidsparter.
( Jfr råd fra rådet for utviklingshemmede)
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Denne saken gjelder kapasitet, og behov for avlastningstilbud til barn og unge med
utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig. Saken beskriver dagens situasjon, behovet for
oppgradering av eksisterende bygg og kapasitet i tiden fremover.
Tidligere behandling
Temaet er tidligere beskrevet i Hovedutvalg for barn og unges sak 2/18
Haugtun - Vurdering av mulighet for bygging av avlastningsbolig/barnebolig
ved Haug skole og ressurssenter- orientering. Rådmannen vurderer at samling av alle nåværende
avlastnings- og barneboliger på samme sted, slik det er beskrevet i denne saken, ikke lenger er et
aktuelt alternativ.
Redegjørelse og vurdering
Det er 5 avlastnings- og barneboliger i kommunen som samlet har 32 rom, og gir tjenester til i
underkant av 80 familier. Prognosen tilsier noe vekst, men veksten er ikke så stor som tidligere
antatt for avlastning i avlastnings- og barneboligene.
For å planlegge dimensjonering av antall avlastnings- og barneboliger og totalt antall rom har
Rådmannen vurdert fremtidig behov. Konklusjonen er at det er behov for å øke kapasiteten med 3–
6 rom i tillegg til de 32 rommene som finnes i dag. Det er i tillegg behov for oppgradering og endring
av dagens bygg. Dette kan løses på flere måter, både ved et nytt bygg og utvidelse av eksisterende.
Rådmannen vil derfor utrede mulighetene for å bygge en ny avlastnings- og barnebolig med 8–10
rom på tomten ved siden av Haug skole og ressurssenter. Dette for å møte det økte behovet, samt
for å avvikle de 8 rommene ved Glitterudveien barnebolig som ikke er egnet som avlastnings- og
barnebolig. Tomten ved Haug skole og ressurssenter har fine uteområder, samt at beliggenheten
ved siden av Haug skole gir ytterligere muligheter.
Det vil også bli vurdert om Solbergveien avlastningsbolig kan utvides med 2 rom. I tillegg er det en
mulighet å utvide Klokkersvingen avlastningsbolig med 1 rom og 1 bad.
Ved Helgerud avlastningsbolig er det behov for ett mer tilpasset bygg for beboere og ansatte, her vil
det også bli vurdert en utvidelse.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Ved tidligere behandlinger er Rådmannen bedt om å involvere foreldre. Det er gjennomført flere
møter med foreldre, sist ved et åpent møte i Rådhuset 12.2.2018. Det er kommet innspill både fra
foreldre og Husbanken om at et prosjektet med 35 plasser er for stort, noe som er tatt til følge i de
planer som presenteres i denne saken.
I det videre arbeidet vil brukerorganisasjoner, foreldre og ansatte involveres.

DEL 2 – MER OM SAKEN:

Avlastnings- og barneboligene i kommunen består i dag av 5 bygg med tilsammen 32 rom, hvor det
gis tjenester til i underkant av 80 familier. Dette er Klokkersvingen avlastningsbolig, Solbergveien
avlastningsbolig, Høvik avlastningsbolig, Glitterudveien barnebolig og Helgerud barnebolig.
I løpet av høsten 2018 er det gjennomført en kartlegging av hvilken type avlastning og hvilke behov
familier med barn med utviklingshemming har. Kartleggingen viser at det er en mindre vekst enn
tidligere antatt, men at det fortsatt er behov for å øke antallet rom fra dagens 32 opp mot 38 rom.
Rådmannen mener dette kan løses på flere måter, både ved ett nytt bygg og utvidelse av
eksisterende bygg. Dette vil gi kommunen gode forutsetninger til å gi avlastning i avlastnings- og
barneboliger som er tilpasset brukernes behov.
Eiendommene: status og muligheter
Det er gjort en ekstern kartlegging av de ulike byggene, tomtene og de fremtidige muligheter. I
tillegg er det gjort en intern vurdering av boligene sammen med ledere og personal i forhold til
brukerbehov og driftsmessige behov. Nedenfor følger en kort sammenfatning av det enkelte bygg.
Klokkersvingen avlastningsbolig består i dag av 5 rom som benyttes til avlastning.
Positive sider
Klokkersvingen avlastningsbolig har god beliggenhet. Avlastningsboligen er nærmeste nabo til en
skole og en barnehage som har uteområder som brukes på kveld og i helger. Det er i tillegg kort vei
til Haug Skole og ressurssenter, der flere av barna har skoletilbudet sitt. Avlastningsboligen har også
gode tilrettelagte innearealer.
Utfordringer
Den største utfordringen med bygget er at det er vanskelig å tilrettelegge for de som har behov for
å en del tid for seg selv, i tillegg til at det er ett bad for lite.
Muligheter
Kartleggingen viser at det kan se ut som at det er mulig å utvide Klokkersvingen avlastningsbolig
med 1 rom og 1 bad.
Solbergveien avlastningsbolig består i dag av 5 rom som benyttes til avlastning.
Positive sider
Avlastningsboligen har ett stort og godt egnet uteområde. Bygget er nylig vedlikeholdt både
innvendig og utvendig. Det er utført flere utbedringer innendørs blant annet støyreduserende tiltak,
og bygningsmessige endringer for å tilrettelegge bedre for de som har behov for å en del tid for seg
selv.
Utfordringer
Det er for få baderom, ett fellesareal for lite, for lite lagringsplass og for små personalarealer.
Muligheter
Kartleggingen viser at tomten er stor nok til å utvide bygget med 2 rom, 1 bad, fellesareal og
personalfasiliteter.
Høvik avlastningsbolig består i dag av 7 rom for ungdom over 18 år.

Avlastningsboligen er godt tilrettelagt og har fine utearealer. Bygget ble utvidet med to plasser
høsten 2017, og det er ikke mulighet for ytterligere utvidelser.
Helgerud barnebolig består i dag av 7 rom som benyttes til avlastning.
Positive sider
Barneboligen ligger på en fin og godt tilrettelagt tomt, med godt skjermet uteområde. Deler av
bygget ble rehabilitert våren 2016.
Utfordringer
Bygningen består av små rom og trange ganger som gjør ivaretagelse av sikkerheten for beboere og
ansatte krevende. Fellesarealene er ikke godt nok tilrettelagt for beboerne, og det er stor slitasje på
bygget.
Muligheter
Beliggenheten og tomten er godt egnet, men drift på lengre sikt krever en total renovering av hele
bygget.
Glitterudveien barnebolig består av 8 rom som benyttes til avlastning
Utfordringer
Uteområde er lite, bratt og dårlig egnet for beboerne. Innendørs gir små rom, lav høyde under taket
og smale døråpninger utfordringer for driften. Heisen er ikke stor nok til frakte både beboere i
rullestol og personalet samtidig, den har heller ikke mulighet for å frakte seng eller båre. Derfor er
det nylig opparbeidet utendørs rømningsvei fra 2. etasje rundt bygget med varmekabler for å
ivareta brannsikkerheten i bygget.
Muligheter
Bygget er ikke egnet som avlastning- og barnebolig.
Tomt ved siden av Haug skole og ressurssenter (Haugtun) er stor og har flere muligheter, for
eksempel til et tilrettelagt bygg med tilpasset uteområde.
For å møte det økte behovet, samt avvikle de 8 rommene ved Glitterudveien barnebolig vil
Rådmannen utrede mulighetene for å bygge en ny avlastnings- og barnebolig med 8–10 rom på
tomten ved siden av Haug skole.
Ett nytt bygg bør av sikkerhetsmessige og driftsmessige hensyn ikke være over flere etasjer, og må
deles inn to bogrupper med tilhørende stue og kjøkken. Hvert rom vil få eget bad.
Muligheter for samdrift og samarbeid
Ved å bygge en ny avlastnings- og barnebolig ved siden av Haug skole og ressurssenter kan
kommunen oppnå flere gevinster. Haug skole og ressurssenter har tilrettelagte fasiliteter både inne
og ute. Bruk av skolebygg og uteområder på kveld og helg vil være et gode for beboere ved en
eventuell ny avlastnings- og barnebolig. Det vil også gi muligheter for kompetansedeling mellom
Haug skole ressurssenter og avlastnings- og barneboligene. I tillegg kan det være aktuelt med
samarbeid om ressurser og bruk av personell på tvers, for å redusere antallet ansatte det enkelte
barn må forholde seg til.

Rådmannen er av Hovedutvalg for barn og unge bedt om å vurdere «om det er hensiktsmessig med
felles drift og administrasjon for Haugtun og Haug skole, jf. ønsket om en dør inn». Rådmannens
vurdering så langt er at det ikke er hensiktsmessig med en felles ledelse av Haug skole og
ressurssenter og for den nye avlastnings- og barneboligen. Bakgrunnen for dette er at rådmannen
mener at det ikke er hensiktsmessig å dele opp driften av avlastnings- og barneboligene, da det er
stor grad av samarbeid mellom disse for å sikre best mulig tjenester for barna og deres foreldre. Det
er heller ikke nødvendigvis de samme barn som går på Haug skole og ressurssenter, som har
avlastning i en ny avlastnings- og barnebolig på denne tomten. Det er i dag stor drift med mange
ansatte ved begge enhetene. Dersom dette skulle vært samlet under en felles ledelse, vil det bety at
tjenesteleder ved Haug skole og ressurssenter også vil få ansvar for drift av avlastningstjenester
hele døgnet og vil måtte forholde seg til to forskjellige lov- og avtaleverk for tjenestene som ytes.

Behandlingen i møtet 19.03.2019 Formannskapet
Votering:
Innstillingen fra hovedutvalg for bistand og omsorg ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-19.03.2019- 059/19:
Vedtak:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.
4. Etablering av nye avlastningsboliger og endringer av bestående boliger bør skje i dialog med
aktuelle samarbeidsparter.
( Jfr råd fra rådet for utviklingshemmede)
Behandlingen i møtet 14.03.2019 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-14.03.2019- 010/19:
Innstilling:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.

Behandlingen i møtet 13.03.2019 Hovedutvalg for bistand og omsorg
Forslag fremmet av Kari Brodin Seljelid, Ap
Etablering av nye avlastningsboliger og endringer av bestående boliger bør skje i dialog med
aktuelle samarbeidsparter.
( Jfr råd fra rådet for utviklingshemmede)

Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Seljelids forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-13.03.2019- 018/19:
Innstilling:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.
4. Etablering av nye avlastningsboliger og endringer av bestående boliger bør skje i dialog med
aktuelle samarbeidsparter.
( Jfr råd fra rådet for utviklingshemmede)
Behandlingen i møtet 12.03.2019 Hovedutvalg for barn og unge
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Foreldre, brukerorganisasjoner og ansatte involveres i arbeidet videre.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hojems forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-12.03.2019- 020/19:
Innstilling:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for avlastningsplasser til
barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny barne- og
avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud til barn og
unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig til orientering.
4. Foreldre, brukerorganisasjoner og ansatte involveres i arbeidet videre.

Behandlingen i møtet 04.03.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Forslag fremmet av Torunn Viervoll, IKKE POLITIKER
Rådet anbefaler at brukorganisasjoner, foreldre og ansatte blir rådspurt og får anledning til
involvere seg i det videre arbeidet med etablering av nye avlastningsboliger og endringer ved
bestående boliger.
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
Viervolls tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne-04.03.2019- 014/19:
Vedtak:
Saken Avlastningstilbud til barn og unge med utviklingshemming - fremtidig behov og kapasitet tas
til orientering med følgende tillegg:
Rådet anbefaler at brukorganisasjoner, foreldre og ansatte blir rådspurt og får anledning til
involvere seg i det videre arbeidet
med etablering av nye avlastningsboliger og endringer ved bestående boliger.

Behandlingen i møtet 04.03.2019 Ungdomsrådet
Forslag fremmet av Even Hodne Valaker,
1. Bærum kommune må følge Stortingets vedtatte retningslinjene for avlastningstilbud. Forslag til
plassering er ikke i tråd med disse retningslinjene.
2. Rådmannen bør utrede om kapasitetsøkningen heller kan gjøres ved hjelp av andre tjenester,
f.eks. BPA.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Rådmannens og Valakers forslag ble Valakers forslag enstemmig
vedttt.
Ungdomsrådet-04.03.2019- 014/19:
Rådets anbefaling:
1. Bærum kommune må følge Stortingets vedtatte retningslinjene for avlastningstilbud. Forslag til
plassering er ikke i tråd med disse retningslinjene.
2. Rådmannen bør utrede om kapasitetsøkningen heller kan gjøres ved hjelp av andre tjenester,
f.eks. BPA.

