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Spørsmål vedrørende sak om avlastningstilbud til barn og unge med
utviklingshemming - fremtidig behov og kapasitet

Representanten Halvdan Skard (A) spør: Er det mulig å få en kommentar til Ungdomsrådet
anbefaling under sak 20/19 (avlastningstilbud)?
Spørsmålet gjelder BAUN-sak 20/19, BIOM-sak 18/19 Avlastningstilbud til barn og unge med
utviklingshemming - fremtidig behov og kapasitet. Ungdomsrådet behandlet denne saken
04.03.2019, sak 14/19, og vedtok følgende anbefaling:
1. Bærum kommune må følge Stortingets vedtatte retningslinjene for avlastningstilbud.
Forslag til plasseringer ikke i tråd med disse retningslinjene.
2. Rådmannen bør utrede om kapasitetsøkningen heller kan gjøres ved hjelp av andre
tjenester, f.eks. BPA.
Rådmannens svar:
Rådmannen er usikker på hvilke retningslinjer det siktes til, og hva som menes med at «Forslag til
plasseringer ikke i tråd med disse retningslinjene». Siktes det til geografisk plassering av ny
avlastningsbolig, eller siktes det til at barn tildeles plass i avlastningsbolig?
Kommentar til de retningslinjer som er oversendt fra Ungdomsrådets behandling
Fra ungdomsrådets behandling har rådmannen fått oversendt link til et representantforslag for å
sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes
ønske.https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=70190

Bærum kommune tilbyr aldri barn og deres foreldre avlastningstilbud på sykehjem. Som
beskrevet i saken er det egne avlastnings- og barneboliger for de familiene som har behov for
denne type avlastning.
Rådmannen har også fått oversendt link til Statens Helsetilsyns veileder for barneboligtilsyn
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/Publikasjoner/internserien/veileder_bar
neboligtilsyn2009_internserien1_2009.pdf/ Denne henviser til en veileder for landsomfattende
tilsyn 2009, Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger, utgitt av
Statens helsetilsyn.

Kommentar vedrørende geografisk plassering
Dersom Ungdomsrådets vedtak handler om den geografiske plasseringen av ny avlastningsbolig
har Rådmannen følgende merknader:
Det er behov for en ny avlastningsbolig som erstatter Glitterudveien barnebolig, og kommunen
har en tomt som er godt egnet. Rådmannen ser at en plassering ved siden av Haug skole og
ressurssenter kan gi flere gevinster for barna som er på avlastning, som beskrevet i saken. Det er
ikke langt til butikk, turområder og ordinære boområder. Alle avlastningsboligene disponerer bil.
Barna som har avlastningstilbud ved Glitterudveien barnebolig har store omfattende
helseutfordringer. For de av barna som har sitt skoletilbud ved Haug sole og ressurssenter vil det
ha stor betydning med kortere skolevei og å slippe lang transport til og fra skolen.
Ved avlastning i avlastnings- og barneboliger er fortsatt foreldrehjemmet primærhjemmet.
Kommentar vedrørende tilbud i avlastningsbolig
Bærum kommune har til sammen fem avlastningsboliger. To av avlastningsboligene, omtales ofte
som barneboliger, disse gir tilbud om avlastning fra 14 døgn per måned og over. Barneboligene gir
avlastningstilbud til foreldrene, foreldrene har fortsatt omsorgsansvaret.
Den ene avlastningsboligen, Glitterudveien barnebolig, har 8 beboerrom. Beboerrommene er i
dag fordelt på 2 etasjer, det er fellesareal (stue, kjøkken) for fire beboere i hver etasje. På samme
måte er det planlagt en fordeling av beboerrom i en mulig ny avlastningsbolig, for at
avlastningsboligen skal oppleves mest mulig likt ett vanlig hjem.
Når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse BPA, er det flere familier som benytter seg av det
som ordning i dag. Det er imidlertid ikke ønsket eller egnet alternativ for alle familier. Den enkelte
families behov er det som er styrende, og det er derfor viktig at kommunen har et tjenestetilbud
som gjør at det er åpent for ulike valg og løsninger for den enkelte familie.

