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Svar på spørsmål til Årsraport 2018 Bærum kommune

I e-post til rådmannen 4. april, stilte representanten Skard noen spørsmål knyttet til årsrapporten
for 2018. I den sammenheng er det oppdaget et par feil i dokumentet, som svarene nedenfor
viser. I tillegg svares det på to spørsmål knyttet til tekst på side 35 og 39 i rapporten.

Rådmannens svar:

Feil i tekst på side 5 i andre spalte, første avsnitt, siste setning
Her står det at barnehagebehovsanalyse ble vedtatt i 2018. Det er feil; den ble vedtatt i
2017. Forslag til rullert barnehagebehovsanalyse er snart klar og vil fremmes for politisk
behandling i 2019.
Figur 3, på side 21
I figur 3 som viser vekstkomponenter og årlig vekst 2000-2018, har det i den grafiske
produksjonen skjedd en feil med punktene i figuren for 2018.
Figuren nedenfor er korrekt.
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Tabell 17, på side 35
Svar på spørsmålet knyttet til nøkkeltallet Andel ungdom under 30 år med aktivitetsplikt
for sosialhjelp; om hva prosentandelen er beregnet av:
Dette beregnes ut fra antall ungdom under 30 år som i inneværende måned får utbetalt
sosialhjelp.

Tekst side 39
I siste kulepunkt på side 39, om utfordringer fremover, står følgende:


Sterkere innsats for å skape en heltidskultur, primært innen pleie og omsorg.

Svar på spørsmålet om hvor det finnes mer informasjon om kommunens opplegg:
Det er nedsatt en partssammensatt gruppe som drøfter hvilke strategier og tiltak
kommunen skal iverksette for å oppnå en heltidskultur. Det legges frem en
orienteringssak om status i arbeidet før sommeren 2019.

