BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

20.05.2019

HOVEDUTVALG FOR BISTAND OG OMSORG
10.04.2019 kl. 18:00 - 21:00

Møteleder:
Torbjørn Espelien

Parti
FRP

Følgende medlemmer møtte:
Kari Brodin Seljelid
Lina Parvizian
Reidar Kleppe
Geir Homlund
Torbjørn Espelien
Gisle Bjugn
Liv Skrede
Maria Barstad Sanner
Odd Reidar Øie
Siw Wikan
Sverre Bråthen
Arnulf Harald Myklebust
Kjell-Ole Heggland
Bjørn Agnar Larsen
Wenche Steen

Parti
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
KRF
PP
R
V

Antall representanter: 15
Fra administrasjonen
Grete Syrdal
Kristin Nilsen
Morten Svarverud

Tittel
kommunalsjef Helse og Sosial
kommunaldirektør velferd
Kommunalsjef pleie og omsorg
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027/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra hovedutvalg bistand og omsorg møte 13.03.2019 godkjennes slik den
foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BIOM - 027/19 - 10.04.2019:
Vedtak:
Protokoll fra hovedutvalg bistand og omsorg møte 13.03.2019 godkjennes slik den
foreligger.

028/19 : Årsrapport 2018 Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapporten for 2018 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
BIOM - 028/19 - 10.04.2019:
Innstilling:
Årsrapporten for 2018 tas til orientering.

029/19 : Handlingsprogram 2020-2023 - Økonomisk handlingsrom og
prosess
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
BIOM - 029/19 - 10.04.2019:
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Innstilling:
Saken tas til orientering.

030/19 : Habilitering- og rehabiliteringsplan Bærum kommune 2019 - 2023
Rådmannens forslag til vedtak:
Habilitering- og rehabiliteringsplan for Bærum kommune 2019 – 2023 med
satsingsområder, mål og tiltak vedtas.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av ,
Gisle Bjung (H) fremmet følgende følgende forslag:
Saken behandles over to møter. Neste møte er 15.05.2019.
Votering:
Bjungs (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
BIOM - 030/19 - 10.04.2019:
Vedtak:
Saken behandles over to møter. Neste møte er 15.05.2019.

031/19 : Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019–2022 vedtas
og legges til grunn for kommunens videre arbeid med utvikling og bruk av frihets- og
velferdsteknologi.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av , Torbjørn Espelien (Frp) :
Siste kulepunkt – Forebygging side 7 - endres til:
Atri-X og Emma MeDLiv samlokaliseres i Sandvika for å sikre god ressursutnyttelse og for
å kunne dra nytte av synergier med øvrig publikumsrettet tjenestetilbud i Sandvika.
Mål og visjoner – hvor vil vi side 4 - tillegg:
Atri-X og Emma MeDLiv innarbeides i strategier for å fremme offentlig og privat
samarbeid for Bærum kommune, både kommunalt, nasjonalt og internasjonalt.
Innledningside 3 - tillegg:
Atri-X og Emma MeDLiv benyttes for å fremme Bærum kommune som en
foregangskommune for Frihets- og Velferdsteknologi overfor statlige organer og andre
kommuner. Visningsarenaene skal inngå i Bærum kommunes omdømme og
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profileringsstrategier.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

BIOM - 031/19 - 10.04.2019:
Innstilling:
Rådmannens forslag til Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019–2022 vedtas
og legges til grunn for kommunens videre arbeid med utvikling og bruk av frihets- og
velferdsteknologi, med følgende endring og tillegg.
Siste kulepunkt – Forebygging side 7 - endres til:
Atri-X og Emma MeDLiv samlokaliseres i Sandvika for å sikre god ressursutnyttelse og for
å kunne dra nytte av synergier med øvrig publikumsrettet tjenestetilbud i Sandvika.
Mål og visjoner – hvor vil vi side 4 - tillegg:
Atri-X og Emma MeDLiv innarbeides i strategier for å fremme offentlig og privat
samarbeid for Bærum kommune, både kommunalt, nasjonalt og internasjonalt.
Innledningside 3 - tillegg:
Atri-X og Emma MeDLiv benyttes for å fremme Bærum kommune som en
foregangskommune for frihets- og velferdsteknologi overfor statlige organer og andre
kommuner. Visningsarenaene skal inngå i Bærum kommunes omdømme og
profileringsstrategier.

032/19 : Norskopplæring for innvandrerkvinner
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen styrker informasjon til deltakere som har rett til gratis norskopplæring
og ikke benytter seg av denne, særlig vil informasjonen målrettes til
hjemmeværende mødre.
2. Rådmannen vurderer tiltak slik at barna til flyktningene kan tildeles barnehageplass
fortløpende gjennom året og sikre raskest mulig oppstart med norskopplæring for
nybosatte flyktninger.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag nr. 1 og nr. 2 ble enstemmig vedtatt.
BIOM - 032/19 - 10.04.2019:
Vedtak:
1. Rådmannen styrker informasjon til deltakere som har rett til gratis norskopplæring
og ikke benytter seg av denne, særlig vil informasjonen målrettes til
hjemmeværende mødre.
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2. Rådmannen vurderer tiltak slik at barna til flyktningene kan tildeles barnehageplass
fortløpende gjennom året og sikre raskest mulig oppstart med norskopplæring for
nybosatte flyktninger.

033/19 : SLT årsrapport 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2018 for Samordning av lokale rus og- kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
BIOM - 033/19 - 10.04.2019:
Innstilling:
Årsrapport 2018 for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
tas til orientering.

034/19 : It takes a village to raise a child
Rådmannens forslag til vedtak:
Sak om «It takes a village to raise a child» til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ensemmig vedtatt.
BIOM - 034/19 - 10.04.2019:
Vedtak:
Sak om «It takes a village to raise a child» til orientering.

035/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel

7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ambulerende psykiatrisk legevaktfunksjon - henvendelse fra Asker
Fwd: Brev til BIOM vedr utlysning av nullhjemler i Bærum Kommune
Årsrapport 2018 Bærum kommune - spørsmål
Spørsmål ad sosialhjelp og AAP
Spørsmål omkring sviktende alarmsystem på sykehjem i Bærum oppslag i Budstikka tirsdag 2. april 2019
Gjengs leie - spørsmål

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

BIOM - 035/19 - 10.04.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

036/19 : Virksomhetsanalyse for sektor Bistand og omsorg
Rådmannens forslag til vedtak:
Virksomhetsanalysen tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn Agnar Larsen, R
Virksomhetsanalysen utsettes behandlet i BIOM til neste møte. Begrunnet med at den ble
lagt ut sent i møteportal, og tilgjengelig på innsyn enda senere.
Votering:
Larsens (R) forslag ble enstemmig vedtatt.
BIOM - 036/19 - 10.04.2019:
Vedtak:
Virksomhetsanalysen utsettes behandlet i BIOM til neste møte. Begrunnet med at den ble
lagt ut sent i møteportal, og tilgjengelig på innsyn enda senere.

037/19 : Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - Årsrapport 2018
Forslag til vedtak:
Årsrapport 2018 for Råd for personer med nedsatt funksjonsevne tas til orientering.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
BIOM - 037/19 - 10.04.2019:
Forslag til vedtak:
Årsrapport 2018 for Råd for personer med nedsatt funksjonsevne tas til orientering.

EVENTUELT
Bjørn A. Larsen (R) stilte spørsmå,l i forbindelse med økningen av leiepris med
utgangspunkt i leiekontraktene i de kommunale utleieboligene, om hva er normal
varighet på utleiekontraktene og hvordan ivartas leier ved utløp av leieperioden m.m.
Rådmannen ved kommunalsjef Grete Syrdal besvarte at rett før møtestart ble spørsmålet
besvart i en e-post til alle medlemmene.
Sverre Bråthen (H) stilte spørsmål om hva vil skje med tilbudet til de som bruker Villa
Granly dersom Østre Bærum Sanitetsforening vedtar å selge eiendommen.
Rådmannen ved kommunalsjef Morten Svarverud besvarte at alle brukere er kontaktet av
sin saksbehandler for å få vurdert hvilke tjenester de trenger og alle blir ivaretatt av
Bærum kommune fremover.
Utvalagslederen viste til at når det gjelder eventuelt kjøp av eiendommen har
formannskapet drøftet kjøp på generelt grunnlag og rådmannen vil eventuelt komme
tilbake med en sak.
Wenche Steen (V) stilte spørsmål om overgangsarbeid i Bærum kommune i samarbeid
med Fontenehuset.
Utvalget viste til vedtaket i SAMs møte 10.04.2019 vedrørende samme sak.
Gisle Bjugn (H) stilte spørsmål om hvor en innbygger som ikke er digital kunne henvende
seg for å få hjelp med forskjellige spørsmål og søknader o.l.
Rådmannen ved kommunalsjef Morten Svarverud besvarte at Bærum kommunes
veiledningtorget kan være til hjelp eller f.eks seniornett.
Kari Brodin Seljelid (Ap) stilte spørsmål om husleieøkningen på allerede høy gjengsleie
ved de kommunale utleieboligene m.m. jfr spørsmålet og rådmannens svar under
referatsak nr. 6 og om hvordan dette gjøres og hva som kan gjøres med ytterligere
informasjon og eventuelt hjelp.
Rådmannen ved kommunalsjef Grete Syrdal besvarte at det vil bli besvart med en e-post
til alle medlemmene.
Kari Brodin Seljelid (Ap) stilte spørsmål om influensavaksinasjon (vaksinasjonsgraden) for
de ansatte i Bærum kommune og brukere innen PLO og ba rådmannen komme tilbake
med en sak.
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Rådmannen ved kommunaldirektør Kristin Nilsen besvarte at de vil komme tilbake med en
sak.
Utvalgsleder Torbjørn Espelien (Frp): Hovedutvalget BAUN tok i går opp under punktet
Eventuelt - Høring om avlastere - som hadde så kort høringsfrist at utvalgsleder fikk
fullmakt til å avgi høringsuttalelsen.
Det foreslås på bakgrunn av den korte høringsfristen at utvalgslederen og
administrasjonen får fullmakt til å avgi en høringsuttalelse vedrørende avlastere.
Utvalget sluttet seg til dette.
Det vil informeres om at møtet den 05. juni vil starte enten kl. 17.00 eller tidligere
avhengig av hvor mange saker som blir oppført på møteinnkallingen.

Torbjørn Espelien
utvalgsleder
Anne-Grete Bukier
utvalgssekretær

