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Morten Svarverud
Grete Syrdal

kommunalsjef pleie og omsorg
kommunalsjef helse og sosial

ORIENTERING:

Presentasjon ved prosjektleder Ragnhild Guddal vedrørende prosjektet Lyset i
hverdagen.
Presentasjon ved enhetsleder i avd. eiendom Petter N. Sandbu vedrørende sak 046/19.
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038/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra hovedutvalget bistand og omsorgs møte 10.04.2019 godkjennes slik den
foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
BIOM - 038/19 - 15.05.2019:
Vedtak:
Protokoll fra hovedutvalget bistand og omsorgs møte 10.04.2019 godkjennes slik den
foreligger.

039/19 : 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:
Votering:
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (R).
BIOM - 039/19 - 15.05.2019:
Innstilling:
Habilitering- og rehabiliteringsplan for Bærum kommune 2019 – 2023 med
satsingsområder, mål og tiltak vedtas.

040/19 : Virksomhetsanalyse for sektor Bistand og omsorg
Rådmannens forslag til vedtak:
Virksomhetsanalysen tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kari Brodin Seljelid, Ap
Tilleggsforslag:
Beregnet dekningsgrad for heldøgnsplasser i pleie og omsorg må ikke være til hinder
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for at pleitrengende får den pleie og omsorg de faktisk har behov for på
døgnbasis.
Kari Seljelid AP
Votering:
Seljelids forslag fikk 4 stemmer og falt (3Ap, 1R).
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
BIOM - 040/19 - 15.05.2019:
Vedtak:
Virksomhetsanalysen tas til orientering.

041/19 : Asker og Bærum krisesenter- ny vertskommuneavtale fra 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Ny vertskommuneavtale for Asker og Bærum krisesenter vedtas.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
...med forbehold om positivt vedtak i Fellesnemnda i nye Asker kommune.
Votering:
Rådmannens forslag med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
BIOM - 041/19 - 15.05.2019:
Vedtak:
Ny vertskommuneavtale for Asker og Bærum krisesenter vedtas, med forbehold om
positivt vedtak i Fellesnemnda i nye Asker kommune.

042/19 : Høring - Forslag til tolkelov
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens utkast til høringssvar på forslag til lov om offentlige organers ansvar for
bruk av tolk mv. vedtas som Bærum kommunes høringssvar
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
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BIOM - 042/19 - 15.05.2019:
Vedtak:
Rådmannens utkast til høringssvar på forslag til lov om offentlige organers ansvar for
bruk av tolk mv. vedtas som Bærum kommunes høringssvar

043/19 : Salgs- og skjenkebevillinger 2018 - orientering
Rådmannens forslag til vedtak:
Sak om salgs- og skjenkebevillinger 2018 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
BIOM - 043/19 - 15.05.2019:
Vedtak:
Sak om salgs- og skjenkebevillinger 2018 tas til orientering.

044/19 : Høring NOU 2018:16 Det viktigste først
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til høringssvar på Høring NOU 2018:16 Det viktigste først vedtas
som Bærum kommunes høringssvar.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtat.
BIOM - 044/19 - 15.05.2019:
Vedtak:
Rådmannens forslag til høringssvar på Høring NOU 2018:16 Det viktigste først vedtas
som Bærum kommunes høringssvar.

045/19 : Årsmelding 2018 Bærum eldreråd
Forslag til vedtak:
Årsmelding 2018 for Bærum eldreråd tas til orientering.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
BIOM - 045/19 - 15.05.2019:
Innstillling:
Årsmelding 2018 for Bærum eldreråd tas til orientering.

046/19 : 5-årig vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens orienteringssak om innføring av 5-årsplaner for vedlikehold av
kommunale eiendommer, tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
BIOM - 046/19 - 15.05.2019:
Innstilling:
Rådmannens orienteringssak om innføring av 5-årsplaner for vedlikehold av
kommunale eiendommer, tas til orientering.

047/19 : Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om planlagte dagaktivitetstilbud for hjemmeboende tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Magnar Danielsen, H
Tilleggsforslaget fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med
behandlingen av sak 024/19 «Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende» - oversendes
rådmannen.
Votering:
Danielsens (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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BIOM - 047/19 - 15.05.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse om planlagte dagaktivitetstilbud for hjemmeboende tas til
orientering.
Tilleggsforslaget fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med
behandlingen av sak 024/19 "Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende" - oversendes
rådmannen.

048/19 : Miljørettet helsevern 2018 - orientering
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse for arbeidet med miljørettet helsevern 2018 tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
BIOM - 048/19 - 15.05.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse for arbeidet med miljørettet helsevern 2018 tas til
orientering.

049/19 : Evaluering av ordningen med ungdomsråd
Forslag til vedtak:
· Evalueringen tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
BIOM - 049/19 - 15.05.2019:
Innstilling:
Evalueringen tas til orientering
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050/19 : Emma Hjorth barneskole - utvidelse og oppgradering - BP2
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om konseptet for utvidelse og oppgradering av
Emma Hjorth barneskole, herunder flerbrukshall i basketballstørrelse, tas til
orientering og legges til grunn i det videre arbeidet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase og nødvendige
anskaffelser knyttet til utvidelse og oppgradering av Emma Hjorth skole fra en
2- til en 3-parallell barneskole, og flerbrukshall i basketballstørrelse.
3. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase/innhenting av
tilbud fra entreprenører for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av
prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og fremdrift Q1 2020.
4. Rådmannen vil i forslag til HP 2020-23 innarbeide de økonomiske rammene
for prosjektet, inklusive finansiering av flerbrukshall.
5. Solceller på tak av flerbrukshallen legges inn som opsjon i entreprisen.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Saken tas til orientering.
Votering:
Espeliens (Frp) forslag ble enstemmig vedtatt.
BIOM - 050/19 - 15.05.2019:
Inntilling:
Saken tas til orientering.

051/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tittel
Vallerveien 146 - mixed housing prosjekt - tilleggsinformasjon
Fylkesmannens forventningsbrev 2019
Høring om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere
Kommunebarometeret 2019 - basert på foreløpige tall for 2018
Utfyllende opplysninger knyttet til rehabiliteringsplanen
Forurensningssituasjonen, særlig bly og støy, ved
Løvenskioldbanen og områdene rundt.
Gjengs leie - spørsmål
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

BIOM - 051/19 - 15.05.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

EVENTUELT

051/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tittel
Vallerveien 146 - mixed housing prosjekt - tilleggsinformasjon
Fylkesmannens forventningsbrev 2019
Høring om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere
Kommunebarometeret 2019 - basert på foreløpige tall for 2018
Utfyllende opplysninger knyttet til rehabiliteringsplanen
Forurensningssituasjonen, særlig bly og støy, ved
Løvenskioldbanen og områdene rundt.
Gjengs leie - spørsmål

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

BIOM - 051/19 - 15.05.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

EVENTUELT
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Gisle Gjugn (H) stilte spørsmål vedrørende kommunens boliger i Skytterdalen:
1. Hvordan har aktivitetsnivået i innbyggerutvalget vært siden oppstart?
2. Hvordan har beboersammensetningen endret seg i løpet av inneværende valgperiode?
3. Hvilke tiltak er gjennomført, er i prosess og vurderes videre for å endre
beboersammensetningen?
Rådmannen ved kommunalsjef Grete Syrdal besvarte at de vil komme tilbake med en
referatsak til neste møte 5. juni.
Kari Brodin Seljelid (Ap) stilte spørsmål vedrørende KAD (Kommunale Akutte
Døgnplasser).
Rådmannen ved kommunalsjef Grete Syrdal besvarte at det er satt inn flere tiltak og
evaluerer fortløpende.
Torbjørn Espelien (Frp) viste til studieturen til Fredriksberg der de hadde gode løsninger
for innredning av leiligheter for sosialmottakere og stilte følgende spørsmål:
1. Hvordan kan man innføre at sosialhjelpsmottakere som har krav på etablering, kan

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

få en henvisning til ARBA eller Bærum kommunale arbeidssenter og ikke en
rekvisisjon for å kjøpe dette nytt.
Hvordan kan man styrke ARBA og Bærum kommunale arbeidssenter for å takle
denne økte etterspørselen?
Noen nevnte at man ikke kunne velge denne formen for etableringstilskudd for
bosettinger, og dersom det er korrekt, ønsker jeg å få dette dokumentert.
Hva vil denne praksisen medføre i CO2 besparelser for Bærum kommune, ved at
alt gjenbrukes?
Kan man effektivisere denne løsningen med å ansette en elektriker og en
rørlegger for å bistå kontroll og montering av utstyret i boliger for etablering?
Hvor mange nye ansettelser kan man forvente med denne modellen, med
arbeidstrettede tiltak for mennesker med utviklingshemming, flyktninger og andre
som står utenfor arbeidslivet?
Hvor mange midler betales ut for etablering i løpet av året?

Utvalget sluttet seg til at rådmannen kommer tilbake med et notat vedrørende
ovennevnte 7 punkter til neste møte 5. juni.
Utvalgslederen minnet om sommeravslutningen den 5. juni og at invitasjonen vil bli
utsendt i løpet av noen dager.
Utvalgsleder minnet også om at utvalgsmøtet den 5. juni vil starte tidligere, dvs kl. 17.00
eventuelt kl 16.30.
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Torbjørn Espelien
utvalgsleder

Anne-Grete Bukier
utvalgssekretær

