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028/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Fråds møte 06.05.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:

Votering:
Enstemmig vedtatt.

FRÅD - 028/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Fråds møte 06.05.2019 godkjennes slik den foreligger.

029/19 : Barnehagebehovsanalyse 2019-2038
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Barnehagebehovsanalysen 2019-2038 legges til grunn for videre utredning og
prosjektering av nye barnehageprosjekter. Vedtak om realisering skjer ved
behandling av kommunens Handlingsprogram.
1. Den videre planleggingen av kapasitetsøkninger innenfor barnehagesektoren skal
skje med basis i følgende føringer:
a. Kapasitetsøkninger skal så langt det er mulig lokaliseres til områder med
kapasitetsutfordringer.
b. Utbygging av nye barnehager skal fordeles hensiktsmessig mellom
kommunen selv og private aktører.
2. Det gjennomføres egne konseptutredninger for følgende tiltak:
a. Omstrukturering av Gommerud barnehage
b. Omstrukturering av Berger barnehage
c. Omstrukturering av Kolsås barnehage
d. Omstrukturering av Nadderudskogen barnehage avdeling Gjønnes og
avdeling Nadderud
4. Analysen revideres hvert annet år.
Behandlingen i møtet:
Fellesforslag fra Marit Holm (Ap), Sissel Mette Nyberg(NFU) og Tone Frydenberg (HLF):
1. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne mener at ved bygging av store
barnehager, er det viktig å sørge for at barn med nedsatt funksjonsevne får god
avskjerming i små enheter, og at de får oppleve tilhørighet og trygghet knyttet til
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mindre barnegrupper.
2. Det bør legges vekt på etablering av stillerom for barn med spesielle behov, f.eks.
sansetap.
3. Så langt mulig bør rehabilitering av barnehager ivareta krav til universell utforming
og tilgjengelighet.

Votering:
Rådmannens forslag tas til orientering.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
FRÅD - 029/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
1. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne mener at ved bygging av store
barnehager, er det viktig å sørge for at barn med nedsatt funksjonsevne får god
avskjerming i små enheter, og at de får oppleve tilhørighet og trygghet knyttet til
mindre barnegrupper.
2. Det bør legges vekt på etablering av stillerom for barn med spesielle behov, f.eks.
sansetap.
3. Så langt mulig bør rehabilitering av barnehager ivareta krav til universell utforming
og tilgjengelighet.

030/19 : Forsknings- og innovasjonsfond (FoI) og innovasjonsstrategiens
handlingsplan -status 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens rapportering på status – Forsknings- og innovasjonsfondet (FoI-fondet) og
innovasjonsstrategiens handlingsplan tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag tas til orientering.
FRÅD - 030/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Rådmannens rapportering på status – Forsknings- og innovasjonsfondet (FoI-fondet) og
innovasjonsstrategiens handlingsplan tas til orientering.

031/19 : Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Bærum 2019-2022
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Orientering om Bærum kommunes oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer 2019-2022 tas til orientering
2. Etter folkehelselovens § 5 annet ledd skal oversikten inngå som grunnlag for
arbeidet med kommunens planstrategi.
Behandlingen i møtet:
Marit Holm fremmet følgende forslag:
Bærum kommune har en rekke aktivitets- og fritidstilbud for personermed nedsatt
funksjonsevne. Rådet mener at brukerne må få hjelp og støtte til å benytte seg av
tilbudene for å bli mer aktive i fritiden. Dette gjelder særlig personer som bor i
omsorgsboliger.
Magnar Danielsen (H) fremmet følgende forslag:
Rådet anmoder administrasjonen om å sørge for at det er tilgjengelig oppdaterte
grunnlagsdata av god kvalitet om folkehelse og levekår, og som blir oppdaterte minst
hvert fjerde år.
Rådmannen v/ Hilde Rosenlund innledet til saken.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
Holms forslag ble enstemmig vedtatt.
Danielsens forslag ble enstemmig vedtatt.
FRÅD - 031/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
1. Bærum kommune har en rekke aktivitets- og fritidstilbud for personer med
nedsatt funksjonsevne. Rådet mener at brukerne må få hjelp og støtte til å
benytte seg av tilbudene for å bli mer aktive i fritiden. Dette gjelder særlig
personer som bor i omsorgsboliger.
2. Rådet anmoder administrasjonen om å sørge for at det er tilgjengelig oppdaterte
grunnlagsdata av god kvalitet om folkehelse og levekår, og som blir oppdaterte
minst hvert fjerde år.

032/19 : PP-tjenesten - orientering ved avslutning av prosjekt for
videreutvikling
Rådmannens forslag til vedtak:
Gjennomgang av arbeidet i Prosjekt for videreutvikling av PP-tjenesten tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Marit Holm (Ap) fremmet følgende forslag:
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Flere barn får tilpasset opplæring og unngår spesialundevisning som et effektmål.
Tilpasset opplæring er bra, men gir ikke alltid god nok individuell opplæring som noen
barn trenger. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne mener at
spesialundervisning med kompetente personer fortsatt må være et aktivt tilbud til de som
har behov fo dette.

Tone Frydenberg (HLF) fremmet følgende forslag:
Det må avsettes tid for PP-tjenesten til observasjon i klassen, ikke bare til å utføre
papirarbeid.
Votering:
Rådmannens forslag tas til orientering.
Holms forslag ble enstemmig vedtatt.
Frydenbergs forslag ble enstemmig vedtatt.
FRÅD - 032/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
1. Flere barn får tilpasset opplæring og unngår spesialundevisning som et effektmål.
Tilpasset opplæring er bra, men gir ikke alltid god nok individuell opplæring som
noen barn trenger. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne mener at
spesialundervisning med kompetente personer fortsatt må være et aktivt tilbud til
de som har behov for dette.
2. Det må avsettes tid for PP-tjenesten til observasjon i klassen, ikke bare til å utføre
papirarbeid.

033/19 : Sammen om velferd - statusrapport nr. 2 fra prosjektet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Statusrapport 2 fra prosjektet “Sammen om velferd” tas til orientering.
2. Rådmannen jobber videre med en mer konkret plan for utvikling og omstilling av
velferdstjenestene og legger frem en ny sak i desember 2019.
Behandlingen i møtet:
Torunn Viervoll (MH) fremmet følgende forslag:
Rådet ønsker å berømme rådmannen for det viktige arbeidet som er satt i gang gjennom
dette prosjektet, og Rådet støtter det videre arbeidet.
Votering:
Rådmannens forslag tas til orientering.
Viervolls forslag ble enstemmig vedtatt.
FRÅD - 033/19 - 27.05.2019:
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Vedtak:
Rådet ønsker å berømme
rådmannen for det viktige arbeidet
som er satt i gang gjennom dette
prosjektet, og Rådet støtter det
videre arbeidet.

034/19 : FNs bærekraftsmål
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunens mål og arbeid i lys av FNs bærekraftsmål tas til orientering.
2. Rådmannen bes kartlegge relevante nøkkelindikatorer innenfor bærekraftig
utvikling og klima for å støtte oppunder arbeidet med ny kommuneplan. Arbeidet
skal sees i sammenheng med mulig satsning på United Smart cities.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag tas til orientering.
FRÅD - 034/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

035/19 : Fordypningstilbudene "FOT" og "DanseFOT" - evalueringsrapport
mai 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalget for Barn og unge tar evalueringsrapporten til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag tas til orientering.
FRÅD - 035/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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036/19 : Fritidsapp til barn og unge- utredning av mulig løsning
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens uredning om aktivitetsapplikasjon for barn og unge tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag tas til orientering.
FRÅD - 036/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

037/19 : Klagesaker til Fylkesmannen - status for 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om klagesaker til Fylkesmannen tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Magnar Danielsen (H) fremmet følgende forslag:
Rådet er i tvil om det er heldig at langt færre saker enn før går innom klagenemnda før de
oversendes fylkesmannen til endelig avgjørelse. Det kan føre til at politikerne ikke får så god
kunnskap om kritikkverdige forhold innen et saksområde som man ellers ville fått.

Votering:
Rådmannens forslag tas orientering.
Danielsens forslag ble enstemmig vedtatt.
FRÅD - 037/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om klagesaker til Fylkesmannen tas til orientering.
2. Rådet er i tvil om det er heldig at langt færre saker enn før går innom
klagenemnda før de oversendes fylkesmannen til endelig avgjørelse. Det kan føre
til at politikerne ikke får så god kunnskap om kritikkverdige forhold innen et
saksområde som man ellers ville fått.

038/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
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Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Ny BPA-konsesjon i Vestre Viken
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig tatt til orientering.

FRÅD - 038/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

039/19 : Bærum arbeidssenter og Arba Inkludering – koordinering av
brukertilbudene, økt samhandling og tilpasset organisering.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen bes utarbeide en oppfølgingssak med vurdering og konklusjon i tråd
med beskrivelsen i rådmannens redegjørelse.
2. Rådmannens redegjørelse tas for øvrig til orientering.
Behandlingen i møtet:
Sissel Mette Nyberg (NFU) fremmet følgende forslag:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at flg. belyses i den videre
saksgang,
1. Hvordan de 104 VTA-plassene ved ARBA fordeler seg på gruppene psykiatri, rus og
utviklingshemming- i statsbudsjettet for 2019.
2. I statsbudsjettet er det satt av midler til opprettelse av 700 nye VTA-plasser i
Norge.
Hva gjør Bærum for å sikre seg noen av disse midlene.
3. Hvordan kommunen ivareta behovene til de svakest fungerende i forhold til tilbud
om arbeid i årene framover.

FRÅD - 039/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at flg. belyses i den videre
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saksgang,
1. Hvordan de 104 VTA-plassene ved ARBA fordeler seg på gruppene psykiatri, rus og
utviklingshemming- i statsbudsjettet for 2019
2. I statsbudsjettet er det satt av midler til opprettelse av 700 nye VTA-plasser i
Norge.
Hva gjør Bærum for å sikre seg noen av disse midlene.
3. Hvordan kommunen ivareta behovene til de svakest fungerende i forhold til tilbud
om arbeid i årene framover.
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EVENTUELT


Spørsmål fra Erik Strøm vedr. BPA ordning- praktisk bistand:
Fra 1 April 2019 får vi med BPA egenandel på praktisk bistand som husvask, gulvvask
og vask av klær samt handling av mat. Satsen er 450 pr time.
Hvorfor denne satsen er høyere enn det kommunen betaler til leverandører av BPA.
De får i dag 385 pr time. Er det ikke slik at kommunen ikke skal tjene på denne
tjenesten, men gå i null. Hvor havner mellomlegget mellom 450 kr og 385 kr, altså 65
kr pr time?
Rådmannens besvarte spørsmålet:
……………………………………………………………………….. (venter på et skriftlig svar fra
rådmannen)



Spørsmål fra Sissel Nyberg til sak 19/19 «Strategisk plan for frihets- og
velferdsteknologi 2019-2022»:

1. AtriX og EmmaMeDLiv skal samlokaliseres i Kommunegården når denne skal
reåpnes. Betyr dette at alle innbyggere i Bærum, også mennesker med
utviklingshemming, rus og psykiatri, skal kunne henvende seg samme sted for å få
hjelp?
Rådmannens svar:
Atri-X og Emma MeDLiv er tenkt samlokalisert i Sandvika. Sted er ikke avklart. Det
er alternativer som må ses videre på, deriblant ny kommunegård eller dagens
lokaler for Atri-X. Hva og hvem som skal inn i den nye kommunegården blir
endelig besluttet ca juni 2019.
Ved en samlokalisering kan det samarbeides i større grad, samt deles på lik
informasjon og likt utstyr. Samtidig må dette gjøres slik at de ulike fokusområdene
opprettholdes. En samlokalisering vil da bety at det er samme sted alle innbyggere
henvender seg og får informasjon og hjelp knyttet til frihets- og velferdsteknologi.

2. Definerer Rådmannen omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming som
beboers eget hjem, og beboerne dermed vil bli kartlagt for behov og får tilbud om
målrettet besøk i leiligheten EmmaMeDLiv?
Rådmannens svar:
Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming er beboers eget hjem.
Tjenesten inviterer alle personer med utviklingshemming som bor i omsorgsbolig
og får tjenester fra Pleie og omsorg ved seksjon samlokaliserte boliger. Dette er
selvfølgelig frivillig, pårørende/verge får tilsvarende informasjon og tilbud om å
være med.
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Petter J. Holth fremmet følgende spørsmål:
Norge fikk mange og alvorlige anbefalinger fra FN for å sikre at
funksjonshemmedes rettigheter etterleves. FN komiteens kommentarer og
anbefalinger til Norge, anbefales av Fråd og tas til orientering av Bærum
kommune. Videre anbefaler rådet at rådmannens særlig ser på punkt 31 (art.19)retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, blant annet ved å
sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted og
hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt
boform.


Spørsmålet/saken ble ikke realitetsbehandlet, men rådet kan ta temaet opp til
vurdering senere.

Magnar Danielsen
utvalgsleder
Bjørg Alver
utvalgssekretær

