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Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 29.1.2020 godkjennes slik den foreligger.
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Handlingsplan sykkel 2020-2021 - Rapportering 2019

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Handlingsplan sykkel 2020-2021 med prioriteringer vedtas
2. Handlingsplan sykkel, rapport for 2019 tas til orientering

SAKEN I KORTE TREKK
Handlingsplan sykkel prioriterer bruken av de øremerkede investeringsmidler til sykkel fordelt på
mindre tiltak, større prosjekt og tilrettelegging for planbank. Saken foreslår prioriteringer av
innsatsen for 2020-2021, samt rapportering for 2019, herunder også driftsmidler.
For 2020-2021 følger forslag til handlingsplan prioriteringene til Sykkelstrategiens satsingsområder.
Handlingsplan sykkel er et viktig virkemiddel for å nå målene i sykkelstrategien. Etablering av
tryggere løsninger skal få flere som ikke sykler i dag til å sykle, samt redusere skader og ulykker.
Gjennomføringen av flere prosjekt ble i 2019 forsinket. Årsaken til forsinkelsene har vært
uforutsette utfordringer i forhold til planlegging, hvor blant annet utlyst konkurranse for
sykkelhotell ble avlyst da tilbud var langt over avsatte midler, bysykkel i Bærum ble noe forsinket og
forprosjekt sykkelvei Nordveien ble forsinket blant annet grunnet lang godkjenningstid fra Statens
vegvesen (SSV). Det er i 2020 funnet løsning for disse prosjektene.
Tidligere behandling
Handlingsplan sykkel 2018-2019 – status og prioriteringer ble vedtatt av kommunestyret 6.3.2019.
Redegjørelse
I mars 2019 vedtok kommunestyret ny Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018-2030 hvor
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hovedmålet er en sykkelandel på 20 prosent i 2030 i områder med bymessig karakter. Samtidig ble
det vedtatt et nytt revidert sykkelveinett som både er lengre og tettere enn det gamle. Her
defineres standardiserte sykkelløsninger som skal benyttes for sikre et trygt, gjennomgående og
helhetlig sykkelveinett som kan «tåle» en mangedobling av både gående og syklende.
Sykkelstrategien følger opp Klimastrategiens mål 5:
I 2025 skal andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og gange være 60 prosent og
sykkelandelen skal være 7 prosent. Per 2018 er sykkelandelen i Bærum 4 prosent.
Sykkelstrategien har fem satsingsområder
1. Det skal oppleves trygt å sykle i Bærum
2. Det skal være raskt å komme fram for syklister i Bærum, særlig fram til kollektivknutepunkt
3. Sykkel skal være et prioritert transportmiddel. Bærum kommune skal tilrettelegge for sykling
gjennom planlegging og utbygging
4. Sykkel skal være en naturlig del av tettsteder, byliv og tettsteder
5. Bærum kommune skal markedsføre sykkel
Satsingsområdene 3 og 4 må særlig hensynstas i alle planprosesser, men alle satsningsområdene er
aktuelle for kommunens planarbeid.
Alle område- og reguleringsplaner må ivareta bestemmelser og retningslinjer i Kommuneplanens
arealdel §12.2 som sier at sykkelruter i alle plansaker skal ivaretas og sikres reguleringsmessig.
Område- og reguleringsplaner må særlig i sentrumsområder ivareta sykkel slik at det er plass for
sykling som framtidig framkomstmiddel og derved nå målene økning i antall gående og syklende.
Sykkelhandlingsplanens planbank har som mål å ha ferdig planlagte og regulerte prosjekt som kan
igangsettes når finansiering er klar.
For en helhetlig sykkelsatsning er det avgjørende at kommunen har en oversikt over de mest
prioriterte sykkelrutene. Dette støtter opp om Mobilitetsstrategiens innsatsområde om å planlegge
og bygge ut helhetlig infrastruktur som fremmer gåing, sykling og kollektiv.
Større broprosjekt har synliggjort behovet for dette. I 2020 igangsettes det et arbeid med å definere
helhetlige sykkelruter i samarbeid med de ulike veieiere (fylke og stat). Målet er å utarbeide
oversikt over framtidige tiltak over lengre strekninger for å samlet kunne prioritere best tiltak for
god måloppnåelse. Arbeidet med sykkelruter vil bidra med å definere fremtidig prosjekter til
planbank og er viktig for å kunne prioritere ressurser og synligjøre behov i budsjettsammenheng.
For å sette fokus på sykkel som transportmiddel, samt få til et godt samarbeid mellom
forvaltningsnivå/-områdene om utvikling og drift av en helhetlig sykkelinfrastruktur, inngikk Bærum
kommune en sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune i 2019. Bærum ble
med det en av syv sykkelbykommuner i fylket.
Kommunens klimahandlingsplan for 2020 (J Post ID 19/22252) omfatter også konkrete sykkeltiltak,
blant annet; Smartbike for innbygger, smartbike for næringslivet, bedre vintervedlikehold av
sykkelveier og tiltak som stimulerer til sykling blant kommunalt ansatte.
Vurdering
Kommunedirektøren viser til sykkelstrategiens fem satsingsområder som følges godt opp i
handlingsplan sykkel med delmål:
· Satsingsområde 1: Tryggere løsninger for syklister
· Satsingsområde 2: Få flere til å sykle deler av reisen
· Satsingsområde 3: Sikre helhetlige strekninger i område- og reguleringsplaner.
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·
·

Satsingsområde 4: Økt antall syklister i sentrumsområdene
Satsingsområde 5: Motivere potensielle syklister

Kommunedirektøren foreslår følgende tiltak for å nå delmålene:
· Definere hvilke sentrumsområder som skal defineres som områder med bymessig karakter
· Ivareta sykkelruter i alle område- og reguleringsplaner i henholdt til
bestemmelser og retningslinjer i Kommuneplanens arealdel §12.2.
· Tilrettelegge for et sykkelveinett som «tåler» en mangedobling av syklende
· Utarbeide oversikt over prioriterte sykkelruter for helhetlig planlegging
· Sikre god fremkommelighet fram til kollektivknutepunkt
· Økt trygghet ved separate sykkelløsninger med godt tilrettelagde krysningspunkt
· Samarbeid med politiet og Statens vegvesen for systematisk arbeid med sykkelulykker
· Etablere tellere og bruke reisevanedata for å dokumentere utviklingen av antall turer med
sykkel
· Etablere gode sykkelparkeringsfasiliteter, sykkelservicestasjoner og bysykkel/mikromobilitet
· Markedsføring av kommunens sykkelsatsing på hjemmeside og på facebook «Sykkel i Bærum».
Målrettede kampanjer mot potensielle syklister, gjennomføre markedsføringstiltak, kampanjer
som fremmer hverdagssykling og vintersykling, årlige aksjoner som «sykle til jobben
aksjonen», ulike tiltak som fremmer barn, sykkel og lek
· Allerede i planleggingsfasen tilrettelegge for god drift som sikrer trygg sykling hele året
· Videreføre økt standard på vinterbrøyting, samt tidlig feiing
Intern prosess og ekstern medvirkning
Prosjektmetodikken benyttes for gjennomføring av handlingsplanens prosjekter og oppnevner
styringsgruppe og prosjektgrupper hvor involverte bidragsytere deltar. Fast ansettelse av
sykkelplanlegger vil bidra til gjennomføring av disse sykkelprosjektene. Bruk av prosjektmetodikken
ivaretar ekstern medvirkning i de enkelte prosjekt. Mindre prosjekt kan gjennomføres i forenklede
løp der dette er hensiktsmessig.
Samarbeidsavtale med Ruter om mikromobilitet for å etabler bysykkel i Bærum, nå omtalt som
mikromobilitet, gir rammene for samarbeidet. Ruter og Bærum kommune er begge representert i
prosjektets felles styringsgruppe og prosjektgruppe. Ruter har lyst ut konkurranse om rammeavtale
mikromobilitet med leverings frist 7. januar 2020.
Ruter har i sine anskaffelser stort fokus på FNs bærekraftsmål. Bærum kommune er første
kommune som skal gjøre avrop på rammeavtalen med planlagt levering sommeren 2020 hvor
leverandør kostnadsfritt kan gjenbruke dagens løsning på Lysaker – Fornebu.
Økonomiske konsekvenser av beslutningene
Handlingsplan sykkel prioriterer bruk av øremerkede midler til formålet. Ubrukte investeringsmidler
fra 2019 overføreres 2020 til bruk i de prosjektene som er forsinket.

Vedlegg:
Handlingsplan sykkel - Prioriteringer 2020-2021 - Rapportering
2019

4779953
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Tilstandsrapport for PP-tjenesten 2020

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg barn og unge tar PPTs tilstandsrapport til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Tilstandsrapport for PP-tjenesten i Bærum legges frem til orientering for første gang i 2020 etter
ønske fra Hovedutvalg barn og unge.
Tilstandsrapporten baserer seg på måloppnåelse, nøkkeltall og styringsdata fra tjenestens
fagsystem. I tillegg redegjør rapporten for status og progresjon i oppfølging av ekstern gjennomgang
som ble foretatt i 2018.
Redegjørelse
PP-tjenesten har siste år arbeidet systematisk og målrettet for å få ned behandlingstiden i
sakkyndige utredninger. Det er iverksatt en rekke tiltak for å dreie tjenesten fra hovedfokus på
individrettet utredningsarbeid til en arbeidsform hvor systemrettet arbeid og tidlig innsats er en
viktig del av PPTs innsats. Nedenfor følger et kort sammendrag av hovedpunktene i
tilstandsrapporten, som følger ved i sin helhet:
1. PP-tjenesten er en integrert del av utdanningssektor og har ett mandat med både system- og
individrettede arbeidsoppgaver. Det er frivillig å motta tjenester fra PP-tjenesten er. Følgende
lenke til filmen «Ole og Petter» illustrerer system- og individrettete innfallsvinkler i arbeidet
med barn og unge: https://vimeo.com/311672242
2. PP-tjenesten skal ifølge kvalitetskriteriene for PP-tjenesten; være faglig kompetente, bidra til
helhet og sammenheng i det tverrfaglige samarbeidet og arbeide forebyggende med fokus på
tidlig innsats.
3. PP-tjenesten er en viktig samarbeidende instans for å støtte opp under kommunens arbeid
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med et inkluderende barnehage- og skoletilbud i «det grønne skiftet».
4. PP-tjenesten i Bærum er en tjeneste som har vært og er i endring. Tjenestens medarbeidere er
og har vært positive pådrivere til den utviklingen tjenesten har gjennomgått.
5. Etter ekstern gjennomgang i regi av PWC, har tjenesten gjennomført en rekke interne
organisasjonsendringer for å videreutvikle systemrettet arbeid i barnehager og skoler.
6. Tjenesten har innarbeidet rutiner for å sikre at barn, elever og foresatte får medvirke i
utformingen av tilbudet. Barnets beste skal være et ledende prinsipp i arbeidet.
7. Tjenesten har arbeidet systematisk og målrettet og lykkes med å få ned ventetiden for
henviste saker på individnivå. Per 17.12.19 er det ingen saker som har ventet mer enn tre
måneder på oppstart av utredningen. Nye henvisninger til tjenesten behandles også innenfor
tidsrammen av tre måneder.
8. Tjenesten har vært en aktiv pådriver for å etablere eksternt samarbeid og felles rutiner med
flere andre tjenester i kommunen.
9. Tjenesten har etablert faglige kompetanseteam som samarbeider eksternt og PP-rådgiverne er
faste deltakere i tverrfaglige Ressursteam på alle barne- og ungdomsskoler.
10. Tjenesten har utarbeidet Strategi for kvalitetsutvikling av PP-tjenesten 2020-2022. I løpet av
2020 skal tjenesten også iverksette helhetlig kompetanseutviklingsplan for tjenesten i et
samarbeid med barnehager og skoler.
11. PP-tjenesten rigger seg for ytterligere kvalitetsutvikling i tjenestetilbudet og bygger en
bærekraftig organisasjon som også kan tåle fremtidens krav til endring om å være «tett på»
praksisfeltet og ytterligere øke fokus på tidlig innsats og forebygging for alle barn og elever.
Det er et klart mål å optimalisere tilrettelegging og tilpasning innenfor fellesskapets ramme.

Vedlegg:
Tilstandsrapport for PP-tjenesten 2020

4775635
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Formannskapet
Kommunestyret

Haug skole og ressurssenter - oppfølging etter ekstern gjennomgang

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om Haug skole og ressurssenter til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Det ble våren og sommeren 2019 foretatt en ekstern gjennomgang av Haug skole og ressurssenter i
regi av konsulentselskapet Agenda Kaupang. Saken har vært presentert i muntlige orienteringer til
Hovedutvalg BAUN i juni og november 2019. I denne saken gis det en kortfattet tilbakemelding om
status og progresjon for det videre arbeidet med å følge opp rapportens funn og konklusjoner.
Den eksterne gjennomgangen ved Haug skole og ressurssenter ble foretatt med utgangspunkt i
følgende tre hovedtemaer:
· Kvalitet, forsvarlighet og resultater, herunder sikkerhet
· Organisering og ledelse, kompetanse og samarbeid
· Ressursbruk opp mot resultater
I tillegg til å se på forholdene internt ved skolen lå det også i den eksterne gjennomgangen å foreta
en sammenligning med spesialskoler i andre kommuner, særskilt med tanke på kostnader og
bemanning.
Tidligere behandling
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Agenda Kaupang presenterte foreløpige funn for BAUN 04.06.2019. En muntlig presentasjon av
resultater fra gjennomgangen ble gitt av kommunalsjef Siv Herikstad i hovedutvalgets møte
19.11.2019.
Redegjørelse og vurdering
I tillegg til særskilte eksterne og interne gjennomganger, vil det alltid pågå lokalt utviklingsarbeid i
tjenestene. Målet er kontinuerlig forbedring for å rigge robuste og bærekraftige tjenester for
fremtiden. Parallelt med den eksterne gjennomgangen har det følgelig foregått interne prosesser på
flere av de områdene som omtales i rapporten, i den hensikt å videreutvikle driften ved skolen og
kvaliteten på tilbudet til elevene.
Den eksterne gjennomgangen viste at de aller fleste foreldre er godt fornøyd med tilbudet ved Haug
skole og ressurssenter. Parallelt ble det pekt på områder hvor det er rom for forbedring. Rapporten
fra Agenda Kaupang påpekte at det er et utviklingspotensial knyttet til følgende områder:
·
·
·
·
·
·
·
·

Definere flest mulig målbare resultat- og kvalitetskriterier på overordnet nivå for undervisning
og arbeid for øvrig ved ressurssenteret
Rutiner og systemer knyttet til overgang mellom skole og SFO
Avviksrapportering og system for kontinuerlig forbedring
Strategisk ressursplanlegging og systematisk opplæring av personalet
Videreutvikle arbeidet med sikkerhetsrutiner for ansatte og elever
Informasjonsflyt og kommunikasjon mellom skolen og foreldrene
Ledelsens balanse mellom operasjonell drift og strategisk ledelse og styring
Spisse oppfølgingsområder i styringsdialog mellom Haug skole og ressurssenter og skoleeier

Det vises i det øvrige til presentasjonen som ble gitt i BAUN 19. november, og til Agenda Kaupangs
rapport fra gjennomgangen som følger med som vedlegg til saken.
Av lokalt utviklingsarbeid som allerede er igangsatt ved Haug skole og ressurssenter ønsker
kommunedirektøren å trekke frem noen av hovedinnsatsene som ble iverksatt i 2019 og som
videreutvikles fremover:
·

Ledelse:
· Ny rektor er ansatt våren 2019
· Det er rekruttert tre nye avdelingsledere
· Nye stillingsbeskrivelser for alle stillinger er utarbeidet
· Rolleavklaringer, ansvar, krav og mål er fastsatt
· Motivasjons- og mestringsorientert ledelse ved ytterligere fokus på individuell
oppmerksomhet og støtte til ansatte

·

Ressursstyring, rekruttering og lokaler
· Det er innført en ny personalkabal med strategisk ressursallokering, forsterket plan for
oppfølging av sykefravær samt ny plan for rekruttering
· Vurdering av ulike arealer ved skolen og hvordan allokere økt areal til undervisningsformål
med økte skjermingsmuligheter for enkeltelever

·

Helhetlig kvalitetssystem
· Tett økonomioppfølging fra skoleeier videreføres, og ekstrabevilgning på 5,4 millioner årlig
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·
·
·
·

videreføres i 2020 og 2021
Individuell opplæringsplan, kvalitetssikring av enkeltvedtak og sakkyndighetsarbeid
Samlet, systematisert, digitalisert og tilgjengeliggjort skolens rutiner
Årshjul med faste lederoppgaver og tiltak for kvalitetssikring og ønsket effekt
Avviks- og forbedringsportal med tett oppfølging av forbedringsarbeidet

Oppfølging av rapportens funn og hovedkonklusjoner
Kommunedirektøren har etablert et eget prosjekt for å følge opp den eksterne gjennomgangens
funn, konklusjoner og anbefalinger. Et prosjektmandat med plan for organisering, ansvar og
fremdrift er utarbeidet, med oppstart i slutten av januar. I tillegg til en bredt sammensatt
styringsgruppe og arbeidsgruppe vil det etableres et interkommunalt forum som skal ha som
hovedoppgave å utvikle et felles sett kvalitetsindikatorer for denne type spesialskoler i Norge.
Deltakere i denne gruppen kommer fra tilsvarende skoler og kompetansemiljøer i hhv. Drammen,
Lillestrøm (Skedsmo og Sørum), Grimstad, Indre Østfold og Oslo kommuner, i tillegg til KS.
Prosjektet har følgende fremdriftsplan:

Kommunedirektøren vil holde Hovedutvalg for barn og unge orientert om den videre oppfølgingen
gjennom muntlige orienteringer. Videre legges det opp til tilbakerapporteringer gjennom
Tilstandsrapport for barnehage og skole, som legges frem for utvalget på årlig basis.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Gjennomgangen av Haug skole og ressurssenter ble gjennomført med bred involvering av både
ansatte og foreldre ved Haug skole og ressurssenter, samt skoleeier og andre kommuner.
Den videre prosessen med å følge opp rapporten legger også opp til en bred medvirkning på tvers
av alle interessenter, interne så vel som eksterne.
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Vedlegg:
Haug skole og ressurssenter sluttrapport Agenda Kaupang

4779015
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Digitaliseringsstrategi og handlingsplan for barnehagene

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg tar digitaliseringsstrategi og handlingsplan for barnehagene i Bærum - Én digital
barnehage - til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Hovedutvalg barn og unge har i tidligere sak – 058/19 - blitt presentert status for arbeid med
strategi og handlingsplan for digital barnehage. I denne saken legges det frem en
digitaliseringsstrategi og handlingsplan for barnehagene i Bærum - Én digital barnehage. Planen
følger som vedlegg.
Tidligere behandling
Hovedutvalg for barn og unge 04.06.2019 – saken kan leses her.
Redegjørelse
I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsatt av
Kunnskapsdepartementet er kravet til barnehagens digital praksis beskrevet. Digital praksis i
barnehagen skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.
Hovedutvalget for barn og unge har vedtatt en ny kvalitetsplan for bærumsbarnehagen; Lek og
læring – rammeverk for kvalitet i bærumsbarnehagen med de prioriterte satsingsområdene
kommunikasjon og språk, livsmestring og digital barnehage. Kvalitetsplanen beskriver blant annet
forventninger til at barnehagen skal:
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·
·
·
·
·

legge til rette for systematiske prosesser i bruk av digitale verktøy
ha en bevisst strategi for hvordan digitale verktøy skal brukes
ha gode rutiner for bruk av digitale verktøy
følge regler for behandling av personopplysninger
sørge for at barna utøver gryende digital dømmekraft gjennom bruk av digitale verktøy

Gjennom Én digital barnehage i Bærum er ambisjonen å bygge en målrettet og systematisk IKTkompetanse som skal bidra til digitalt kompetente barn og ansatte.
Én digital barnehage skal bidra til:
·
·
·
·
·

Å utvikle et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet i alle barnehager.
Å utvikle barnehagebasert mediekompetanse med fokus på kvalitet i alle ledd.
Å styrke barnehagen som læringsarena.
At alle barn skal få egne erfaringer med digitalt utstyr.
En gradvis digitalisering der organisering og kompetanse bygges opp i parallell med
innføring av digitale verktøy og løsninger

Én digital barnehage er:
· Et styringsdokument for ledelse og ansatte som jobber med barn i barnehagen.
· En orientering til politikerne om digitalisering i barnehagen.
· Et grunnlag for kompetanseheving og -utvikling.
· En informasjon til foreldre og foresatte.
Én digital barnehage har uttrykte digitaliseringsmål for barna, for ansatte, for digitalt læringsmiljø
og for effektiviserings av administrative prosesser. Digitalisering medfører nye etiske
problemstillinger på flere områder, herunder personvern – for eksempel innen
informasjonssikkerhet eller GPS-overvåkning. Dette er forhold som drøftes i eget kapittel i Én digital
barnehage.
Kommunedirektøren legger til grunn at strategi og handlingsplan gjennomføres innenfor gjeldene
økonomiske rammer.

Vedlegg:
Barnehage - digitaliseringsstrategi og handlingsplan
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