Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader

SIDE 1 av 23
Status

Rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak i Hovedutvalg for bistand og omsorg
19.04.2017 40/17

Læring og innovasjon etter studieturen i Århus Arbeidsutvalg for hovedutvalg bistand og omsorg
Vedtaket inneholder svært mye tekst, og gjengis
derfor ikke her. Se vedtak i linken over.
Rådmannens raportering gjelder følgende:
Konkrete oppfølgingspunkter:

Langsiktige utredningsoppdrag:
2. Virtuell bostøtte (bo-oppfølging) vurderes
utprøvd i Bærum

Rapportering andre halvår 2017:
Langsiktige utredningsoppdrag 2: Virtuell bo-oppfølging.
Det er gjennomført risioko- og sårbarhetsvurdering for to
løsninger. Oppfølging via skype vil bli testet ut i oppfølging for
mennesker med utviklingshemming. Erfaringene vil være
avgjørende for eventuell videre bruk. Innen feltet psykisk helse
og rus planlegges igangsetting i løpet av året.
Rapportering første halvår 2018:
Langsiktige utredningsoppdrag 2: Virtuell bo-oppfølging.
Det er gjennomført risioko- og sårbarhetsvurdering for to
løsninger. Oppfølging via skype vil bli testet ut i oppfølging for
mennesker med utviklingshemming. Erfaringene vil være
avgjørende for eventuell videre bruk. Innen feltet psykisk helse
og rus planlegges igangsetting i løpet av året.
Rapportering andre halvår 2018:
Rådmannen vil legge frem sak om virtuell bo-oppfølging i
første halvår 2019
Rapportering per juni 2020:
Oppdraget inngår i DIGITS handlingsplan for 2019–2020. Det
pågår forarbeid våren 2020 og det legges frem sak høsten
2020.
Rapportering andre halvår 2020:
Det har vært fremdrift på arbeidet tidlig høsten 2020, men ikke
så mye som ønsket grunnet korona. Ytterligere løsninger er
ROS-analysert og avklart i forhold til personvern, sikkerhet og
praktiske utfordringer for brukergruppen.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering andre halvår 2017:
15.11.2017 101/17
Handlingsprogram 2018-2021
Sak planlagt første halvår 2018.
KST HP-vedtak BIOM nr. 12
Rapportering første halvår 2018:
Rådmannen bes komme tilbake med en sak om
Sak forskjøvet til andre halvår 2018.
hvordan det kan legges til rette for sending av bilder
til legevakten - digitalisering.
Rapportering andre halvår 2018:

SIDE 2 av 23
Status

Vurdering om mulighet for sending av bilder til legevakten tas
med i planlagt sak om status for øyeblikkelig hjelp-tilbudet,
planlagt klar januar 2019.
Rapportering per juni 20 20:
Saken er forsinket, planlegges klar tredje kvartal 2020.
Rapportering andre halvår 2020:
Utført. BIOM sak 56/20 Asker og Bærum legevakt - en status,
omtale av bruk av video ved 116 117 samtaler.
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Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Status
Rapportering første halvår 2018:
14.03.2018 26/18
Studentboliger i omsorgsanlegg – forsøk
Det arbeides med søknad om dispensasjon fra Husbanken til å
BIOM - 026/18 - 14.03.2018, vedtak:
1. Det gjennomføres 2–3 forsøk hvor studenter tilbys benytte aktuelle omsorgsleiligheter til studentboliger i en
forsøksperiode. I tillegg arbeides det med juridiske avklaringer
deltidsstilling i kommunalt omsorgsanlegg, og bolig i
om husleienivå, fordelsbeskatning mm., med sikte på at forsøk
eller i nærheten av samme omsorgsanlegg.
kan komme i gang i løpet av 2018.
2. Ordningen evalueres etter ett år.
Rapportering andre halvår 2018:
Opplegg for gjennomføring av forsøket er utarbeidet.
Rådmannen avventer svar på søknad til Husbanken om
dispensasjon fra tildelingsreglene for omsorgsboliger. Videre
avventes svar fra Skatt Øst på spørsmål om avklaring av
skattemessige konsekvenser for studentene (husleienivå, lønn,
fordelsbeskatning).
Rapportering per juni 2020:
Avklaringen fra Skatt øst medfører et husleienivå som gjør at
det vurderes det som foreløpig uaktelt å gjennomføre forsøket.
I nye Gabbroveien omsorgsbolig planlegges det for to
studenthybler som kan tas i bruk i første halvår 2021.
Rapportering andre halvår 2020:
Det har ikke lykkes å finne relevante kandidater til leilighet i
Gabbroveien. UtleieMeglerne har forsøkt i tre måndere, men
alle potensielle kandidater har trukket seg.

18.04.2018 41/18

Prøveordning med kommunalt ansvar for den
offentlige tannhelsetjenesten
BIOM - 041/18 - 18.04.2018, vedtak:
1. Bærum kommune melder interesse for å delta i
prøveordningen med kommunalt ansvar for
tannhelsetjenesten.
2. Rådmannen kommer tilbake med en sak som
omhandler vilkårene for deltagelse og en
vurdering av om kommunen bør søke.

Rapportering første halvår 2018:
Rådmannen avventer svar fra Helse- og
omsorgsdepartementet med nærmere informasjon til
kommuner som har meldt sin interesse, slik at de gis mulighet
til å søke om deltakelse i prøveordningen. Sak planlegges når
departementets informasjon om vilkårene for å søke er klare.
Rapportering andre halvår 2018:
Avventer fortsatt svar fra Helse- og omsorgsdepartementet
Rapportering per juni 2020:
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
SIDE 4 av 23
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Status
Bærum kommune meldte i april 2018 interesse for å bli vurdert
som forsøkskommune til Fylkesmannen, som igjen meldte
dette til Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for å
legge til rette for prøveordningen. På bakgrunn av
fylkesmennenes kartlegging og tilbakemelding til
departementet, vil det gå ut et eget brev med nærmere
informasjon til kommuner som har meldt sin interesse, slik at
de gis mulighet til å søke om deltakelse i prøveordningen.
Bærum kommune har etterspurte et slikt brev august 2019,
men har fortsatt ikke mottatt tilbakemelding per juni 2020. Ved
telefonkontakt opplyses det at det vil komme mer informasjon
om ordningen ifm statsbudsjettet.
Avsluttet
Rapportering andre halvår 2020:
Bærum har ikke sett at det var informasjon om dette i
statsbudsjettet.
Rapportering andre halvår 2018:
Ekstern gjennomgang av Asker og Bærum legevakt
12.09.2018 77/18
Gjennomgang gjennomføres i første halvår 2019. Rådmannen
BIOM - 077/18 - 12.09.2018, vedtak:
vil presentere resultatene for Hovedutvalget når
Hovedutvalg for Bistand og omsorg ber rådmannen
sette i verk en ekstern gjennomgang av Asker og Bærum gjennomgangen er ferdig.
legevakt. Bakgrunnen er flere alvorlige hendelser de
Rapportering per juni 2020:
siste årene, der pålegg fra Arbeidstilsynet og FylkesPresentasjon av gjennomgangen er utsatt til høsten 2020 (på
mannen er sentrale, men også klagesaker sendt
grunn av Covid-19).
Fylkeslegen. Hovedutvalget ser svært alvorlig på
hendelsene og mener det må en ekstern
Rapportering andre halvår 2020:
Gjennomgang til for å kartlegge faktum og årsaker.
Målet er å forhindre tilsvarende hendelser i fremtiden
Utført. BIOM sak 56/20 Asker og Bærum legelavkt - en status
Avsluttet
og å få klarhet i hva som er årsaken til disse hendelsene.
Aktuelle hendelser i denne sammenhengen er:
Juli 2018 – Konklusjon fra Fylkesmannen i tilsynsrapport. «Bærum Kommune har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven» Dette er
en særdeles alvorlig sak. Behandlingen pas fikk
innebærer mange og alvorlige brudd på god
klinisk praksis. ref. Fylkesmannen
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Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
· Orientering til hovedutvalget 12.9.2018
29.6.2018- Brev fra Oslo Universitetssykehuset til
Fylkesmannen vedr. Varsel om mulig uforsvarlig
tjenester ved Asker og Bærum Legevakt. Gjelder
stenging av telefon ved gjentatte anledninger.
· Orientering til hovedutvalget 14.8.2018
21.11.2017- redegjørelse til hovedutvalget om «varsel
om pålegg fra Arbeidstilsynet ved Asker og Bærum
Legevakt» Basert på rapport fra Arbeidstilsynet etter
alvorlige hendelser, september 2017, ved legevakten.
· Påleggene er:
1. forbedring av virksomhetens kartlegging og
risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre
at arbeidstaker blir utsatt forvold og trusler om vold.
2. iverksettelse av tiltak som sikrer kontroll med
arbeidstidsordningen da det over tid har vært høy bruk
av overtid ved legevakten

10.10.2018 81/18

19.7.2016 – Brev fra fylkesmannen til Bærum Kommune
der det vises til flere medieoppslag i juni 2016 hvor det
fremgår at Asker og Bærum legevakt ikke er
dimensjonert for den pågangen av pas som oppsøker
legevakten. Fylkesmannen ber om rutine og overordnede målsettinger og strategier for legevakten.
· Orientering til hovedutvalget 18.8.2016
Plan for legetjenesten – revidering
Formannskapet-16.10.2018- 173/18, vedtak:
1. Kommunen lyser ut til sammen 15 nye 0-hjemler i
2018 og 2019. Etableringen erstatter vedtak om fri
etablering av fastlegehjemler i Bærum kommune av
17.01.18/BIOM sak 17/25406.

Rapportering andre halvår 2018:
Sak om erfaringer med rekruttering og etablering av nye
0-hjemler for fastleger utarbeides i andre halvår 2019.
Rapportering per juni 2020:
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Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Status
2. Rådmannen kommer tilbake med en sak om
Utført. Rådmannen orienterte om status for utlysingene
erfaringer med rekruttering og etablering av nye 0i notat av 13.3.2019 Status utlysning fastlegehjemler, og Under arbeid
hjemler.
notat til Hovedutvlag BIOMs møte 12.2.2020 Etablering
av 0-hjemler i fastlegeordningen i Bærum kommune 3. Revidert Plan for legetjenester 2017– 2020 vedtas,
en løypemelding.
som Bærum kommunes Plan for legetjenester i
perioden 2017 - 2020. Revideringen omhandler
grunnlaget for vurdering av behov, listekapasitet, lokale Kommunen ser at gjennomsnittlig listelengde for
fastlegene i Bærum stadig går nedover og følger de
legevakter og digitale løsninger.
nasjonale trendene på dette. En oversikt over
gjennomsnittlig listelengde vil kunne fremlegges når alle
4. Kommunen utvider legevakttilbudet, ved å inngå en
de nye hjemlene er etablert og over tid har stabilisert
prøveordning om lokal legevakt ved det kommunale
seg på et nytt nivå. På grunn av korona-situasjonen er
legekontoret, samt søke frivillig deltagelse fra et av de
andre runde av rekruttering midlertidig utsatt.
øvrige fastlegekontorene. Kontorene defineres som
lokale legevakter.
Rapportering andre halvår 2020:
Sak med orientering er planlagt i første halvår 2021.
5. I tråd med Plan for legetjenester 2017– 2020 og
Bærum kommunes digitaliseringsstrategi bes
rådmannen arbeide videre med nye digitale løsninger
som er kompetanse-, tilgjengelighets-, og
kvalitetsforbedrende for legetjenesten. Prøveordningen
med lokal legevakter skal bidra til nye erfaringer i bruk
av digitale helsetjenester.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
Rapportering andre halvår 2018:
14.11.2018 95/18
BIOM HP-vedtak nr. 5: Utrede hvordan Bærum
Rådmannen vil gjennomføre utredningen i første halvår 2019.
kommune kan ansette flere yrkeshemmede
Under arbeid
arbeidstakere.
Rapportering per juni 2020:
Saken er forsinket, planlegges utført andre halvår 2020.
Rapportering andre halvår 2020:
På grunn av ressursprioriteringer er videre arbeid utsatt til etter
pandemien.
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Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Status
Rapportering andre halvår 2018:
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
14.11.2018 95/18
KST HP-vedtak BIOM nr. 8: Prosjektering av vinterhage/ Rådmannen vil utarbeide løsningsutkast og fremlegge dette for
fellesområde/tropisk hage mellom Gamle Drammensvei Hovedutvalg for bistand og omsorg.
25 og Nordraaks vei BBS.
Rapportering per juni 2020:
Notat til Hovedutvalg for bistand og omsorg, datert 24.05.2019,
Vinterhage/fellesareal mellom Gamle Drammensvei 25 og
Nordraaksvei 75 – vurdering av muligheter.
Under arbeid
Kommunedirektøren jobber med flere forslag til løsning, som
vil legges frem for Hovedutvalg for BIOM.
Rapportering andre halvår 2020:
Sak planlagt klar til behandling april 2021.

23.01.2019 3/19

Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold
2019-2022
Kommunestyret – 06.03.2019 – 28/19, vedtak:
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold
vedtas slik den foreligger med følgende tillegg:
• Rådmannen bes fremme en tilleggssak der
levekårene til LHBT+ personer i Bærum
kartlegges. Det bes om data for Bærum
lokalt tilsvarende data fremlagt i BAUNmøtet 22.1.2019 i sak 004/19 nasjonale
data, og i henhold til sak i kommunestyret
30.5.2018 i sak 69/18.
• Kommunen bør trekke inn frivillige
organisasjoner med særlig kompetanse på
LHBTområdet der det er hensiktsmessig,
eksempelvis i seksualundervisningen.
• Behovet for kunnskap om
kjønnsinkongruens tydeliggjøres i
handlingsplanen.
• Bærum kommune gir sin synlige tilslutning
til Pride-feiringen i uke 25.

Rapportering per juni 2020:
Sak med evaluering av planen vil bli fremmet i 2020 og i 2022
Rapportering andre halvår 2020:
Utført for 2020. KST sak 11/21 Midtveisrapportering på
Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.
Ny evaluering fremmes i 2022.
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Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
• Som et prinsipp skal det legges til grunn at
foreldre skal få den samme informasjonen
som barna.
2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med
aktuelle organisasjoner, i 2020 og 2022 og
evalueringsrapportene legges frem for
kommunestyret.
Rapportering per juni 2020:
Konkurranseutsetting i pleie og omsorg – avklaringer
23.01.2019 4/19
Rådmannen vil fremme sak om valg av driftskonsept for nye
Formannskapet – 05.03.2019 – 44/19, vedtak:
nye bo- og behandlingssentre eller omsorgsboliger . Første
1. Driften av Lindelia bo- og behandlingssenter,
sak blir driftskonsept for Oksenøya bo- og behandlingssenter,
ytterligere et sykehjem og en omsorgsbolig
som planlegges lagt frem høsten 2020. Utgangspunktet for
konkurranseutsettes ikke.
denne saken er formannskapets vedtak, punkt 2, om at det
2. Det gjennomføres konkukurranseutsetting av
gjennomføres konkurranseutsetting av driften ved Oksenøya
driften ved Oksenøya bo- og behandlingssenter.
bo- og behandlingssenter.
3. Rådmannen fremmer sak med vurdering av
driftskonsept for hvert enkelt prosjekt med nye boRapportering andre halvår 2020:
og behandlingssentre eller omsorgsboliger.
Utført. BIOM sak 10/21 Konkurranseutsetting av Oksenøya
4. Ved konkurranseutsetting skal utgifter ved
sykehjem
anbudsprosess og kontroll synliggjøres.

13.03.2019 16/19

Krav til norskkompetanse i pleie- og omsorgstjenesten
BIOM - 016/19 - 13.03.2019, vedtak:
1. I pleie- og omsorgstjenesten innføres det en
prøveordning med følgende språkkrav:
· B1 – for ufaglærte med direkte brukerkontakt
(videreføres som i dag)
· B2 - for personer med fagutdanning på videregående nivå
· C1 - for medarbeidere med 3-årig høgskoleutdanning og ledere på alle nivå
2. Det legges frem en ny sak om 2 år som inkluderer
evaluering av prøveordningen.

Rapportering per juni 2020:
Sak om evaluering av prøveordningen planlegges i andre
halvår 2021.
Rapportering andre halvår 2020:
Sak om evaluering av prøveordningen planlegges i andre
halvår 2021.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering per juni 2020:
20.11.2019 85/19
Handlingsprogram 2020–2023, BIOM HP-vedtak 2
Sak om pårørendestrategi var planlagt klar i løpet av andre
Kommunedirektøren bes om å legge frem en
halvår 2020. Dette var basert på at Helse- og
brukerstrategi som skal inneha en mulighet for
brukere og pårørende å gi tilbakemeldinger om
omsorgsdepartementet skulle legge frem en nasjonal
tjenestene til kommunen.
påreørendestrategi høst 2019 eller vår 2020. Dette har blitt
forsinket. Bærum sarbeid med pårørendestrategi skal bygge
på bl.a. den nasjonale strategien, og utsettes derfor til første
halvår 2021.

SIDE 9 av 23
Status
Under arbeid

Rapportering andre halvår 2020:
Sak om pårørendestrategi 2021–2025 planlegges klar for
behandling i mai 2021.

20.11.2019 85/19

Handlingsprogram 2020–2023, BIOM HP-vedtak 3
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak
som belyser om reduksjonen i tjenestetilbudet til
mennesker med utviklingshemming for nye brukere er
nok til å gi de tjenestene de har vedtak om.

Rapportering per juni 2020:
Følges opp i Handlingsprogram 2021–2024.
Rapportering andre halvår 2020:
Utført, Handlingsprogram 2021–2024, side 59: Det ble våren
2020 gjennomført en vurdering av behovet for tjenester til de
unge nye brukerne som skal flytte inn i egen omsorgsbolig i
perioden. Driftskostnaden ved eksisterende omsorgsboliger for
mennesker med utviklingshemming er i tillegg gjennomgått, og
det fremkommer at enhetskostnaden som tidligere er lagt til
grunn for nye brukere, er for lav og ikke godt nok differensiert.
Den nye beregningen legger opp til tre ulike nivåer for
omsorgsbehov, som gir enhetskostnader på henholdsvis 0,48
millioner kroner per år, 1,4 mill. per år og 1,8 mill. per år.
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Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Status
Rapportering per juni 2020:
20.11.2019 85/19
Handlingsprogram 2020–2023, BIOM HP-vedtak 5
Vurdering planlegges igangsatt høsten 2020.
Kommunedirektøren bes vurdere hvordan det kan
legges til rette for etablering av helsehus i privat regi
der ulike helsetjenester som f.eks lege, psykolog,
Rapportering andre halvår 2020:
fysioterapaut og ernæringsspesialist kan tilbys
Utført. BIOM sak 57/19 Hvordan kan det legges til rette for
innbyggerne.
etablering av helsehus i privat regi der ulike helsetjenester som Avsluttet
f.eks lege, psykolog, fysioterapeut og ernæringsspesialist kan
tilbys innbyggerne?
Rapportering per juni 2020:
20.11.2019 85/19
Handlingsprogram 2020–2023, BIOM HP-vedtak 9
Kommunedirektøren bes følge opp brukerne som
Kommunedirektøren følger opp bemanningssituasjonen og
Avsluttet
flytter inn i boligene på Lindelia, og fortløpende
vurdere bemanningssituasjonen. Kommunedirektøren kommer med oppsummering til Hovedutvalget i 2021.
bes komme med en oppsummering til hovedutvalg for
Bistand og Omsorg første kvartal 2021.
Rapportering andre halvår 2020:
Utført. Notat datert 10.03.2021 fra Kommunedirektøren til
Hovedutvalg for bistand og omsorg Orientering om bemanning
ved Lindelia boliger, journalpostID 21/48696.
Rapportering per juni 2020:
20.11.2019 85/19
Handlingsprogram 2020–2023, BIOM HP-vedtak 10
Kommunedirektøren bes komme med en sak som
Kommunedirektøren vil i løpet av høsten 2020 legge frem et
viser hvordan kommunen kan ha en dialog satt i
system med styrene i sameiene hvor det er
notat som beskriver dialog med styrene i sameiene hvor det er
kommunale boliger.
kommunale boliger.

20.11.2019 85/19

Handlingsprogram 2020–2023, BIOM HP-vedtak 11
Behovet for styrking av kommunale fysio- og
ergoterapeuter utredes.

Rapportering andre halvår 2020:
Utført. Notat fra Kommunedirektøren, datert 17.09.2020 Dialog
med styrene i sameier.
Rapportering per juni 2020:
Dette arbeidet er forsinket på grunn av korona, og starter
tidligst høsten 2020.
Rapportering andre halvår 2020:
Utført. BIOM sak 19/21 Behovet for kommunale fysio- og
ergoterapeuter.
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Avsluttet

Avsluttet

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering per juni 2020:
20.11.2019 85/19
Handlingsprogram 2020–2023, BIOM HP-vedtak 12
Sak planlegges høsten 2020.
Få en vurdering av tilstanden for KADplassene
og de øvrige korttidstilbudene i Rudsdalen.
Rapportering andre halvår 2020:
Utført. BIOM sak 69/20 Erfaringer etter 2 års drift for det
kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp til mennesker
med psykiske helse- og/ eller rusutfordringer og de øvrige
korttidstilbudene i Rudsdalen.
Rapportering per juni 2020:
11.12.2019 KST
HP 2020–2023, KST-BIOM HP-vedtak 9
151/19
Etablering av to fysioterapeuter og to ergoterapeuter Arbeidet ble påstartet, men er blitt utsatt grunnet
koronasitasjonen.
i turnus på korttidsavdelingene på Vallerhjemmet

og Solvik bo- og behandlingssenter.

11.12.2019 KST
151/19

HP 2020–2023, KST-BIOM HP-vedtak 10
Eikstunet bo- og behandlingssenter beholdes. Fire
skjermede plasser på Nordraaksvei flyttes til en
skjermet avdeling på et annet sykehjem, mens 21
KAD/mottaksplasser flyttes til et annet sykehjem.
Eikstunet beholdes som et sykehjem for brukere med
fysiske utfordringer og sees i sammenheng med
omsorgsboligene tilknyttet sykehjemmet etter at
Carpe Diem og Lindelia bo- og behandlingssenter
kommer i drift.

SIDE 11 av 23
Status

Avsluttet

Under arbeid

Rapportering andre halvår 2020:
Arbeidet ble påstartet, men er blitt utsatt grunnet
koronasitasjonen.
Rapportering per juni 2020:
«LØFT-prosjektet» er utsatt grunner koronasituasjonen.
Rapportering andre halvår 2020:
«LØFT-prosjektet» er utsatt grunner koronasituasjonen. Status
rapporteres månedlig til Hovedutvalg BIOM.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering per juni 2020:
11.12.2019 KST
HP 2020–2023, KST-BIOM HP-vedtak 11
Arbeidet er forsinket på grunn av korona, planlagt start i første
151/19
Det foretas en ekstern gjennomgang av NAV Bærum
på ressursutnyttelse, gjennomgang av organisering og halvår 2021.
gjennomgang av sosiale tjenester, ref. KOSTRA.
Rapportering andre halvår 2020:
Gjennomgang av andel personer som er på
Arbeidet er forsinket på grunn av korona, planlagt start i første
arbeidsavklaringspenger, sett i forhold til
halvår 2021. Arbeid pågår – sak forventet fremsendt 1. halvår
sammenlignbare kommuner.
2021.
Kvalitetssikring opp mot at brukerne får de
lovpålagte tjenestene i minimumsløsningen:
Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet,
generell rådgivning og veiledning, økonomisk
rådgiving, individuell plan og midlertidig husvære.
Rapportering per juni 2020:
04.12.2019 Eventuelt Spørsmål fra Bjørn Røtnes (H):
Ber om å få en redegjørelse vedrørende den digitale
Redegjørelse planlegges i løpet av første halvår 2021.
infrastrukturen m.m. Det vil si hvordan det arbeides

innenfor hele området bistand og omsorg, spesielt
innenfor pleie og omsorg, med Bærum kommunes
digitale løsninger.
Kommunaldirektør Kristin Nilsen besvarte
spørsmålet - det vil komme med en orientering
på nyåret.

Rapportering andre halvår 2020:
Redegjørelse planlegges i løpet av første halvår 2021.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering per juni 2020:
04.12.2019 Eventuelt Maria Barstad Sanner (H) ba, på vegne av partiene
Høyre, KrF, FrP og Venstre, om at en sak blir satt opp Det planlegges et pilotforsøk med anonyme jobbsøknader i
løpet av høsten. Det vil bli orientert politisk om dette tiltaket i
på sakskartet:
en statusrapportering om rekruttering.
25. november kunne vi lese i Budstikka at Henri
Kugler hadde søkt over 100 jobber og kun blitt innkalt
Rapportering andre halvår 2020:
til 1 intervju. Vi vet ikke om bakgrunnen for dette er
Sak om status rekruttering er planlagt i løpet av første halvår
navnet, men dette kan være en problemstilling også i 2021.
Bærum. Regjeringen har satt i gang et forsøksprosjekt
med anonyme jobbsøknader for å se om dette kan
løse deler av utfordringen. Det bes derfor om en sak
vedrørende hvordan et slikt forsøksprosjekt kan
gjennomføres i Bærum.
Enstemmig tilslutning til at utvalget får fremlagt en
sak vedrørende ovennevnte.
Rapportering per juni 2020:
Bærum arbeidssenter og Arba Inkludering –
13.05.2020 19/20
Prosjektet er igangsatt.
oppfølgingssak
BIOM - 019/20 - 13.05.2020, vedtak:
Rapportering andre halvår 2020:
1. Eierutvalget viser til kommunestyrets vedtak av
På grunn av ressursprioriteringer er videre arbeid med
5.12.2018 og formannskapets vedtak av 18.6.2019.
prosjektet utsatt til etter pandemien, ref. formannskapssak
Det etableres et prosjekt mellom Arba og Bærum
kommune ved Helse og Sosial for å svare ut disse to 23/21 Prioritering av tjenester og aktiviteter i 2021.
Vedtakspunkt 3, 4 og 5 er effektuert.
vedtakene.
2. For å initiere et slikt prosjekt, avholdes det et
oppstartsmøte mellom leder av BIOM, leder av
Eierutvalget og ledelsen i Arba og Bærum
kommune.
3. Hovedutvalget bistand og omsorg slutter seg til
forslaget om at det opprettes et inntaksteam som
inkluderer Arba, Bærum Arbeidssenter,
Tildelingskontoret, NAV. Veiledningssenteret for
videregående opplæring, Sandvika inviteres med.
Faste kriterier for inntak utarbeides,herunder
faglige vurderinger og kostnadseffektivitet.
4. Bærum kommune tar initiativ til et samarbeid med
nye Viken fylkeskommune for en bedre
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
samhandling mellom opplæringstilbudet og det
påfølgende arbeidstilbudet.
5. Bærum arbeidssenter skal fortsatt ha tilrettelagt
arbeidstrening for voksne med ulike
funksjonsnedsettelser (uføretrygd) og
minoritetsspråklige i språk- og arbeidstrening.
Rapportering per juni 2020:
13.05.2020 24/20
Oppfølging av Eldrerådets dialogmøte med
Planlagt oppstart høsten 2020.
brukerrådslederne av seniorsentrene
BIOM - 024/20 - 13.05.2020, vedtak:
Rapportering andre halvår 2020:
1. Sak om oppfølging av Eldrerådets dialogmøte
Må utsettes grunnet prioriteringer knyttet til pandmien, ref.
med brukerrådslederne av seniorsentrene og
formannskapssak 23/21 Prioritering av tjenester og aktiviteter i
fremtidig utvikling av seniorsentrene tas til
2021.
orientering.
2. Det iverksettes en innovativ utviklingsprosess for
utvikling av morgendagens seniorsentre sammen
med brukerne. I arbeidet involveres lokale
samarbeidspartnere, næringsliv, organisasjoner
og folkevalgte.

Kommunedirektøren vurderer mulighetene for å drive
aldersrettet markedsføring for seniorsentrene, for å
rekruttere flere yngre seniorer – oversendes
kommunedirektøren til den videre behandling av
saken.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering per juni 2020:
03.06.2020 28/20
Forvaltningsrevisjonsrapport - aktiviteter på bo- og
Sak om statsurapport planlegges i første halvår 2021.
behandlingssentre
BIOM - 028/20 - 03.06.2020, vedtak:
Rapportering andre halvår 2020:
1. Rapporten om aktiviteter på bo- og
Se notat fra Kommunedirektøren til Hovedutvalg for bistand og
behandlingssentre tas til orientering.
omsorgs møte 09.02.2021: Svar på spørsmål om status på
2. Kommunedirektøren bes følge opp rapportens
forvaltningsrevisjonsrapporter
anbefalinger.
3. Utvalget ber kommunedirektøren komme tilbake
med en statusrapport for oppfølgingen av tiltak
basert på kommunestyrets oversendelsesvedtak
nr. 3 - 02.05.2020 - ved utgangen av første
halvdel av 2021.
Rapportering per juni 2020:
03.06.2020 29/20
Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommer
Vedtaksoppfølging avventes til tjenestene er tilbake i normal
hjemmehjelpen når den skal?
drift etter pandemien, slik at saken blir behandlet i
BIOM - 029/20 - 03.06.2020, vedtak:
Hovedutvalget på nytt.
Som en følge av situasjonen som vi står i nå med

Covid-19, tar utvalget saken til orientering.
Hovedutvalg for Bistand og omsorg tar opp igjen
rapporten og vurderer et arbeidsutvalg når
tjenestene har kommet tilbake til normal drift, etter
pandemien.

Rapportering andre halvår 2020:
Fulgt opp i BIOM sak 13/21 Oppnevning av arbeidsutvalg for å
følge opp Forvaltningsrevisjon - Bemanning i bo og
behandlingssentre med følgende vedtak: Det settes i gang et
arbeid med et seminar som skal belyse Forvaltningsrevisjon Bemanning i bo og behandlingssentre. Bjørn Røtnes får
ansvaret.
Se også notat fra Kommunedirektøren til Hovedutvalg for
bistand og omsorgs møte 09.02.2021: Svar på spørsmål om
status på forvaltningsrevisjonsrapporter
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering per juni 2020:
16.06.2020 36/20
Forvaltningsrevisjon - Bemanning i bo- og
behandlingssentre
Kommunedirektøren avventer tilbakemelding fra
arbeidsutvalget vedrørende forslag oversendt arbeidsutvalget
BIOM - 36/20 - 16.06.2020, vedtak:
om at «Kommunedirektøren bes legge frem en sak der
Det settes ned et arbeidsutvalg som arbeider med
rapporten brukes som utgangspunkt til å
Forvaltningsrevisjon - Bemanning i bo- og
se på om deler av rekrutteringsutfordringen til BBS
behandlingssentre.
kan løses ved å overføre oppgaver fra sykepleier og
Forslag til mandat utarbeides av politisk sekretariat,
helsefagarbeidere til andre faggrupper.»
sammen med Maria Barstad Sanner.
Utvalget består av fire medlemmer.
Statusrapport for oppfølging av tiltakene i
revisjonsrapporten planlegges lagt fram høsten 2020.
Følgende forslag oversendes arbeidsutvalget:
Kommunedirektøren bes legge frem en sak der
Rapportering andre halvår 2020:
rapporten brukes som utgangspunkt til å
Se notat fra Kommunedirektøren til Hovedutvalg for bistand og
se på om deler av rekrutteringsutfordringen til BBS
omsorgs møte 09.02.2021: Svar på spørsmål om status på
kan løses ved å overføre oppgaver fra sykepleier og
forvaltningsrevisjonsrapporter
helsefagarbeidere til andre faggrupper.

19.08.2020 44/20

Utvalget ber kommunedirektøren komme tilbake
med en statusrapport for oppfølging av
tiltakene som er i revisjonsrapporten.
Forslag til rullering av handlingsplan mot vold i nære
relasjoner «Kunnskap til å se, mot til å handle- 20202022»
Følgende punkter oversendes kommunedirektøren:
4. Tiltak 6 endres til: Bærum kommune
implementerer TryggEst som modell for arbeid mot
vold og overgrep i befolkningen, med særlig fokus på
sårbare grupper.

SIDE 16 av 23
Status

Under arbeid

Rapportering andre halvår 2020:
De oversendte punktene vurderes i det videre arbeidet med
oppfølging av planen.

6. Voldsofre med adressekode 6 og 7 skal i løpet av
en uke få tilgang på bolig i Bærum kommune.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
16.09.2020 FSK
Forslag til rullering av handlingsplan mot vold i nære Rapportering andre halvår 2020:
176/20
relasjoner «Kunnskap til å se, mot til å handle- 2020- Oppfølging av formannskapets vedtak planlegges i løpet av
2021.
2022»
Formannskapet-16.09.2020- 176/20, vedtak:
1. Rullering av handlingsplan mot vold i nære
relasjoner vedtas slik den foreligger med følgende
tillegg:
• Kommunedirektøren bes i forbindelse med
rulleringen av planen tydeliggjøre hvordan
tilbud og tiltak kommuniseres ovenfor utsatte
grupper eksempelvis nyankomne,
rusavhengige og deres familier
• Kommunedirektøren bes komme med en sak i
løpet av de nærmeste 6 månedene som
konkretiserer tiltakene, herunder
kompetanseheving, samarbeid, rapportering
og tverrfaglig utvikling og status på
gjennomføringen av dem
2. Planen og tiltakene evalueres i 2022 og rulleres
da sammen med Handlingsplan for forebygging
av vold, seksuelle krenkelser og overgrep mot
barn 2019-2022 "En barndom uten krenkelser og
vold, vårt felles ansvar!"
Rapportering andre halvår 2020:
19.08.2020 46/20
Organisering av kommunens boligforvaltning
Ingen aktivitet her høsten 2020.
BIOM - 046/20 - 19.08.2020, vedtak:
1. Kommunedirektørens anbefaling om videreføring
av dagens organisering av kommunens
boligforvaltning tas til orientering.
2. Kommunedirektøren foreslår at det gjøres en ny
evaluering av organiseringen av kommunens
boligforvaltning innen utgangen av 2025.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering andre halvår 2020:
19.08.2020 Eventuelt Representant Sanner (H) ber om et notat om
Utført. Notat fra Kommunedirektøren 27.08.2020 Svar på
hvordan legevakten er rigget til å gjøre sin
spørsmål om hvordan legevaktens ordinære drift ivaretas i lys
primæroppgave i lys av COVID-19.
av Covid-19 pandemien
Rapportering andre halvår 2020:
19.08.2020 Eventuelt Representant Heggen (H) ber om et notat som
Utført. Notat datert 10.03.2021 fra Kommunedirektøren til
redegjør for digitale løsninger knyttet opp
Hovedutvalg for bistand og omsorg Svar på spørsmål fra
mot digital postkasse.
representanten Torill H. Heggen (H) om digitale løsninger for
innkreving av ubetalte fakturaer, journalpostID: 21/48612
Rapportering andre halvår 2020:
09.09.2020 51/20
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024
Utført. Notat til Kommunestyret om Brukerrom og erfaringer i
BIOM - 051/20 - 09.09.2020, vedtak:
Bærum kommune, datert 05.10.2020
Bistand og omsorg ber om å få en vurdering til
formannskap eller kommunestyremøte om
Bærum bør ha eget sprøyterom.
Rapportering andre halvår 2020:
07.10.2020 56/20
Asker og Bærum legevakt - en status
Sak er planlagt i første halvår 2021.
BIOM - 056/20 - 07.10.2020, vedtak:
Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for ny
saksutredning. Utvalget ber kommunedirektøren om
å komme tilbake med saken i løpet av første kvartal
2021. Saken skal også belyse:
1. Veien videre for digitaliseringen.
2. Det totale ressursbehovet på legevakten for å
oppnå målsettingen om svartiden på telefon.
3. Status mål om at 50 % av fastlegene skal ta vakter
på legevakten.
4. Status for den kommunale fastlegetjenesten på
Dønski, med mulighet for lengre åpningstider.
5. En vurdering av en mulig privat aktør i Bærum, en
lokal privat legevakt, en legevakt målrettet mot en
gruppe eller helsehus.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
SIDE 19 av 23
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Status
Rapportering andre halvår 2020:
07.10.2020 56/20
Asker og Bærum legevakt - en status
Kommunedirektøren kommer tilbake til de oversendte
Oversendt kommunedirektøren:
1. til punkt 5 legges inn: « ambulant legevaktstilbud punktene knyttet til legevakt senest høsten 2021 grunnet
Covid-19 situasjonen.
Under arbeid
knyttet til akutte helsebehandling hos eldre og
andre med store somatiske helseutfordringer.»
2. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak
om hvordan aktuelle tjenestesteder (sykehjem,
omsorgsboliger, hjemmetjeneste og boliger for
funksjonshemmede) følger opp gjeldende rutiner
for kliniske vurderinger før legevakt kontaktes.
Saken redegjør også for hva som gjøres på
tjenestestedene og i pleie og omsorg sentralt for
å heve ansattes vurderingskompetanse.
3. Oppfølgning av legens bruk av avvikssystemet og
avvikene som meldes.
Rapportering andre halvår 2020:
11.11.2020 66/20
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
Utført. Kommunestyret vedtok i HP 2021–2024 «Det
2021-2024
innføres betalingsfritak for «Trygghetspakken»
BIOM HP-vedtak (HP 2021-2024) nr. 1
dersom husstandens skattbare nettoinntekt før
KD informerer om økonomiske støtteordninger
særfradrag er lavere enn 2,5 G (Tilsvarende ordningen
sammen med informasjon om prisøkningene på
Avsluttet
«Behovsprøvd praktisk bistand»). Eventuelle
trygghetspakken, slik at trygghetspakken er
budsjettmessige konsekvenser, tas i
tilgjengelig for alle innbyggere uavhengig av
Økonomimelding 1 i 2021.» Denne informasjonen er
privatøkonomi
innarbeidet i prisoversikt for Trygghetspakken og i
utsendt informasjon til innbyggere med
Trygghetspakke.
Rapportering andre halvår 2020:
11.11.2020 66/20
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
På grunn av ressursprioriteringer er arbeidet utsatt, ref.
2021-2024
formannskapssak 23/21 Prioritering av tjenester og
BIOM HP-vedtak (HP 2021-2024) nr. 2
aktiviteter i 2021.
KD gjør informasjon om hvor man skal henvende seg
med ulike psykiske helseutfordringer, mer tilgjengelig
for befolkningen, f.eks. i form av en oversikt over de
ulike tilbudene i kommunen (både egne, private og
statlige).
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering andre halvår 2020:
11.11.2020 66/20
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
På grunn av ressursprioriteringer er arbeidet utsatt, ref.
2021-2024
formannskapssak 23/21 Prioritering av tjenester og
BIOM HP-vedtak (HP 2021-2024) nr. 3

11.11.2020 66/20

11.11.2020 66/20

11.11.2020 66/20

KD bes om å utrede betingelsene for kommunal bostøtte
og beløpskriteriene.

aktiviteter i 2021.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
2021-2024
BIOM HP-vedtak (HP 2021-2024) nr. 4
Krisesenteret og KAD Psykisk helse og rus inngår en
samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre et trygt og
sikkert botilbud til innbyggere med rusutfordringer
som har behov for krisesentertjenester.
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
2021-2024
BIOM HP-vedtak (HP 2021-2024) nr. 5
Kommunedirektøren bes øke intensiviteten i dialogen
med ulike aktører for å gjennomføre ønsketurnus
på tjenestesteder.
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
2021-2024
BIOM HP-vedtak (HP 2021-2024) nr. 6
Kommunens rehabiliteringssenter i Altea
opprettholdes. I regi av styret i CAN igangsettes et
arbeid med å vurdere et utvidet tjenestetilbud.
Siktemålet med dette er å utrede om institusjonen
også kan tilby opphold til personer med helsemessige
behov, men som ikke har fått tildelt en kommunal
tjeneste gjennom enkeltvedtak med hjemmel i helseog omsorgstjenesteloven. Saken skal belyse de
økonomiske konsekvensene av et slikt utvidet tilbud,
herunder muligheten for økte egenandeler, behovet
for eventuelle endringer i dagens avtale og eventuelle
økonomiske konsekvenser på eiersiden ved å avvikle
kjøp av rehabiliteringsplasser.

Rapportering andre halvår 2020:
Arbeid for å etablere en slik avtale pågår.

Rapportering andre halvår 2020:
På grunn av ressursprioriteringer er arbeidet utsatt til etter
pandemien, ref. formannskapssak 23/21 Prioritering av
tjenester og aktiviteter i 2021.
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Rapportering andre halvår 2020:
Kommunedirektøren avventer arbeidet i CANs styre, og vil
komme tilbake med politisk sak når styrets vurderinger
foreligger.
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Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Avtalen Pleie og omsorg har med Centro Asistencial
Noruego (CAN) om kjøp av rehabiliteringsplasser tas
opp til vurdering i etterkant av dette arbeidet. Saken
skal til behandling i biom før utgangen av 2021.
Rapportering andre halvår 2020:
11.11.2020 66/20
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
På grunn av ressursprioriteringer er arbeidet utsatt til etter
2021-2024
pandemien, ref. formannskapssak 23/21 Prioritering av
BIOM HP-vedtak (HP 2021-2024) nr. 7
tjenester og aktiviteter i 2021.
Hovedutvalget ber om å få en sak om bruk av
elektronisk ruteplanlegging som verktøy for
hjemmebaserte tjenester.
Rapportering andre halvår 2020:
11.11.2020 66/20
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
Sak planlegges klar andre halvår 2021.
2021-2024
BIOM HP-vedtak (HP 2021-2024) nr. 8
KD bes om å legge frem en sak med vurdering av
alternative boformer for eldre sett i lys av at flere
eldre ønsker å bo hjemme lengre og at ensomhet er
et økende problem.
Rapportering andre halvår 2020:
11.11.2020 66/20
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
Ses i sammenheng med BIOM HP-vedtak (HP 20212021-2024 – BIOM oversendt forslag:
2024) nr. 8, og vurderes i samme sak.
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en
vurdering på hvordan nye boformer for eldre kan
integreres i det gode nabolaget - Økning i antall
eldre krever innovasjon om nye boformer. Flere
sykehjemsplasser er dyrt og flere i eget hjem er
sårbart. Utvikling av nye typer boformer som
en del av det gode nabolag kan være en del av
løsningen.
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Status

Under arbeid

Under arbeid

Under arbeid

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
Rapportering andre halvår 2020:
11.11.2020 66/20
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
Kartlegging og forberedelser er igangsatt som del av Pleie og
2021-2024 – KST HP-vedtak BIOM 3:
omsorg 2024.
Prosjekt med formål å frigjøre tid for sykepleiere til
sykepleieroppgaver ved å flytte oppgaver til annet
personell ved institusjonene og hjemmebaserte
tjenester. KD bes komme tilbake med forslag til
innhold i prosjektet, herunder nødvendig
kompetanseutvikling for helsefagarbeidere og
assistenter.
Rapportering andre halvår 2020:
11.11.2020 66/20
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
Anskaffelse av biler pågår.
2021-2024 – KST HP-vedtak BIOM 8:
Anskaffelse av biler til bemannede boliger. Det søkes
å anskaffe nulleller lavutslippskjøretøy.
Rapportering andre halvår 2020:
11.11.2020 66/20
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
Arbeid pågår.
2021-2024 – KST HP-vedtak BIOM 9: Omstilling av
NAV Bærum med formål å sikre utbetaling av rett
ytelse og større verdighet for brukerne.
Virksomheten oppfordres til å ha fokus på
barnefamilier og langtids sosialhjelpsmottakere.
Rapportering andre halvår 2020:
11.11.2020 66/20
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
2021-2024 – KST HP-vedtak BIOM 10:
I påvente av gjennomføring av LØFT er det positivt at Utført. Det er igangsatt månedlig rapportering til
Hovedutvalg for bistand og omsorg fra og med
Carpe Diem demenslandsby åpnes i tråd med de
desember 2020, se notat fra Kommunedirektøren
faglige vurderinger som KD har redegjort for og i lys
datert 9.12.2020
av den krevende pandemisituasjonen vi står i.

Det forventes at KD har en god dialog med ansatte,
vernetjenesten og tillitsvalgte.
Hovedutvalg BIOM skal holdes månedlig oppdatert
vedrørende innflytting i Carpe Diem demenslandsby.
Oppdateringene skal inneholde status for vedtak om
langtidsplass, hjemmetjenester, utskrivningsklare
pasienter, endringer i antall heldøgns plasser samt
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Status
Under arbeid

Avsluttet

Under arbeid

Avsluttet

Hovedutvalg for bistand og omsorg – rapportering om Kommunedirektørens oppfølging av vedtak andre halvår 2020
Møtedato Saksnr
Vedtakstekst
Merknader
rekruteringsstatus for sykepleiere og andre
helsearbeidere.

SIDE 23 av 23
Status

En eventuell endring i innflytting på Carpe Diem
demenslandsby, ut over det som allerede er foreslått
fra KD, forelegges BIOM i forkant.

11.11.2020 66/20

09.12.2020 83/20

En endring i antall heldøgnplasser for eldre forventes
dekket av foreslått demografikompensasjon.
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
2021-2024 – KST HP-vedtak BIOM 11:
Det innføres betalingsfritak for «Trygghetspakken»
dersom husstandens skattbare nettoinntekt før
særfradrag er lavere enn 2,5 G (Tilsvarende
ordningen «Behovsprøvd praktisk bistand»).
Eventuelle budsjettmessige konsekvenser, tas i
Økonomimelding 1 i 2021.
Tildeling av tilskudd til helse- og velferdsformål 2021
BIOM - 083/20 - 09.12.2020 – vedtak:
1. Kommunedirektøren bes komme med en sak til
Hovedutvalg for Bistand og omsorg vedrørende
tildelingskriterier for tilskudd til helse og
velferdsformål. Saken skal også vise en oversikt over
kommunale tilbud, innenfor områdene som dekkes
av tildelingskriteriene.
2. Kommunedirektørens forslag for tildeling av
tilskuddsmidler innen helse og velferd vedtas.

Rapportering andre halvår 2020:
Utført. Vedtaket er innarbeidet i prisoversikt for
Trygghetspakken.

Rapportering andre halvår 2020:
Sak planlagt første halvår 2021.
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