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Formannskapet-16.06.2021- 162/21
Vedtak:
På grunn av stor saksmengde utsettes saken til behandling i formannskapet 22.06.2021.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-09.06.2021- 047/21
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.

Hovedutvalg for barn og unge-08.06.2021- 043/21
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.
Ungdomsrådet-02.06.2021- 035/21
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.

Eldrerådet-01.06.2021- 025/21
Rådets anbefaling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.
Eldrerådet er særlig opptatt av betydningen BTI vil få for å øke kvaliteten og effektiviteten i
kommunens tjenester for de eldre og ønsker å bli orientert om planene for implementeringen, og
særlig om den del som får betydning for den eldre aldersgruppe.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse-31.05.2021- 020/21
Rådets anbefaling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
I denne saken redegjør kommunedirektøren for videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd
og status for arbeid med implementering av samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig innsats (BTI).
Sammen om velferd er et arbeid som har pågått i og mellom kommunens velferdstjenester siden
2018. I dette arbeidet har kommunen fått nærmere innsikt i velferdstjenestene sett fra
innbyggernes perspektiv. Et innsiktsarbeid viser at kommunens tjenester er gode hver for seg, men
ikke så gode sammen. Tjenestene kan fremstå uoversiktlig, og utfordringer oppstår i samhandlingen
med og for innbygger.
Innsatsen Sammen om velferd handler først og fremst om å samordne tjenester og bidra til
effektive tilbud med målbare resultater. I 2021 implementerer kommunedirektøren
samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI), gjennomgår og samordner tjenester til flere
målgrupper, og sørge for gode overganger i tjenestetilbud til barn/unge og voksne. Innsatsen skal
samlet bidra til både kvalitetsutvikling og kostnadsreduksjon ved mer effektive tjenester.
Det er søkt og innvilget midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) til å utvikle og
implementere en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og
oppfølgning av utsatte barn. Kommunen skal beskrive og implementere en samhandlingsmodell og
modellen skal i første omgang benyttes innenfor tjenestetilbud til barn, unge og familier. På sikt skal
modellen tilpasses og utvikles for hele livsløpet.

Hva er BTI?

BTI er en samhandlingsmodell for tjenestene som møter barn, unge og foreldre det er knyttet
undring eller bekymring til. Modellen beskriver samhandling på overordnet nivå, tjenestenivå og
individnivå, og hensikten er å sikre koordinert innsats uten hadde det blir brudd i oppfølgingen. BTI
skal bidra til tidlig innsats når undring eller bekymring oppstår, bedre samordning av tjenester og
god medvirkning med innbyggere. Modellen skal gi oversikt over handlingsforløp og skal bidra til å
rette opp svikt i samhandling mellom tjenester.

Hvorfor implementerer vi BTI?
Et innsiktsarbeid viser at innbyggere og medarbeidere opplever tjenestene som uoversiktlige og at
det kan oppstå vanskelige overganger mellom tjenester, brudd i oppfølgingen og usikkerhet rundt
hvilke tjenester som har og tar ansvar når undring og bekymring oppstår.
Ved å innføre BTI modellen skal innbyggere som har behov for bistand tydelig oppleve hvem som
har og tar ansvar, at undring eller bekymring fører til handling, og at det er tydelig beskrevet
hvordan tjenestene arbeider med dette. Gjennom god samhandling med og for innbygger skal et
helhetlig tjenestetilbud skapes, med de nødvendige tiltak, verktøy og kompetanse som skal til for å
løse de behovene som oppstår i samtid og fremtid.

Hvordan gjennomfører vi BTI?
Grunnet Covid 19 har prosjektet dessverre tatt mer tid enn forventet. I løpet av inneværende år skal
det gjennomføres følgende aktiviteter:
·
·

Videreutvikle en tiltaksoversikt, som skal publiseres på kommunens Webside.
Utarbeide og beskrive samhandlingsmodellen på overordnet nivå, tjenestenivå og individnivå. Modellen skal
publiseres på kommunens webside.

·
·
·

Utarbeide handlingsveileder og verktøykasse (rutiner, prosedyrer og maler)
Utarbeide opplæringspakker og starte opplæring.
Anskaffe et digitalt verktøy for samhandling

Tidligere saker
Kommunedirektøren har tidligere lagt frem tre saker ifm innsatsen Sammen om velferd:
·
·
·

J.post ID: 19/10571 Sammen om velferd – statusrapport nr. 1 fra prosjektet
J.post ID: 19/109133 Sammen om velferd – statusrapport nr. 2 fra prosjektet
J.post ID: 20/1673 Sammen om velferd – Plan for videre arbeid

Formannskapet vedtok 29.juni 2020 i sak 014/20:
1. Kommunens velferdstjenester utvikles i tråd med de tiltak som er skissert i saken, og kommunedirektøren gir

årlig status for arbeidet.
2. Bærum kommune utarbeider og implementerer en tilpasset BTI-modell (Bedre Tverrfaglig Innsats).
3. Kommunedirektøren bes i det videre arbeidet hensynta hvordan økt fokus på heltidskultur kan fremme
formålet til «Sammen for velferd».
4. Fastlegene må trekkes inn i arbeidet med «Sammen om velferd».

Involvering og medvirkning
Styringsgruppen består av kommunalsjefer i velferd og ledes av kommunaldirektør. Det er etablert
prosjektgruppe og arbeidsgruppe som er bredt sammensatt. De ansattes representanter utgjør en
referansegruppe og den formelle medvirkningen ivaretas i arbeidsmiljøutvalg og
medbestemmelsesmøter.
Det er gjennomført et innsiktsarbeid med tjenestedesign som metode. For å ivareta ytterligere
brukermedvirkning i implementeringsarbeidet vil brukerorganisasjonene bli invitert til en
gjennomgang av BTI modellen og handlingsveilederen.
Det gjennomføres følgeforskning og Bærum kommune har et Phd samarbeid med NTNU, hvor
midler er innvilget fra Norges forskningsråd. Forskningsfokuset er samskaping. Det foreligger også
en avtale om at NTNU skal bidra i arbeidsgrupper med innspill til verktøy og evalueringsprosesser.
Fastlegerepresentanter holdes orientert om arbeidsmodell og fremdrift i faste
samarbeidsutvalgsmøter. Handlingsveileder vil bli fremlagt for fastlegene med mulighet for å
komme med innspill.

Omstilling 2024
Fremtidens tjenester skal gi innbyggere mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring, og skal
baseres på medvirkning og på faglig fundert kunnskap om hva som har effekt. Omstilling handler
både om effektivisering og kvalitetsutvikling, og omfatter både drift og organisering, faglig endring
og tilpasninger i tjenesteomfang.
I kommunedirektørens forventningsbrev i 2021 fremheves en forventning om at tjenestedesign og
en tydelig brukerorientering skal legges til grunn for omstillings- og endringsaktiviteter.
Kommunedirektøren har iverksatt flere innsatser for å skape et tjenestetilbud som er effektivt både
for innbyggere og for kommunen.
·

·
·

Innsatsen Omstilling 2024 skal identifisere flere muligheter for kostnadsreduksjon.
Gjennom analyser, kartlegging og utredninger skal kommunen finne tiltak som bidrar til at
oppgaver løses på andre måter i fremtiden.
Innsatsen Sammen om velferd handler først og fremst om å samordne tjenester og bidra til
effektive tilbud for innbyggere.
Bærum kommune skal i 2021 innføre samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats
(BTI), gjennomgå og samordne tjenester til flere målgrupper, og sørge for gode overganger
i tjenestetilbud til barn/unge og voksne.

Den samlede innsatsen skal bidra til både kvalitetsutvikling og nødvendig kostnadsreduksjon.
Innføring av BTI modellen vil omhandle både bedre samhandling, omstilling og endring i tjenestene
og effektiv tjenester med dokumenterbar effekt.
Bedre samhandling
Innsikt gjennom tjenestedesign og bruker-/innbyggerfokus viser en betydelig utfordring i
samhandling mellom tjenester. Mer helhet i tjenestetilbudet, sømløse overganger mellom tjenester
og utvikling av «en vei inn» er tiltak for som skal bidra til mer effektive tjenester for innbyggere.
Omstilling og endring
Bedre samhandling med og for innbygger er forpliktende. Det innebærer endring både i
arbeidsformer, kultur og holdninger. Innbyggernes behov skal dekkes nå og i fremtiden, da må
tjenestene være fleksible og kunne tilpasse seg innbyggernes behov. Tjenestebeskrivelser må ikke
være så rigide at de ikke kan tilpasses, og oppgavene må i større grad løses der de oppstår.
Effektive tjenester med dokumentert effekt
Riktig innsats til rett tid skal bidra til å utsette og redusere hjelpebehov for kommunens innbyggere.
Kommunedirektøren vil bygge sine tiltak og tjenester på kunnskap om hva som har effektiv og
utvikle bedre måleverktøy for den innsatsen som ytes.

Status og fremdrift mai 2021
Handlingsveileder
En bredt sammensatt arbeidsgruppe har fått i oppdrag å utvikle Bærum kommunes
handlingsveileder og tilhørende verktøykasse. Det er innhentet erfaringer fra andre kommuner og
utvikling av en handlingsveileder for Bærum er under arbeid.
En handlingsveileder er en nærmere utdypning av hvilke oppgaver som skal tas tak i på de ulike
trinnene/ nivåene i samhandlingstrappen. Videre beskrives prosedyrer for å sikre en helhetlig og
koordinert innsats samt å gi bistand til alle involverte. Handlingsveilederen beskriver klare rutiner,
og standardiserer og effektiviserer arbeidet. Erfaring fra andre kommuner viser at dette spesielt er
en suksessfaktor i saker som viser seg å være komplekse og som krever samordning mellom en
rekke instanser.
I prosedyrebeskrivelsene på hvert nivå legges det inn lenker til hjelpeverktøy. Eksempelvis kan det
være spesifikke metoder eller rutiner som støtter handlingene i prosessen fra å oppdage, vurdere,
beslutte og iverksette oppfølging. Dette er verktøy som medarbeidere kan benytte i daglig praksis.
Støtteskjema for vanskelige samtaler, forslag til mal for gjennomføring av krevende møter og
samtykkeskjema er eksempler på verktøy som er lett tilgjengelig i den digitale handlingsveilederen
og som også sikrer en enhetlig praksis. Dette står ikke i veien for at det selvsagt vil være behov for
tilpasninger og skreddersøm i enkelte saker.
Det er utviklet en digital plattform til BTI- modellen som best kan forklares som en digital logg.

Formålet med denne er å sikre transparens og samordning i kommunens tjenestetilbud. Det betyr
at loggen følger brukeren uavhengig av hvem som til enhver tid bistår med tjenester. En viktig
forutsetning er for å benytte loggen er samtykke fra foreldre/bruker. Foreldre/bruker har også til
enhver tid tilgang og medvirker til alt som skrives i egen sak.

Anskaffelse digitalt verktøy for samhandling
Etter dialog med kommuner som har tatt i bruk BTI modellen har kommunedirektøren vurdert at
det skal anskaffes et digitalt verktøy for samhandling. Det verktøyene som i dag er tilgjengelige
bidrar med, er å sette barnet eller ungdommen i sentrum slik at både foreldre og andre som bidrar
til og samhandler om barnets/ungdommens utvikling gjør dette på en mest mulig koordinert måte.
Verktøyene bygger på tidlig og tett involvering av foreldre og barn/ungdom på et tidlig tidspunkt, og
fungerer som en logg som gir de ulike faggruppene oversikt over initiativ, tiltak og beslutninger som
er satt i gang. I tillegg bidrar de til en tydelig ansvarsfordeling og gir en oversikt over de forskjellige
aktørene og deres kompetanse og mulighet til å bistå. Loggen blir på en måte en «avtale» mellom
foreldrene, barnet/ungdommen og fagpersonene og blir benevnt som «stafettloggen» Dette betyr
at den som er tettest på barnet/ungdommen er den som holder i «stafettpinnen» og har ansvaret
for loggen, dette bidrar til god og riktig oppfølging av barnet/ungdommen og skal sikre best mulig
informasjonsflyt og oppfølging.
Anskaffelsesprosjektet har dessverre blitt forsinket grunnet omdisponeringer av ressurser under
Covid 19. Kommunedirektøren vil gjenoppta arbeidet og gjennomføre anskaffelsen så raskt som
mulig og senest høsten 2021.
Opplæring
BTI- modellen består av en struktur og tilhørende verktøy. En forutsetning for å bruke modellen og
verktøyene er at det finnes en presis kompetanse i å utføre oppgavene i alle involverte tjenester. I
hovedsak fordrer det to type kompetanser hvorav den ene dreier seg om å forstå og kunne bruke
BTI i alle sammenhenger det gir merverdi. Erfaring viser at dette i stor grad består av kultur- og
organisasjonsutvikling hvor samhandlingskompetanse og relasjonsbygging er sentrale moment.
Den andre kompetansen handler om å være i stand til å utføre de oppgavene som ligger i de ulike
arbeidsprosessene i modellen. Det strekker seg fra å bli oppmerksom på målgruppen innen egen
sektor, følge opp samt være i stand til å ta i bruk egen og andre tjenesters innsats.
I begge kompetansehevingsmodulene ligger det en klar felles faktor som omhandler relasjonell
kapasitet for både kontakt og involvering med innbyggeren til relasjonsbygging mellom instansene
som sammen skal skape målrettet og koordinert innsats med jevnlige stopp for å følge opp effekt av
iverksatte tiltak.
Opplæringspakker med ulikt innhold skal utvikles for ledere, superbrukere og medarbeidere. En
modell med felles kompetansehevingsmodul sikrer at opplæringsmateriell som utarbeides og
opplæringen som gis, er felles for hele velferdsområdet og vil bidra til lik forståelse for ansvar,
oppgaver og kultur knyttet til samhandling i kommunen. Temaer i opplæringspakkene er
introduksjon til BTI- modellen, bruk av digital handlingsveileder og verktøykasse, tverrfaglig
samhandling og relevant lovverk med mer.

I kompetanseportalen vil det være tilgjengelig webinarer og felles tilgang til kunnskap om de ulike
delelementene i samhandlingsmodellen samt treningsprogram med konstruerte saker ed ulik
kompleksitet.

Kommunikasjon
Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan for BTI, og det er gjennomført en digital Kick off for alle
tjenesteledere og avdelingsledere med tema; HVA er BTI?, HVORFOR innfører vi BTI? og HVORDAN
innfører vi BTI?
Det er produsert to filmer som illustrerer budskapene i BTI:
1. En filmen om endringshistorien: https://vimeo.com/552316539/1e6a7d5362
2. En tegnefilm om handlingsveilederen: https://vimeo.com/552314127/1fa2842ff8

Webside/Tjenestekatalog og bekrivelse av samhandlingsmodell
Samhandlingsmodellen på tre nivåer skal utarbeides og publiseres på vår hjemmeside. På websiden
skal det fremkomme helhetlig informasjon om samhandling rundt barn, unge og familier. En viktig
verdi i BTI modellen er transparens i forhold til kommunens arbeidsmetoder og mulige tiltak. På
websiden vil hver enkelt kunne navigere i tiltaksoversikten, og handlingsveilederen vil være lenket
opp. Arbeidet ferdigstilles høsten 2021.

Fyrtårnbarnehager og fyrtårnskoler
Hovedutvalgets sak 01/20 Sammen om velferd – Plan for videre arbeide redegjøres det for videre
tiltak overfor barn og unge, og kommunedirektøren foreslår å pilotere modeller for «fyrstårnskoler»
og fyrtårnbarnehager», for at utvalgte skoler og barnehager gis et mer helhetlig ansvar for utsatte
barn.
Kommunedirektøren vil gjennomføre pilotprosjekt høsten 2021 ved å styrke to barnehager, og
etablere dem med spesialpedagogiske ressurser for å kunne gi et mest mulig helhetlig tilbud tidlig
og innhente erfaringer om effekt.
Det foreligger en hel del forskning knyttet til bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. Blant annet var
Eiksmarka skole del av forskningsinnsatsen Et lag rundt eleven med mål om å undersøke hvilken
effekt flerfaglighet har for læringsmiljø og læringsutbytte. Bakgrunnen var St.m 19 2009-2010 Tid til
læring. I noen sammenhenger benyttes også begrepet Et lag med læreren. I store trekk
fremkommer det at elever kan ha bistandsbehov hvor det er andre profesjoner enn lærere som har
den fremste kompetansen. Videre fremkommer det at skolens ordinært ansatte ofte er opptatt av
enkeltelever i møte med andre profesjoner mens det mest formålstjenlige kan være å ha fokus på
skolen som system og hvordan skolen kan videreutvikles systemisk med plass og kompetanse for

det mangfold som til enhver tid finnes blant barn og unge.
Per i dag har alle bærumsskolene tverrsektorielle team hvor PP-rådgiver og helsesykepleier inngår i
samhandlingen med skolens primærpersonell. I fortsettelsen av dette arbeidet ønsker
kommunedirektøren å utvide flerfagligheten ved to skoler med mål om systemisk
kompetanseutvikling og at disse skolene i stor grad kan jobbe lokalt på både nivå 0,1 og 2 i
samhandlingsmodellen BTI. Dette med utgangspunkt i at bistand og tilrettelegging gis der
barnet/ungdommen naturlig oppholder seg i hverdagen og at dette også kan være en suksessfaktor
md hensyn til å sikre koordinert og helhetlig bistand samt overvåke effekt av innsatsen.
Helhetlig tilbud psykisk helse og rus
Det er igangsatt et utviklingsarbeid for å sikre bedre og helhetlige overganger for unge mellom
oppveksttjenestene og voksentjenestene innen psykisk helse og rus. Arbeidet er et samarbeid
mellom Oppvekst barnehage og Helse og sosial, men også Oppvekst skole involveres i arbeidet.
Arbeidet vil primært ha fokus på å vurdere effekt og mulighet for samordning av lavterskelinnsatser,
men også ha fokus på de unge som har sammensatte og omfattende behov over tid. Det er etablert
ledernettverk mellom barnevernstjenesten, helsetjenester barn og unge og seksjon psykisk helse og
rus hvor anonymiserte case kan drøftes. Seksjon psykisk helse og rus har som et ledd i sitt
omstillingsarbeid bemannet flere av de tilrettelagte boligene med 24/7 bemanning. Ved en av disse,
prioriteres unge voksne som har hatt tjenester gjennom sin oppvekst og fortsatt har sammensatte
utfordringer og behov for recoveryorientert oppfølging. Det vil for mange være viktig å ha et
heldøgnstilbud i egen kommune, nærme familie og nettverk. Det er i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten ved BUP igangsatt et forprosjekt med tanke på innføring av FACT ung i
Bærum. https://rop.no/roptv/fact-ung/

Avslutning
Kommunedirektøren anser arbeidet med implementering av BTI som godt i gang, og har som mål å
iverksette opplæring og implementering høsten 2021. Arbeidet med implementering av BTI må sees
i sammenheng med utvikling av fremtidens tjenester og den omstilling kommunens står overfor i
samtid og fremtid. Arbeidet vil være langsiktig og under kontinuerlig forbedring og tilpasning.
Kommunaldirektøren vil legge frem en årlig statusrapport.
Arbeid med heltidskultur vil fremmes som egne saker. Kommunedirektøren vil ta hensyn til hvordan
økt fokus på heltidskultur kan fremme formålet til «Sammen for velferd.
Kommunedirektøren vil involvere fastlegene i implementeringsarbeidet og utforming av
handlingsveilederen. Fastlegene skal gis nødvendig opplæring i modellen og få en sentral rolle i
behandling av enkeltsaker der det er naturlig.

Behandlingen i møtet 16.06.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Siw Wikan, H
På grunn av stor saksmengde utsettes saken til behandling i formannskapet 22.06.2021.
Votering:
Varaordfører Siw Wikans forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-16.06.2021- 162/21:
Vedtak:
På grunn av stor saksmengde utsettes saken til behandling i formannskapet 22.06.2021.
Behandlingen i møtet 09.06.2021 Hovedutvalg for bistand og omsorg
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for bistand og omsorg-09.06.2021- 047/21:
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.

Behandlingen i møtet 08.06.2021 Hovedutvalg for barn og unge
Habilitetsvurdering:
Før behandling av sak 041/21 og 043/21 ble habilitetsspørsmålet vedrørende Elisabeth Nesset
vurdert. Elisabeth Nesset (AP) fratrådte under behandlingen av spørsmålet, jfr. forvaltningsloven §
8. Halvdan Skard (AP) (2. vara) tiltrådte.
Hovedutvalg barn og unge fattet enstemmig vedtak om at Elisabeth Nesset er inhabil, jf.
kommuneloven § 11-10 andre ledd. Begrunnelsen er at hun som ansatt i kommunen har vært med
på forberedelsen av saken i en slik utstrekning at hun antas å ha hatt en viss reell betydning for
saksbehandlingen.
Halvdan Skard tiltrådte som varamedlem for representanten Nesset i behandlingen av sak 041/21
og 043/21.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-08.06.2021- 043/21:
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.

Behandlingen i møtet 02.06.2021 Ungdomsrådet
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
Ungdomsrådet-02.06.2021- 035/21:
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.

Behandlingen i møtet 01.06.2021 Eldrerådet
Forslag fremmet av Frits Lemstad, H
Eldrerådet er særlig opptatt av betydningen BTI vil få for å øke kvaliteten og effektiviteten i
kommunens tjenester for de eldre og ønsker å bli orientert om planene for implementeringen, og
særlig om den del som får betydning for den eldre aldersgruppe.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemming vedtatt
Tilleggsforslaget til representant Lemstad (H) ble enstemmig vedtatt
Eldrerådet-01.06.2021- 025/21:
Rådets anbefaling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.
Eldrerådet er særlig opptatt av betydningen BTI vil få for å øke kvaliteten og effektiviteten i
kommunens tjenester for de eldre og ønsker å bli orientert om planene for implementeringen, og
særlig om den del som får betydning for den eldre aldersgruppe.

Behandlingen i møtet 31.05.2021 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-31.05.2021- 020/21:
Rådets anbefaling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om velferd og
implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.

