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Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 31.05.2021 kl. 18:00 i Microsoft Teams.
Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette
og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 924 84 604 eller epost annegrete.bukier@baerum.kommune.no
På grunn av Covid 19-situasjonen behandles møtet som fjernmøte via Microsoft Teams i
medhold av § 3-16 i Bærum kommunes reglement for folkevalgte organers virksomhet,
jf.kommuneloven § 11-7. Møtet ble streamet slik at allmennheten tilgang til møtet er
ivaretatt.
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
04.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:
Bilag nr:
N-125
Anne-Grete Bukier
Anne-Grete Bukier

Behandlingsutvalg
Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Arkivsak ID:
21/7338

Møtedato
31.05.2021

J.post ID:
21/89143

Politisk saksnr.
018/21

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:
Protokoll fra råd for personer med funksjonsnedsettelses møte 26.04.2021 godkjennes slik den
foreligger.

Vedlegg:
Protokoll - Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 26.04.2021 5391413
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Arkivkode:

Bilag nr:
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Morten Svarverud

Behandlingsutvalg
Hovedutvalg for bistand og omsorg
Hovedutvalg for barn og unge
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Formannskapet

Arkivsak ID:
21/2666

J.post ID:
21/34644

Møtedato

Politisk saksnr.

31.05.2021
01.06.2021

019/21
023/21

Pårørendestrategi med handlingsplan 2021-2025

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens forslag til pårørendestrategi vedtas som Bærum kommunes
«Pårørendestrategi med handlingsplan 2021–2025».
2. Ny kommunegård i Sandvika benyttes aktivt som arena for samarbeid, medvirkning,
samskaping og informasjonsformidling for og med pårørende. Det vurderes å etablere et
«pårørendehjørne» som er lett tilgjengelig for innbyggere med bla tilrettelagt informasjon,
digitale oppslagstavler, etc.
SAKEN I KORTE TREKK
Bakgrunn
Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til Bærum kommunes Pårørendestrategi med
handlingsplan 2021–2025.
Pårørendestrategien er en plan for å nå kommunens mål med pårørendearbeidet, og hvilke tiltak
kommunen skal iverksette for å nå målet. Med en pårørendestrategi ønsker kommunen å bidra til
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utvikling av et fremtidsrettet, helhetlig og systematisk pårørendearbeid, og utvikle kultur og
kunnskap hos ansatte som støtter opp under dette.
Pårørendearbeidet er en del av det kontinuerlige arbeidet kommunen skal gjøre for å forbedre
velferdstjenestene, for å sikre at pårørende får riktig og god støtte, for å gi god veiledning og
informasjon i rollen som pårørende, og for å sikre at kommunen følger de lovkrav som gjelder på
området. Kunnskap om hvordan det oppleves å være pårørende er et sentralt element i
forbedringsarbeidet.
Pårørendestrategien omfatter alle kommunens velferdstjenester. Den inkluderer mindreårige barn
og unge som er pårørende til foresatte eller søsken med alvorlig sykdom eller
funksjonsnedsettelser, og voksne pårørende. Strategien inngår som del av kommunens
pårørendeprosjekt. Hensikten med prosjektet var å utvikle et helhetlig system for
pårørendearbeidet, definere hensiktsmessig organisering og ansvarsfordeling med angivelse av
ressursbehov.
Samarbeid og innsats på tvers av sektorene i kommunen, med eksterne samarbeidspartnere og
frivillige lag og organisasjoner er nødvendig for å lykkes med et helhetlig og systematisk
pårørendearbeid. Flere av tiltakene i handlingsplanen omhandler dette.
Strategien vedtas for fire år, og rulleres hvert andre år.
I Handlingsprogrammet for 2020-2023 står følgende tekstvedtak: Kommunedirektøren bes om å
legge frem en pårørendestrategi som skal inneha en mulighet for brukere og pårørende å gi
tilbakemeldinger om tjenestene til kommunen».
Etablering av et system for systematisk innhenting av pårørendes erfaringer er ett av tiltakene i
handlingsplanen. Se også Hovedutvalg for bistand og omsorgs sak 7/21 Brukertilfredshet og
brukermedvirkning i pleie- og omsorgstjenestene.
Redegjørelse
De aller fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Noen er pårørende i korte perioder, andre i
store deler av livet.
Alvorlig sykdom rammer ikke bare den som er syk, men også familie og nettverk. Det påvirker barns,
foreldres og familiers situasjon i stor grad. Mange har lite eller ingen behov for støtte fra
helsetjenestene. En del pårørende står i belastninger og høyt stressnivå over lang tid, og kan ha
behov for helsehjelp for egen del. Tidlig innsats kan bidra til å styrke livskvalitet og mestring, samt
forebygge utvikling av egne helseproblemer. Undersøkelser (Pårørendealliansen, 2019) viser at
pårørende bekymrer seg for egen helse, økonomi, opplever stress, søvnproblemer og å måtte være
konstant på vakt. I dag er pårørendeomsorgen nesten på størrelse med den kommunale omsorgen.
Andelen eldre øker, og pårørendes innstas vil fortsatt være nødvendig. Å sette inn tiltak tidlig for å
hindre og redusere helseplager hos familiemedlemmer og andre pårørende blir derfor sentralt.
Pårørende er en viktig ressurs, og kan være viktige bidragsytere og støttespillere for sine kjære. De
kjenner den enkelte godt, og har gjerne god erfaring med hva som kan være til god hjelp. Å
anerkjenne pårørende for den ressursen de er, må ikke stå i veien for den realiteten at det å være
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pårørende også kan være belastende. I ny nasjonal pårørendestrategi fremheves særlig sårbare
grupper som barn og unge, pårørende med egne helseproblemer og pårørende til personer med
store og sammensatte behov (Regjeringens pårørendestrategi, 2020).
En kunnskapsoppsummering fra 2018 viser at pårørende til eldre opplever at deres behov for
informasjon, involvering, samarbeid og støtte fra helsetjenesten ikke blir imøtekommet i
tilstrekkelig grad (ref. Pårørende til eldre – oppsummering av kunnskap og forskningsresultater,
Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse, 2018). Betydningen av å involvere pårørende er godt
dokumentert, systematisk opplæring av pårørende kan bidra til økt mestring. Å involvere pårørende
kan lette belastningen både for bruker og pårørende, og styrke tilfriskning hos bruker. (ref.
Bøckmann, K. & Kjellevold, A. (2015). Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. En klinisk og juridisk
innføring).
Lovbestemmelser skal sikre at pårørende med omfattende omsorgsoppgaver får opplæring,
veiledning og støtte (Helse- og omsorgstjenesteloven §3-6). Helsepersonelloven stiller krav til
ansatte om å ivareta barna som pårørendes rett til informasjon og nødvendig oppfølging
(Helsepersonelloven, § 10 a og b).
Strategiens innsatsområder
1. Ivaretagelse og støtte til pårørende
2. Pårørendesamarbeid og involvering
3. Barn og unge som pårørende
4. Samarbeid med andre aktører
De fire innsatsområdene henger sammen og vil til dels være overlappende. Det er utarbeidet en
handlingsplan som inkluderer tiltak, ansvar og tidsramme under hvert av de fire innsatsområdene.
Dette både for å styrke implementeringen og tydeliggjøre ansvarsforhold. De ulike tiltakene vil
kunne høre hjemme under flere innsatsområder.
Vurdering
Basert på oppsummeringer fra involveringsarbeidet og anbefaling fra styringsgruppe og
prosjektgruppe vil Kommunedirektøren vurdere om det bør avsettes midler til en ressurs for å
planlegge, koordinere og samkjøre pårørendearbeidet på tvers av tjenesteområdene innen
velferdssektoren. En eventuell ressurs kan også gis ansvar for pårørende samarbeid med Vestre
Viken, frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer.
I høringen har brukergruppene gitt en tydelig tilbakemelding om ett sted å henvende seg; «en dør
inn» til pårørendeinformasjon. Med dette som bakgrunn vil det bli vurdert hvordan dette best kan
ivaretas, blant om en måte kan være å invitere bruker- og pårørendeorganisasjoner, samt andre
kommuner inn til dialog og samarbeid.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Det har vært bred involvering i utarbeidelse av strategien. Ved oppstart ble det avholdt en
workshop med bred deltagelse fra hele velferdssektoren (ledere og medarbeidere), bruker- og
pårørendeorganisasjoner og Vestre Viken HF. Hensikten var å starte arbeidet med forankring, og få
de første innspill til strategien. Videre er det avholdt seks digitale innspills- og dialogmøter med
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deltagelse fra hele velferdssektoren både ansatte og ledere, bruker- og pårørendeorganisasjoner for
voksne og barn/unge og Vestre Viken helseforetak.
Strategien har vært sendt til høring internt i organisasjonen, til bruker- og pårørendeorganisasjoner
og Vestre Viken HF.
Vedlegg:
Kommunedirektørens forslag til pårøendestrategi med
handlingsplan 2021-2025

5349383
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Dato:
23.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Kristin Nilsen
Kristin Nilsen

Behandlingsutvalg
Ungdomsrådet
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Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Hovedutvalg for barn og unge
Hovedutvalg for bistand og omsorg
Formannskapet

Arkivsak ID:
21/8454

J.post ID:
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Møtedato

Politisk saksnr.

01.06.2021
31.05.2021
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020/21

Sammen om velferd og implementering av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i Bærum
kommune

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
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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
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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
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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,
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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
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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
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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
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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.
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
18.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Grete Syrdal
Nina Kolbjørnsen

Behandlingsutvalg
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Hovedutvalg for barn og unge
Hovedutvalg for bistand og omsorg
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Formannskapet

Arkivsak ID:
21/7533

J.post ID:
21/88817

Møtedato
01.06.2021

Politisk saksnr.
021/21

31.05.2021

021/21

Orientering om Bærum kommunes arbeid med ensomhet

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om arbeid med å forebygge ensomhet tas til orientering
SAKEN I KORTE TREKK
Det ble i forbindelse med behandling av Handlingsprogrammet 2021-2024 vedtatt følgende i
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur: «Kommunedirektøren bes fremme en sak så raskt som
mulig med hensikt å forebygge og motvirke ensomhet blant befolkningen i Bærum».
Tidligere behandling
Det ble i møtet 17.01.2018 004/18 lagt frem en redegjørelse for ensomhet som folkehelseutfordring
og en orientering om prosjektet «Ensomhetsprosjektet». Dette var etter vedtak i behandlingen av
HP 2017-2019.
Redegjørelse
I denne saken redegjør kommunaldirektøren for kunnskap om ensomhet i Bærum. Saken gir også
en kort beskrivelse av tiltak som skal forebygge ensomhet og fremme sosialisering som finnes i
Bærum, både i kommunal regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner, samt hvordan Bærum
kommune kan legge til rette for samfunnsutvikling som forebygger ensomhet og gir økt livskvalitet.
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Bærum har ikke oppdaterte tall på antall ensomme blant voksne. Tall fra undersøkelser som
inkluderer personer fra Bærum, men som ikke er representative bare for Bærum, viste at
deltakerne skåret seg til 7,5 på en skala fra 0 til 10, på spørsmål om fornøydhet med livet alt i alt.
Det er 16,1 % som oppgir lav (0–5) fornøydhet. Overført til Bærum vil det tilsvare ca 15 000
personer i alderen 20 år og eldre i Bærum. Undersøkelsen fant at livskvaliteten er generelt
dårligere for personer som har en vanskelig økonomisk situasjon, som lever med helseplager, som
ikke er integrert i arbeidslivet og som er enslige. Tall fra Ungdataundersøkelsene viser at andel
ungdom som svarer at de er ensomme har økt noe fra 2014 til 2019.
Det foreligger ingen tall som sier noe om økning av ensomhet i Bærum som følge av Covid-19
pandemien, men nasjonale undersøkelser viser at flere sliter med ensomhet og psykiske plager og
at aleneboende sliter mest. Erfaringer fra tjenester i Bærum tilsier at det har vært en økning i
opplevd behov for sosialisering og aktivisering som følge av pandemien.
Bærum kommune har en rekke forebyggende ensomhetstiltak både for befolkningen som helhet,
men også rettet inn mot ulike grupper som barn og unge, eldre, flyktninger og personer med
spesielle utfordringer.
Frivillig sektor har mange aktiviteter i Bærum, både innen kultur, idrett, friluftsliv og andre
interesseområder som tilbyr møteplasser og aktiviteter hvor befolkningen kan oppleve mestring og
tilhørighet.
Forebygging av ensomhet og tilrettelegging for økt sosialisering er en stor del av kommunens rolle
som samfunnsplanlegger. Det er avgjørende at kommunen legger til rette for å utvikle nye og
eksisterende lokalsamfunn slik at de bidrar til å skape identitet og tilhørighet, og muliggjør det å
komme seg til og fra ulike aktiviteter.
Det er behov for oppdatert kunnskap om ensomhet og livskvalitet i Bærum og kommunedirektøren,
i samarbeid med Viken fylkeskommune, planlegger befolkningsundersøkelser i løpet av 2022 for å få
oppdatert informasjon som kan bidra til å målrettet tjenestetilbudet.
Det er en utfordring å gjøre alle tiltak, både i kommunal regi og i regi av private og frivillige aktører,
kjent for befolkningen, samt å kunne nå ut til de som trenger det mest. Både kommunale og ideelle
/frivillige samarbeidspartnere er bevisste på dette og jobber med kontinuerlig forbedring.

Vedlegg:
DEL TO MER OM SAKEN

5397033
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
20.04.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Grete Syrdal
Merete Larsen Husby

Behandlingsutvalg
Eldrerådet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Ungdomsrådet
Hovedutvalg for barn og unge
Hovedutvalg for bistand og omsorg
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Formannskapet

Arkivsak ID:
21/6247

Møtedato
27.04.2021
31.05.2021
28.04.2021
04.05.2021
05.05.2021
06.05.2021
12.05.2021

J.post ID:
21/73925

Politisk saksnr.
015/21
022/21
027/21
034/21
033/21
050/21
123/21

Trygt lokalsamfunn i Bærum årsrapport 2020

Formannskapet-12.05.2021- 123/21
Vedtak:
Årsrapporten tas til orientering.
Oversendt kommunedirektøren:
For å forebygge ulykker må kommunen sørge for at det er badeverter, gjerne med
livredningskompetanse på badeplassene på Kadettangen og Støryøodden sommeren 2021.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.05.2021- 050/21
Innstilling:
Årsrapporten tas til orientering
Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.05.2021- 033/21
Innstilling:
Årsrapporten tas til orientering
Hovedutvalg for barn og unge-04.05.2021- 034/21
Innstilling:
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Hovedutvalg barn og unge tar Trygt lokalsamfunn i Bærum årsrapport 2020 til orientering.
Eldrerådet-27.04.2021- 015/21
Rådets anbefaling:
Årsrapporten tas til orientering
Eldrerådet vil bemerke at årsrapport gir et godt innblikk hvordan Kommunen arbeider, men er
spesielt opptatt av felles trafikkarealer for gående og syklende/sparkesykler. Eldrerådet ber om at
gående blir prioritert foran Syklende/sparkesykler på felles trafikkarealer.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsrapporten tas til orientering

SAKEN I KORTE TREKK
Årsrapport for skade- og ulykkesforebyggende arbeid i Bærum kommune i 2020.
Tidligere behandling
Tidligere har kommunedirektøren rapportert på arbeidet som en del av rapporteringen på
folkehelsearbeidet i kommunen.
Redegjørelse
Bærum kommune ble i 2017 sertifisert som Trygt lokalsamfunn av Skadeforebyggende Forum.
Trygge lokalsamfunn er et veiledningskonsept - en modell, en metode og et nettverk - som hjelper
kommunene med å effektivisere, systematisere og forenkle kommunenes arbeid med
ulykkesforebygging. Modellen bidrar til å sette kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og
folkehelse i en samlet helhet.
Hvert år leverer kommunene som er sertifisert som Trygt lokalsamfunn en årsrapport som
oppsummerer det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet i kommunen.
Vurdering
Året 2020 har vært et «annerledes-år» med hovedfokus på akutt håndtering av pandemi, hvor
forebyggende arbeid lett kan komme i bakgrunnen. Kommunedirektøren er glad for å kunne
rapportere at det også i 2020 er utført mye bra skade- og ulykkesforebyggende arbeid i Bærum.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Skade- og ulykkesforebyggende arbeid er et av satsingsområdene i folkehelsearbeidet i Bærum
kommune. Arbeidet koordineres av en tverrsektoriell arbeidsgruppe.

Vedlegg:
Trygt lokalsamfunn Bærum Årsrapport 2020

5370913
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Behandlingen i møtet 12.05.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
For å forebygge ulykker må kommunen sørge for at det er badeverter, gjerne med
livredningskompetanse på badeplassene på Kadettangen og Støryøodden sommeren 2021.
Votering:
Likelydende innstilling fra hovedutvalgene ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig oversendt kommunedirektøren.
Formannskapet-12.05.2021- 123/21:
Vedtak:
Årsrapporten tas til orientering.
Oversendt kommunedirektøren:
For å forebygge ulykker må kommunen sørge for at det er badeverter, gjerne med
livredningskompetanse på badeplassene på Kadettangen og Støryøodden sommeren 2021.
Behandlingen i møtet 06.05.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Forslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
For å forebygge drukningsulykker må kommunen sørge for at det er badevakter med
livreddnningskompetanse på badeplassene Kadettangen og Støryøodden sommeren 2021.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Rieber-Mohns forslag fikk fem stemmer (2Ap, 2MDG, 1Sp) og falt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.05.2021- 050/21:
Innstilling:
Årsrapporten tas til orientering
Behandlingen i møtet 05.05.2021 Hovedutvalg for bistand og omsorg
Votering:
Enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.05.2021- 033/21:
Innstilling:
Årsrapporten tas til orientering
Behandlingen i møtet 04.05.2021 Hovedutvalg for barn og unge
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Hovedutvalg for barn og unge-04.05.2021- 034/21:
Innstilling:
Hovedutvalg barn og unge tar Trygt lokalsamfunn i Bærum årsrapport 2020 til orientering.
Behandlingen i møtet 27.04.2021 Eldrerådet
Forslag fremmet av Ninja Sanner, H
Eldrerådet vil bemerke at årsrapport gir et godt innblikk hvordan Kommunen arbeider, men er
spesielt opptatt av felles trafikkarealer for gående og syklende/sparkesykler. Eldrerådet ber om at
gående blir prioritert foran Syklende/sparkesykler på felles trafikkarealer.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag fra Ninja Sanner (H) ble enstemmig vedtatt
Eldrerådet-27.04.2021- 015/21:
Rådets anbefaling:
Årsrapporten tas til orientering
Eldrerådet vil bemerke at årsrapport gir et godt innblikk hvordan Kommunen arbeider, men er
spesielt opptatt av felles trafikkarealer for gående og syklende/sparkesykler. Eldrerådet ber om at
gående blir prioritert foran Syklende/sparkesykler på felles trafikkarealer.
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
19.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Grete Syrdal
Grete Syrdal

Behandlingsutvalg
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Eldrerådet
Hovedutvalg for bistand og omsorg

Arkivsak ID:
21/8353

Møtedato
31.05.2021
01.06.2021

J.post ID:
21/98929

Politisk saksnr.
023/21
019/21

Kostnad knyttet til å likestille Bærum med ASSS snittet for ergo- og
fysioterapitjenesten

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg bistand og omsorg tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress og tidligere behandling
Kommunedirektøren viser innledningsvis til sak 20/20831 Behovet for kommunale fysio- og
ergoterapeuter behandlet i Hovedutvalg Bistand og omsorg 10.3.21 og i formannskapet 17.3.21. I
behandlingen av saken ble følgende vedtatt:
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser hva det vil koste kommunen om vi
øker antall behandlere eller tilbyr flere driftsavtale, slik at vi ligger på nivå med de andre ASSSkommunene.
Saken svarer ut dette spørsmålet.
Redegjørelse
Her følger kommunedirektørens redegjørelse. Tallene baserer seg på helt ferske ASSS tall mottatt i
mai 21. Kommunene organiserer seg ulikt og samspiller med andre tjenester på forskjellige måter
for å løse oppgaver og bistå sine innbyggere. Kommunene har også ulike demografiske og
folkehelseprofiler. I saken som ble lagt frem til behandling i mars, er det beskrevet en rekke andre
tiltak, herunder digital satsning for å effektivisere arbeidet knyttet til fremskaffing av hjelpemidler.
Tjenesten selv har stor tro på dette. Slike forhold tar ikke ASSS tallene opp i seg. Endringen i
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gjennomsnittlig antall ergoterapiårsverk pr 10000 innbyggere fra 2019 til 2020 viser at det er store
endringer i kommunene.
Fysioterapi i kommunal regi eller med kommunal driftsavtale.
Bærum kommune ligger over gjennomsnittet til ASSS-kommunene på årsverk av kommunale og
private fysioterapeuter, samlet sett. Tallene for 2020 viser at gjennomsnittet for ASSS-kommunene
er 8,9 årsverk per 10. 000 innbygger. I Bærum kommune er det 9,4 årsverk per 10 000
innbygger. En harmonisering til ASSS snitt kunne frigjort midler til en styrking av
ergoterapitjenesten. Kommunedirektøren har med utgangspunkt i vedtakets ordlyd om å øke, ikke
regnet på hva en reduksjon til ASSS snitt ville kunne gi av gevinster. Kommunedirektøren gjør
oppmerksom på at det allerede er utstrakt samarbeid mellom disse yrkesgruppene og at
fysioterapitjenesten, der det er hensiktsmessig og behov, bistår ergoterapitjenesten og avlaster
med oppgaver.
Ergoterapi
ASSS snittet på antall ergoterapeuter pr 10.000 innbyggere er falt fra 3,4 til 3,2 fra 2019 til 2020.
Samtidig har Bærum økt med 4 stillinger vedtatt i 2020, til 33,4 årsverk, altså 2,6 årsverk pr 10.000
innbyggere, en økning fra 2,4 i 2019.
En økning i Bærum i antall ergoterapistillinger tilsvarende 2020 snittet i ASSS kommunene, vil
innebære en økning på 7,6 årsverk og en kostnad tilsvarende 5 548.000

Årsverk ergoterapeuter per 10.000 innbyggere
Årsverk fysioterapeuter pr 10.000 innbyggere
Kostnad ett årsverk ergoterapeut, inkl. sosiale
kostnader
Kostnad for å komme på nivå med snittet av ASSSkommunene
Konsekvenser av beslutningene
Saken legges frem som en orienteringssak.

Bærum 2020
2,4
9,4
730 000 kr
5 548 000

ASSS2020
3,2
8,9
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
22.04.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Grete Syrdal
Einar Kindberg

Behandlingsutvalg
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Hovedutvalg for bistand og omsorg
Hovedutvalg for bistand og omsorg

Arkivsak ID:
21/5629

Møtedato
31.05.2021
05.05.2021

J.post ID:
21/67683

Politisk saksnr.
024/21
034/21

Kommunal retningslinje startlån.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Fremlagte retningslinje legges til grunn for kommunens tildeling og bruk av startlån.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Klageutvalget behandler klage på avslag om startlån. Det fremlegges mange saker, flere med
bakgrunn i at søkere ikke kvalifiserer til ordningen. Ved to anledninger har klageutvalget bedt
kommunedirektøren klargjøre vurdering- og behandlingsgrunnlaget. Det er ønsket at denne
klargjøringen legges fram for relevant sektorutvalg.
Vedlagt saken følger kommunedirektørens utarbeidede «Retningslinjer for bruk av startlån, tilskudd
til etablering og tilskudd til tilpasning i Bærum kommune.»
Tidligere behandling
Kriterier for tildeling av startlån (startlånsordningen) ble lagt fram for BIOM i sak 070/17, behandlet
23.08.17. Saken omhandlet også kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig.
For startlånsordningen ble det fattet følgende vedtak:
3. Kommunens gjeldende retningslinjer for Startlån bortfaller, og gjeldende forskrift om
startlån fra Husbanken legges til grunn for kommunens bruk av ordningen.
4. Startlån og tilskudd til etablering skal være kommunens hovedordning for å hjelpe personer
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med langvarige boligfinansieringsproblemer til eie av en trygg og hensiktsmessig bolig.
5. Startlånets gunstige låne- og rentevilkår skal utnyttes fullt ut dersom det er nødvendig for å
kunne betjenes. Det legges ikke inn et rentepåslag på 0,25 % for dekning av administrative
kostnader.
6. Kravet om varig fast inntekt/stønad ved innvilgelse av startlån kan fravikes. Søkers
økonomiske forhold og forståelse for å disponere egne midler kartlegges nøye. Ved behov
etableres det samarbeid med NAV og andre relevante tjenester.
7. Barnefamilier prioriteres til innvilges av startlån.
8. Statens institutt for forbruksforsknings (SIFO) referansebudsjett skal være utgangspunktet
for fastsettelse av inntektsandelen øremerket andre utgifter enn boutgifter. I tett dialog med
søker kan dette fravikes forutsatt at søker kan dokumentere eller sannsynliggjøre en lavere
utgiftsandel.
9. Bærum kommune ønsker å følge Husbankens råd om å avvikle boplikten.
Startlånsordningen får større positiv effekt som virkemiddel i et regionalt boligmarked.
Kommunen tar initiativ overfor andre kommuner i regionen med formål å inngå avtaler om
felles praksis på startlånsområdet.
10. Etableringstilskuddet øremerkes søkere bosatt i Bærum som ønsker å kjøpe egen bolig i
Bærum kommune
Særlige vedtakspunktene 3, 4, 6, 7 og 8 vurderes som viktige for denne saken.
Kommunerevisjonen undersøkt kommunens bruk av startlån og etableringstilskudd i 2018.
Konklusjonen i forvaltningsrapport, Startlån og tilskudd til etablering er slik:
«Etter vår vurdering viser implementerte rutiner at området startlån og tilskudd til etablering å
fungere i samsvar med fastsatte retningslinjer og regelverk.»
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 003/19
Forvaltningsrapport - startlån og tilskudd til etablering :
«Oversendes BIOM som referatsak og ses i sammenheng med klagenemndens årsrapport.»
Redegjørelse
Startlån er ett av flere boligsosiale virkemidler som Bærum kommune benytter seg av. Det gir
variasjon i hvordan en vanskelig boligsosial situasjon kan avhjelpes og dermed økt treffsikkerhet.
Kommunen forpliktelse etter lov er å medvirke til at innbyggere selv anskaffer seg eller gis tilgang til
en god og trygg bolig. Startlånet gir kommunen økt mulighet for god medvirkning. Likevel, ingen kan
kreve at kommunen yter slik hjelp, men forvaltningen av ordningen tilsier at forskriften legges til
grunn, det tilstrebes lik vurdering av sammenlignbare søknader og at det utøves et skjønn som
bidrar til at lokale kjennetegn og utfordringer løses så godt som mulig.
Opptak av lån og tilskudd
I forbindelse med det årlige handlingsprogramvedtaket godkjennes en lånefullmakt for opptak av
startlån fra Husbanken. For tiden er lånet på 400 MILL NO per år. Kommunen søker i tillegg separat
et etableringstilskudd. Tilskuddet kan utgjøre en mindre del av boligfinansieringen. Målet er å bruke
opp hele lånefullmakten gjennom kalenderåret. Innsatsen er styrket betydelig de siste årene, særlig
knyttet til kommunedirektørens satsning «Barn bor bra i Bærum» hvor flere lavinntektsfamilier
gjennom ordningen får støtte til egen eid bolig istedenfor å leie bolig enten privat eller kommunal.
Forskrift, veileder og behovet for en supplerende kommunal retningslinje:
Med hjemmel i husbankloven har Kommunal og moderniseringsdepartementet utarbeidet en

26
forskrift om startlån fra Husbanken. Husbanken har utgitt en veileder som utdyper
startlånsforskriften. Veilederen gir mer detaljerte føringer for hvordan startlånsordningen skal
brukes.
Likevel er det, og bør være, et rom for lokalt skjønn. Både boligbehovet og boligmarkedet varierer
fra kommune til kommune og mellom landregionene. Befolkningssammensetning, boligvariasjon og
ikke minst prisnivå er på ingen måte likt. Dette er forhold som påvirker bruk av startlånsordningen
og begrunner behovet for en kommunal retningslinje i tillegg til forskrift og veileder. Kommunen har
til nå benyttet et administrativt skriv til støtte for saksbehandlingen, men dette er ikke forelagt
politisk nivå. Kommunens bruk av startlånsordningen er kraftig utvidet. Kommunedirektøren ønsker
derfor å legge frem en kommunal retningslinje til politisk behandling. Retningslinjen har som formål
å gi føringer for hvordan en skal vurdere lånesøknadene og være et hjelpemiddel både for vedtak,
begrunnelse og en eventuell klagesaksbehandling. Den er utformet slik at den supplerer
enkeltparagrafer i forskriften og den utfyllende teksten i veilederen.
Startlån som boligsosialt virkemiddel
Formålet med startlånet er å gi de som ikke får banklån eller lignende en mulighet til å kjøpe seg en
egen bolig. Å kunne tre ut av leiemarkedet og bli selveier gir mulighet til økt trygghet og stabilitet.
For spesielt barn og unge har dette stor betydning.
Kjennetegn ved boligmarkedet i Bærum som påvirker bruk av startlån:
Boligprisene i Bærum er av de høyeste i landet. Det fører til at en ikke ubetydelig del av
kommunenes innbyggere over kortere eller lengre tid opplever det som vanskelig å skaffe seg en
ønsket bolig, eller ved inntektsnedgang, beholde egen bolig. Dette fører til økt press på
finansieringsordninger som er gunstigst mulig, eksempelvis startlån. For sikre at startlånet først og
fremst forbeholdes de som ikke har alternative finansieringsmuligheter, må det utøves et ganske
strengt skjønn knyttet både til hvem som innvilges lån og hva som er formålet.
Og selv om startlånet kan innvilges med svært gunstige betingelser som lav rente, lang
nedbetalingstid og avdragsfri periode, vil mange søkere som innfrir vilkårene ikke greie å betjene et
lån. For noen av dem, de med lavest mulighet til noen gang å få økt sine inntekter, kan kommunen
trekke ut et nærmere fastsatt beløp fra lånet som tildeles som et etableringstilskudd.
Få rimelige boliger i markedet gir økt etterspørsel. Av den grunn må personer med innvilget startlån
konkurrere med andre som også er på jakt etter en nøktern og rimelig bolig. I tillegg vil det høye
prisnivået føre til at flere med svak økonomi får avslått sin lånesøknad i bank og fremsetter derfor
en søknad om startlån, selv om de ikke i tilstrekkelig grad oppfyller vilkår og kriterier.
Målgruppene for startlån
Det er dermed ikke til å unngå at mange som søker startlån får avslag. Hovedkriteriet for lån er
langvarige boligfinansieringsproblemer der kun startlånet gjør det mulig å skaffe seg en egnet bolig
og beholde den. Søkere som har ubenyttede muligheter på kortere eller litt lengre sikt til å øke sine
inntekter og eller sette av til sparing må gjøre dette først. Det gjelder blant annet unge i
etableringsfasen som har utsikter til å tiltre arbeidslivet eller øke sin arbeidsinnsats. Disse søkere
henvises til å kontakt bank. Husbanken anbefaler et 5 års perspektiv når vilkåret om langvarige
betalingsproblemer vurderes. Tidligere fantes en ordning i Husbanken som var rettet mot unge i en
etableringssituasjon. Denne ordningen er avviklet.
For noen søkere av startlån viser det seg at gjeld eller ugunstige økonomidisponeringer gjør det
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umulig å betjene boliglån. Disse må sanere unødvendig gjeld og rydde opp i sine øvrige økonomiske
forpliktelser.
Søkere som befinner seg i en motsatt situasjon i utgangspunktet, med få utsikter til bedret økonomi
de nærmeste årene vil det å kunne betjene et lån, også startlån, være vanskelig. For disse
gjennomgås den økonomiske situasjon nøye og det gjøres en forsvarlig individuell gjennomgang
både av inntekter og utgifter. Sikkerhet for lånet forutsetter i utgangspunktet faste, varige
inntekter. Likevel, for søkere med god disponeringsevne og aktiv innsats for å gjøre midlertidige
inntekter om til varige, vil en strekke seg så lang som råd er. I tillegg vurderes selve boligbehovet,
hvor akutt det er og hvordan søker/familien blir berørt av aktuell situasjon. Det kan gjøres unntak
fra sparekrav og betalingsevne dersom behovet er stort og akutt. I disse sakene kan det også være
aktuelt å tilby lang løpetid, avdragsfrihet dersom inntektssituasjonen for en tid endrer seg og
kombinere dette med et NAV vedtak om midlertidig hjelp til dekning av renter.
Det er ikke uvanlig at boligkjøpere med startlånsfinansiering må konkurrere med andre kjøpere
gjennom budrunder. Da kan prisen ende over det startlånet dekker opp. For å unngå at kjøperen må
trekke seg og dermed miste mulighetene til en nødvendig og etterlengtet bolig, prioriterer
kommunen å bruke etableringstilskuddet slik at kjøpet kan gjennomføres. Tilskuddet utmåles slik at
søker settes i stand til å betjene renter og avdrag for den gjenværende lånedelen.
Bærum kommune oppfyller Husbankens forventninger om å prioritere vanskeligstilte barnefamilier.
Startlån sett i sammenheng med andre boligsosiale virkemidler og tiltak
Selv om startlån er et viktig og riktig boligsosialt virkemiddel, passer det ikke for alle. For noen
oppleves eieransvaret som krevende og de finner seg bedre til rette i en kommunal utleiebolig.
Vansker med å mestre hverdagen eller behov for et omfattende helse- og omsorgstilbud gjør det
tryggere å være i en bolig der det er tilgang på personell, ambulant eller stasjonært. Kommunal og
eller statlig bostøtte kan bidra til et tryggere økonomisk fundament som leietaker. I kommunens
bruk av de ulike boligsosiale virkemidlene og tiltak er målet å bruke det tiltaket som best avhjelper
brukes boligsosiale utfordring.
Vurdering
Kommunedirektøren mottar mange søknader om startlån. Kommunedirektøren sier seg enig i at
gode kommunale retningslinjer for arbeidet med startlånssøknadene kan være til hjelp både for den
innledende saksbehandlingen og for klagesaksbehandlingen.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Kommunalavdeling helse og sosial har stått for saksarbeidet. Retningslinjen er forelagt Husbanken
som har meldt tilbake at den ikke er i strid med forskriften.
Konsekvenser av beslutningene
Beslutningen utløser ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.
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Merknads- og vedtaksbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig
arealstrategi 2021-2040

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommuneplanens samfunnsdel med
langsiktig arealstrategi 2021-2040 med de endringer som fremgår i del to av saken.
2. Samfunnsdelen skal legges til grunn for all kommunal virksomhet i planperioden.
Kommuneplanens handlingsdel i Budsjett- og økonomiplan og andre plan- og
styringsdokumenter skal bidra til å operasjonalisere samfunnsdelen.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Kommunedirektøren legger med dette frem kommuneplanens samfunnsdel med
langsiktig arealstrategi 2021-2040 til merknads- og vedtaksbehandling. Planforslaget har vært på
høring i perioden 17. februar – 31. mars. Saken behandler høringsinnspillene som er kommet inn og
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kommunedirektøren foreslår at planen vedtas med noen endringer.
Tidligere behandling
Høring – kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040 (Formannskapet,
17.02.2021 J.post ID 21/9111)
Bakgrunn for saken
Vedtak om revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi og rammene for
revisjonsarbeidet ble satt i Planstrategi 2019-2023 med planprogram, som ble vedtatt i
formannskapet 10. juni 2020 (FSK sak 129/20). Forslaget til ny samfunnsdel ble lagt ut til høring og
offentlig ettersyn 17. februar 2021, med høringsfrist 31. mars (FSK sak 051/21).
I høringsperioden er det kommet inn 42 innspill til planforslaget. Innspillene er samlet i sin helhet
og med kommunedirektørens kommentarer i egne vedlegg til saken.
Informasjon om oppbygging av plandokumentet, planprosessen inkl. medvirkningsaktiviteter og
vurderinger knyttet til planforslaget kan leses i FSK sak 051/21.
Redegjørelse
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040 har vært
utarbeidet i samarbeid innbyggere, næringsliv, politikere og egne ansatte. Medvirkningsaktivitetene
som har vært gjennomført og ligger til grunn for planforslaget er oppsummert og beskrevet i eget
vedlegg til saken.
I tråd med rammene for revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel, har kommunedirektøren
hatt som mål å lage en kortfattet og overordnet strategisk styringsdokument, med fokus på visjon
og hovedmål for den langsiktige utviklingen av Bærum.
Forslaget til Kommuneplanens samfunnsdel bygger på FNs bærekraftsmål, og de tre dimensjonen
for bærekraftig utvikling; sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig
bærekraft.
Planen har fire hovedmål for utviklingen av Bærum frem til 2040:
1. I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
2. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende
3. Bærumsamfunnet er klimaklokt
4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Hvert av hovedmålene har tilhørende delmål, som skal bidra til at vi når hovedmålene, og
overordnede strategier, som sier hva vi skal gjøre for å nå delmålene. Delmålene og strategiene tar
utgangspunkt i utfordringene og mulighetene Bærum har innenfor hver av
bærekraftsdimensjonene. Målene angir hvor vi skal ha fokus og hva vi skal prioritere i utviklingen av
Bærum frem til 2040. I utarbeidelsen av ny samfunnsdel er det gjort et bevisst valg om å lage nye
overordnede hovedmål med økt fokus på bærumsamfunnet og kommuneorganisasjonen som
helhet, og dermed ha mindre fokus på inndeling i sektorer og kommunen som tjenesteleverandør.
Målene og innholdet i planen må derfor leses og ses i sammenheng med hverandre.
Den langsiktige arealstrategien er koblet til hovedmålene i samfunnsdelen. På denne måten vises
hvordan fremtidig langsiktig arealbruk skal bidra til at hovedmålene nås. Arealstrategien er på et
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overordnet strategisk nivå, og legger føringer for videre arbeid med kommuneplanens arealdel.
Arealstrategien er ikke juridisk bindende.
Visjonen vår, Sammen skaper vi fremtiden, er gjennomgående i planen. Som kommune er vår rolle i
endring, og vi beveger oss fra å være en myndighetsutøver til å være en samfunnsutvikler og
pådriver for samskaping i kommunesamfunnet.
Merknadsbehandling
Det kom inn 41 innspill i høringsperioden. 11 av disse var fra offentlige instanser, 16 stk fra
organisasjoner og velforeninger, 4 stk fra næringsliv og 12 stk fra privatpersoner og andre.
I vedlegg 1 er alle høringsinnspillene samlet i sin helhet. Vedlegg 2 viser hvordan de ulike innspillene
er vurdert av kommunedirektøren og hvilke endringer de eventuelt har ført til i planforslaget. For å
synliggjøre de faktiske endringene i planforslaget vises det til vedlegg 3 hvor endringene er
synliggjort med rød tekst.
Kommunedirektøren vurderer at høringsutkastet har nådd bredt ut, og at mangfoldet i
tilbakemeldingene reflekterer dette. Mange instanser har lagt ned omfattende arbeid i sine
uttalelser, noe som styrker kommuneplanarbeidet. Det er fremmet mange reflekterte innspill og
forslag til forbedringer av samfunnsdelen. Flere av disse har medført at kommunedirektøren
anbefaler justeringer av samfunnsdelen, mens andre er på et detaljnivå som ligger utenfor det
strategiske nivået som kommunedirektøren anbefaler at kommuneplanens samfunnsdel skal ligge
på. Disse merknadene vil være nyttige innspill til kommuneplanens arealdel og ulike underliggende
planer.
Generelt gis det uttrykk for annerkjennelse av selve oppbyggingen av kommuneplanen, basert på
FNs bærekraftsmål, og at planen er oversiktlig og lettlest. Flere har gode innspill til presiseringer og
nyanseringer, flere har uttrykt ønske om en bredere omtale av særlige temaer, og en del har innspill
som retter seg mot neste fase av kommuneplanarbeidet; arealdelen.
Oppsummert kan vi dele inn innspillene i noen overordnede punkter:
1. Kommuneplanens samfunnsdel inneholder mange gode mål og visjoner, men det
etterlyses konkrete tiltak og prioriteringer.

2. Det etterlyses nærmere omtale av kommunens utfordringsbilde og status i dag, inkl. omtale av beredskap
og pandemihåndtering.
3. Temaer som klima- og miljø, biologisk mangfold, naturvern, kulturminnevern og sjø- og landforvaltning blir
både pekt på som godt løftet frem i planforslaget, men det er samtidig områder som noen ønsker seg
ytterligere beskriver av. Noen ønsker seg også mer forpliktende mål og strategier.
4. Det etterlyses også egne mål/strategier og beskrivelser av enkelte grupper i samfunnet, f.eks. eldre og
personer med nedsatt funksjonsevne.
5. Forskjellen mellom by/bygd er også trukket frem som et spørsmålstegn, samt hvordan utviklingen utenfor
de prioriterte vekstområdene skal foregå.
6. Arealstrategien får positive tilbakemeldinger for å følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus, og for å ta opp i seg kvaliteter som turveier og grøntområder, tilgjengelighet m.m. Samtidig er det
også innspill knyttet til knutepunktutviklingen og målkonflikter mellom grøntområder og fortetting.
7. Det er også kommet inn innspill til arealbruk, som er videresendt til arbeidet med kommuneplanens
arealdel.

I Del 2 av saken kommenterer kommunedirektøren de oppsummerende punktene og går nærmere
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inn på hvilke endringer kommunedirektøren har foreslått på bakgrunn av disse. Endringene
kommunedirektøren foreslås vises også i et oppdatert utkast av plandokumentet som ligger vedlagt
saken. Der er endringer markert med rød tekst.
Vurdering
Om samfunnsdelen som styringsverktøy og koblingen til plansystemet
På bakgrunn av punkt 1 i oppsummering av innspill ovenfor finner kommunedirektøren det relevant
for saken å vise til samfunnsdelens rolle i plansystemet.
Samfunnsdelen skal gi overordnede mål og føringer for utvikling av kommunesamfunnet og for
kommunen som organisasjon. En langsiktig planlegging handler ikke om å identifisere alle
tenkelige og utenkelige scenarier, men snarere å identifisere hvor vi skal, hvilke utfordringer
og muligheter vi kan møte på veien og hva som er de viktigste strategiene for å nå et framtidig
mål.
Ved å peke retning og være enige om viktige verdier og premisser for samfunnsutviklingen, har
Bærumssamfunnet et godt fundament for en langsiktig utvikling. Samfunnsdelen ivaretar på
denne måten kommunesamfunnets og kommuneorganisasjonens behov for styrefart, samtidig
som et helhetlig plan- og styringssystem gjør at de folkevalgte bestemmer fart og kurs mot
målene som er innarbeidet i samfunnsdelen.
For å ha mest mulig langsiktighet i planleggingen er det nødvendig å bruke handlingsrommet
som ligger i plansystemet. Dette fordi ulike plantyper har ulike formål og tidshorisonter. Dersom
en plan som ligger langt oppe i plansystemet blir for konkret på tiltak, kan dette være med på å
undergrave planer lenger ned i plansystemet. Om den overordnede planen blir for vag vil den gi
et dårlig grunnlag for styring og prioritering. Videre kan ny teknologi, nye forskrifter eller andre
samfunnsendringer gjøre at et tiltak som virker åpenbart i begynnelsen av planperioden er
utdatert i slutten av planperioden. Dersom planen oppleves som utdatert eller irrelevant bidrar
det til å undergrave planens legitimitet.
Hva som er «rett» detaljnivå vil variere mellom de ulike plannivåene. Figuren under er en
prinsippskisse som viser sammenhengen mellom de ulike plannivåene.
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Som en konsekvens av dette har kommunedirektøren vært opptatt av at samfunnsdelen må
utarbeides på et overordnet og tverrsektorielt nivå. Dette innebærer at samfunnsdelen definerer
fire overordnede hovedmål og 16 delmål.
Kommunedirektøren skal i gang med en gjennomgang av plansystemet i løpet av 2021, blant annet
for å tydeliggjøre det som er beskrevet ovenfor og for å sikre god implementering av modulen
«kommunale planer» i det nye virksomhetsstyringssystemet Framsikt. Dette ble pekt på i
Planstrategi 2019-2023:
I forlengelsen av dette arbeidet vil det bli utarbeidet et helhetlig oversiktsdokument over
kommunens plansystem. Formålet med dette dokumentet er:
· å gi en komplett oversikt over gjeldende planer og strategier, hvordan disse er forankret i
samfunnsdelen og hvordan de forholder seg til hverandre
· å vise et sammenhengende målhierarki fra samfunnsdelen via handlingsprogram til
virksomhetsplaner
· å ha rutiner og retningslinjer for utarbeidelse og rapportering på planer og strategier
Helhetlig oversikt over kommunens plansystem vil bli utarbeidet når ny samfunnsdel er vedtatt.
FNs bærekraftsmål – politiske satsingsområder
I sak 051/21 Høring-kommuneplanens samfunnsdel fulgte kommunedirektøren opp forslag om at
kommunestyret kan velge noen bærekraftsmål som de ønsker skal få ekstra fokus og politisk
prioritering i kommunestyreperioden. Det ble da foreslått at kommunestyret kunne gjøre dette
valget som del av 2. gangsbehandlingen av samfunnsdelen.
I etterkant har kommunedirektøren vurdert at dette ikke lenger er hensiktsmessig. Bakgrunnen for
vurderingen er at kommunen i samfunnsdelen har hatt fokus på å ivareta den helhetlige
tilnærmingen som ligger til grunn for bærekraftsmålene, og en prioritering av enkelte
bærekraftsmål i tilknytning til vedtaket kan utvanne dette hensynet. I tillegg er det ikke avklart
hvilket forhold eventuelle utvalgte mål vil ha opp mot oppfølging av samfunnsdelen og
innsatsområder i Budsjett- og økonomiplan.
Oppsummering
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Samfunnsdelen er utarbeidet etter reglene i plan- og bygningsloven og de forventingene som er
lagt i «Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023». Målene, delmålene
og de tilhørende strategiene er resultat av en bred medvirkningsprosess og
dialog mellom innbyggere, næringsliv, frivillig sektor, sektormyndigheter og
kommuneorganisasjonen.
Etter behandling av høringsinnspill og ytterligere bearbeiding av forslag til kommuneplanens
samfunnsdel, anbefaler kommunedirektøren at kommuneplanens samfunnsdel vedtas og at arbeid
med resten av plansystemet kan starte opp.
Etter vedtak av kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi vil kommunedirektøren
gjennomgå den grafiske utformingen av plandokumentet. Endelig versjon vil derfor kunne ha et noe
justert design, uten at innholdet endres.
Konsekvenser av beslutningene
Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for all planlegging i kommunen og skal følges opp
gjennom kommunens Budsjett- og økonomiplan og underliggende planer. Arealstrategien legges til
grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel.
Vedlegg:
DEL TO MER OM SAKEN
Vedlegg 1: Samlet dokument med høringsinnspill KPS
Vedlegg 2: Oppsummering av høringsinnspill med
kommunedirektørens kommentarer
Vedlegg 3: Høringsutkast KPS med forslag til endringer etter høring
Vedlegg 4: Grunnlagsdokument
Vedlegg 5: Oppsummering av medvirkningsprosess - KPS

5402000
5404229
5406028
5421339
5404258
5406040
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Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
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01.06.2021
31.05.2021

Politisk saksnr.
024/21
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Revidert klimastrategi for Bærum - Klimastrategi 2030

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Klimastrategi 2030 med tiltaksliste vedtas.
2. Klimabudsjett med utgangspunkt i tiltakslisten behandles som en del av budsjett- og
økonomiplanprosessen 2022-2025.
3. Kommunedirektøren undersøker muligheten for å delta og gjennomføre pilotprosjekt som
del av regjeringens initiativ til å utrede etablering av nullutslippssoner i utvalgte byer.
Dersom dette er aktuelt, vil kommunedirektøren legge frem en ny sak til behandling.

SAKEN I KORTE TREKK
Kommunedirektøren legger frem forslag til revidert klimastrategi for Bærum kommune, med nye og
skjerpede målsettinger innenfor fem satsingsområder. Som vedlegg til klimastrategien følger en
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tiltaksliste med tiltak som foreslås videreført, samt nye tiltak som er foreslått gjennom medvirkning
og høring. Tiltakene støtter målsettingene i klimastrategien.
Revidert Klimastrategi 2030 er en videreføring av Bærums klimastrategi vedtatt 28.02.2018, men
med satsingsområder og målsettinger som også inkluderer indirekte klimagassutslipp, herunder
sirkulærøkonomi og karbonlagring i naturområder. Klimastrategien er Bærum kommune sin plan for
oppfølging av klimaloven og Parisavtalen. Hovedfokus er mål og virkemidler for reduksjon av
klimagassutslipp og omstillingen til et lavutslippssamfunn. Måloppnåelse forutsetter kontinuerlig
utvikling og gjennomføring av nye tiltak. Klimabudsjettet vil som en del av den årlige budsjett- og
økonomiplanprosessen bidra til prioritering av tiltak som gir tilstrekkelig klimaeffekt for å nå
målene. Det understrekes at klimabudsjettet er i en tidlig utviklingsfase.
Sammen med bærekraftsmålene utgjør klimastrategien rammeverket for klimaarbeidet frem mot
2030. Klimastrategien støtter opp om hovedmålet i kommuneplanens samfunnsdel
«Bærumsamfunnet er klimaklokt» og delmålet «Bærum er et lavutslippssamfunn, hvor det er lett å
leve klima- og miljøvennlig».
Forslag til revidert klimastrategi har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 17.02 –
31.03.2021. Innspillene er samlet i sin helhet og med kommunedirektørens kommentarer i egne
vedlegg til saken. Kommunedirektøren foreslår noen endringer i delmål og delstrategier på
bakgrunn av høringsinnspill. Dette redegjøres for i del 2.
Tidligere behandling
Høring – revidert Klimastrategi 2030, Formannskapet 17.02.2021 (J.post ID 21/10770)
Klimastrategi 2030 – plan for revidering, Formannskapet 29.01.2020 (J.post ID 19/279737)
Energieffektivisering – tiltak for å nå mål i klimastrategien, Formannskapet 16.12.2020 (J.post ID
20/237155)
Redegjørelse
Forslag til revidert klimastrategi har vært gjennomført i samarbeid innbyggere, næringsliv og egne
ansatte, og med hensyn til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Noen av innspillene fra
høringen har medført noen endringer i strategien. Resten av innspillene, både fra medvirkning og
høring, tas med i det videre klimaarbeidet.
Klimastrategi 2030 har 3 hovedmål:
1. I 2030 er de direkte klimagassutslippene i Bærum redusert med 55-60-65 prosent* i forhold til
2009. I 2050 er Bærum et lavutslippssamfunn.
2. I 2030 er Bærum etablert som en foregangskommune innen sirkulærøkonomi. I 2030 har
Bærum redusert indirekte klimagassutslipp og bidratt til langsiktig karbonlagring i
naturområder.
3. I 2027 er Fornebu etablert som et nullutslippsområde.
* Hovedmål 1 og ambisjonsnivå for klimagassreduksjon for Bærum innen 2030 må fastsettes. Det
foreslås målsetting for klimagassreduksjon i Bærum på nivå mellom 55-65 prosent.
Beslutningsunderlag som beskriver mer inngående hva økt ambisjonsnivå vil kreve av innsats, ligger
i eget vedlegg til saken. Kort vurdering av ambisjonsnivå for hovedmål 1 er redegjort for i del 2.
Hovedmål 2 er en ny målsetting for Bærums klimaarbeid. Hovedmål 3 er en videreføring fra
klimastrategi vedtatt 28.02.2018.
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Videre har klimastrategien 5 satsingsområder med egne delmål og strategier som støtter opp om
hovedmålene:
1. Fra fossil til utslippsfri
2. Snu transporthierarkiet
3. Fremtidsrettede boliger og bygg
4. Klimaklok ressursbruk
5. Fornebu som teknologisk spydspiss
For hvert satsingsområde er det utarbeidet forslag til tiltak som støtter delmålene og hovedmålene.
En samlet tiltaksliste ligger vedlagt til saken. Det understrekes at tiltakslisten er forslag til tiltak som
skal vurderes i klimabudsjettet. Nye tiltak er ikke grundig utredet med hensyn til klimaeffekt,
finansiering og gjennomføringsevne. En slik vurdering og forslag til prioritering av tiltak vil gjøres i
forbindelse med neste års klimabudsjett som er en del av budsjett- og økonomiplanprosessen 20222025. Tiltakslisten gir en oversikt over aktuelle tiltak som skal vurderes inn i klimabudsjettet. Disse
tiltakene har kommet som forslag både internt og eksternt i forbindelse med medvirkning og høring
i revisjonsprosessen.
I klimabudsjettet vil klimatiltak fra tiltakslisten – og eventuelt nye tiltaksforslag – vurderes og
prioriteres ut fra klimaeffekt, økonomiske rammer og kapasitet for gjennomføring. Klimabudsjettet
vil erstatte handlingsplan fra 2022.
Handlingsplan 2021, som var til behandling i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 11.02.2021
(J.post ID 21/12082), vil legges frem til politisk behandling i høst med forslag til justeringer i tråd
med revidert klimastrategi og tiltaksliste. Handlingsplan 2021 vil være gjeldende ut året, og
erstattes av klimabudsjettet i budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Høringen som ble gjennomført 17.02.-31.03.21 resulterte i innspill fra 18 høringsinstanser, der 14
kom fra offentlige instanser, næringsliv og organisasjoner, resten fra privatpersoner.
Hovedinnspillene fra høringen er:
· Klimastrategien har en mer helhetlig tilnærming til klima enn den nåværende, men
ambisjonsnivået for reduksjon av klimagassutslipp i Bærum (direkte utslipp) bør økes.
· Det oppleves positivt at ambisjoner for reduksjon av indirekte utslipp, sirkulærøkonomi og
karbonlagring er innarbeidet. Samtidig etterspørres mer konkrete målsettinger og økt
ambisjonsnivå for disse områdene.
· Nye innkjøpsråd for tungtransport og drivstoff må innarbeides i klimastrategien.
· Innspill til ambisjonsnivå for sykkelandel på nasjonalt nivå og oppfølging av regjeringens mål
om utslippsfri varedistribusjon i bysentra.
· Flere innspill omhandler temaer som ikke omfattes av klimastrategien; miljø og forurensning,
naturmangfold og klimatilpasning. Viktigheten av at disse temaene sees i sammenheng med
klimastrategien understrekes av flere.
Kommunedirektøren anbefaler noen endringer i delmålene og delstrategiene på bakgrunn av
høringsinnspill, ny innsikt og nye innkjøpsråd for drivstoff og anleggsdiesel. Endringene som foreslås
berører delmål knyttet til satsingsområde 1 og 2. Delmålene som foreslås endret er omtalt i del 2.
I Klimaplan 2021-2030 (Meld. St. 13) fremkommer det at regjeringen vil se nærmere på bruk av
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vegtrafikkloven § 7 for opprettelse av nullutslippssoner. Dette skal skje i form av pilotprosjekt i noen
få byer. Konkret gjennomføring skal avklares av regjeringen i løpet av 2021. Bærum kommune har i
høringen blitt utfordret på virkemiddelbruk, blant annet nullutslippssoner, for å nå målet om å
etablere Fornebu som et nullutslippsområde. Kommunedirektøren foreslår en tilnærming der
Bærum kommune utreder muligheten for å delta og gjennomføre et pilotprosjekt som del av
regjeringens initiativ til å utrede etablering av nullutslippssoner i utvalgte byer. Mer om forslag til
tiltak i del 2.
Høringsinnspillene og kommunedirektørens kommentarer er samlet i egne vedlegg til saken.
Vurdering
Målsettinger og satsingsområder i forslag til revidert klimastrategi og vurdering av hva
måloppnåelse vil kreve er belyst i del 2 av saken. Underlag for fastsettelse av hovedmål 1 ligger i
eget vedlegg til saken.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Arbeidet med revisjon av klimastrategien har vært gjennomført i samarbeid innbyggere, næringsliv
og egne ansatte. Revisjonen er gjennomført med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel
som kommunens styrende dokument, og er i tråd med hovedmål og delmål i kommuneplanens
samfunnsdel.
Koronapandemien har gjort at planlagte medvirkningsaktiviteter måtte nedskaleres og flyttes over
til digitale arbeidsflater. Det har vært utfordrende, men kommunedirektøren vurderer likevel at
arbeids- og medvirkningsprosessene har gitt gode innspill i arbeidet med å fastsette nye
målsettinger og strategier for klimaarbeidet i Bærum.
Gjennom digitale medvirkningsprosesser har vi fått innspill fra et bredt utvalg av innbyggere og
interessegrupper, også innspill fra personer som vanligvis ikke deltar på tradisjonelle
medvirkningsmøter. Internt har det vært gjennomført arbeidsmøter og kontaktmøter med
enhetene for utarbeidelse av målsettinger, strategier og tiltak. Klimapanelet fra 2016, ledet av Jens
Ulltveit-Moe, ble invitert tilbake for å vurdere klimaarbeidet og oppfølging av rådene fra 2016, og
kom med noen råd og innspill til det videre arbeidet.
Det ble opprettet en egen side på kommunens hjemmeside med informasjon om
revisjonsprosessen, hvordan en kan bli involvert og komme med innspill og hvordan innspillene
følges opp videre.
Konsekvenser av beslutningene
Klimabudsjettet behandles som en del av budsjett- og økonomiplan 2022-2025 og tar utgangspunkt
i klimatiltakene foreslått i tiltakslisten.
Vedlegg:
DEL TO MER OM SAKEN
Forslag revidert Klimastrategi 2030 10.05.2021
Forslag revidert Klimastrategi 2030 med spor-endringer 10.05.2021
Forslag tiltaksliste til revidert Klimastrategi 2030
Høringsinnspill revisjon Klimastrategi 2030 mai 2021

5386881
5407268
5407208
5407209
5407211
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Høringssammenstilling med kommunedirektørens kommentarer
Klimastrategi 2030 mai 2021
Klimabudsjett og kunnskapsgrunnlag - Bærum kommune - Asplan
Viak des 2020
Kunnskapsgrunnlag for høyere måloppnåelse i 2030 Bærum
kommune - Asplan Viak
Svar på spørsmål under orientering forslag revidert klimastrategi
(L)(7663490)

5407274
5407270
5407214
5407215
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Deltakelse i Race to Zero kampanje og Global Covenant of Mayors for Climate and
Energy

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune slutter seg til Race to Zero-kampanjen.
2. Ved tilslutning til Race to Zero kampanjen vil Bærum kommune vise til følgende klimatiltak
som gjennomføres i Bærum: … (fyll inn)
3. Bærum kommune opprettholder medlemskapet i nettverket Global Covenant of Mayors
for Climate and Energy.
4. Bærum kommune skal rapportere aktivitetsdata for klimagassreduksjon og klimatilpasning
til CDP minimum annethvert år fra 2022.

SAKEN I KORTE TREKK
Oslo kommune, C40, Miljøstiftelsen ZERO og Osloregionen samarbeider om et initiativ for å
mobilisere deltakelse fra norske byer og kommuner til FNs klimapanels kampanje Race to Zero.
Formålet med kampanjen er å legge press på verdens regjeringer til å sette ambisiøse klimamål
under klimatoppmøtet COP26 i november 2021.
Bærum kommune har mottatt oppfordringer til å delta i Race to Zero kampanjen fra styret i
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Osloregionen og fra Oslo kommune via KS Storbynettverk.
Bærum kommune oppfyller de fem kravene for å delta i kampanjen.
Tilslutning til Race to Zero vil profilere byen eller kommunen som en klimaleder som ønsker å bidra
aktivt til å drive fram større klimaambisjoner globalt.
Bærum kommune har vært medlem i nettverket Global Covenant of Mayors for Climate and Energy
(GCoM) siden 2015. Det forplikter kommunen til å utarbeide mål for klimagassreduksjon og
klimatilpasning, og implementere planer med konkrete tiltak for måloppnåelse. Videre forplikter
det kommunen til å rapportere aktivitetsdata for klimatilpasning og klimagassutslipp til CDP
minimum annethvert år. Bærum kommune har rapportert til CDP for 2017, 2018 og 2019, og har
alle tre årene kommet på A-listen for sitt klimaarbeid. Det gir viktig anerkjennelse fra en
uavhengig tredjepart at Bærum kommune har robuste strategier og iverksatt gode tiltak for
klimagassreduksjon og klimatilpasning.
CDP-rapporteringen oppfyller kravet til rapportering som kommunen forplikter seg til ved
deltakelse i Race to Zero kampanjen.
Saken redegjør for hvilke forpliktelser, muligheter og konsekvenser som Bærum kommune kan
forvente ved deltakelse i Race to Zero kampanjen og medlemskap i Global Covenant of Mayors for
Climate and Energy.
Tidligere behandling
Vedtak fra formannskapet 18.08.2015 under «Eventuelt» i møteprotokollen: «Ordføreren: Bærum
kommune har fått en forespørsel fra Michael R. Bloomberg, UN Secretary-General’s Envoy for Cities
and Climate Change, om å delta i det globale klima og miljønetttverket Compact of Mayors.
Ordføreren anbefalte å takke ja til dette. Formannskapet sluttet seg til ordførerens anbefaling.»
Redegjørelse
Se del 2 i saken.
Vurdering
Race to Zero kampanjen
Tilslutning til Race to Zero vil profilere kommunen regionalt, nasjonalt og internasjonalt som en
klimaleder som ønsker å bidra aktivt til å drive fram større klimaambisjoner globalt.
Det globale by-nettverket C40 vil drive aktivt kommunikasjonsarbeid i Race to Zero kampanjen fram
til klimatoppmøtet i november. C40s kommunikasjonsstrategi innebærer å vise fram enkeltbyer og
kommuner med gode eksempler på gjennomføring av klimatiltak.
C40-kontoret i Norge og Osloregionen vil bidra med å profilere norske byer og kommuner som
slutter seg til Race to Zero. Det vil innebære profilering på sosiale medier der kommunene som
melder seg på kampanjen blir presentert med sin ordfører som forteller hvorfor de er med, hvilke
tiltak de prioriterer og med en oppfordring til andre kommuner om å bli med.
Ved tilslutning til kampanjen må kommunen vise til minst ett konkret eksempel på et klimatiltak
som kommunen gjennomfører. Kommunedirektøren oppfordrer kommunestyret til å foreslå
hvilke(t) klimatiltak som skal løftes frem hvis Bærum kommune gir sin tilslutning til kampanjen.
Oppslutning fra norske byer og kommuner om Race to Zero kan gi økt innflytelse på den nasjonale
klimapolitikken, fordi det synliggjør vilje og evne til å være ambisiøse på klima. Analyser og
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innhenting av erfaringer fra Race to Zero kan gi grunnlag for bedre argumentasjon for kommunenes
posisjoner overfor nasjonale myndigheter.
Global Covenant of Mayors for Climate & Energy og CDP rapportering
Gjennom medlemskapet i nettverket Global Covenant of Mayors for Climate & Energy får
kommunen tilgang til kompetanse og muligheter til å bli med på nye initiativ. Medlemskapet
forplikter kommunen til å rapportere klimaregnskap og aktivitetsdata i tråd GHG-protokollen som er
en globalt anerkjent rapporteringsstandard for klima. Gjennom rapporteringen måles og
synliggjøres kommunens klimaarbeid, og gjør det samtidig mulig å sammenligne resultatene med
andre kommuner og byer verden over. Høy karakter gir kommunen bekreftelse og anerkjennelse på
at klimaarbeidet er transparent og at kommunen har god praksis og handlekraft. Det bidrar til å
bygge tillit og godt omdømme til klimaarbeidet og Bærum som klimaklok kommune.
For A-listerangeringen i 2020 fikk Bærum kommune positiv omtale i Smart Cities World.
A-listerangering fra CDP kan benyttes strategisk for å tiltrekke samarbeid, partnerskap og
finansering. Bærum kommune har i liten grad benyttet disse strategiske mulighetene.
Innrapporteringen av klimadata til CDP-plattformen er omfattende og krever involvering av
fagressurser fra mange av kommunens tjenesteområder. Kommunestyret bør derfor ta stilling til
om kommunen skal opprettholde GCoM-medlemskapet. For å redusere ressursbruken kan
kommunen endre på praksisen fra årlig rapportering til annethvert år. Det er også potensial for å
effektivere CDP-rapporteringen gjennom integrasjon med andre rapporteringsprosesser, og benytte
CDP-rapporteringen til å utvikle bedre styringsdata for klima i kommunen.
På grunn av manglende administrativ kapasitet til å rapportere for 2020 innen rapporteringsfristen
29.juli, anbefaler kommunedirektøren at det ikke rapporteres til CDP for 2020. Hvis
administrasjonen skal prioritere CDP rapportering i år, vil det ha negative konsekvenser i form av
forsinkelser og dårligere kvalitet på arbeidet med klimabudsjettet for 2022, implementeringen av
Framsikt og oppfølgingen av klima- og miljøfondet. Disse tre oppdragene har viktige leveranser i
perioden mai-juli. Det sammenfaller med CDP-rapporteringen som har rapporteringsfrist 29.juli.
Å kjøpe ekstern bistand til å gjennomføre CDP-rapporteringen ble forsøkt i fjor, og erfaringen var at
det likevel krever betydelig arbeidsinnsats fra organisasjonen for koordinering og datainnsamling.
Ingen gjennomføring av CDP-rapportering for 2020 medfører at kommunen ikke får en karakter fra
CDP for 2020. Siden kommunen i liten grad har benyttet A-listerangeringen strategisk, vil det trolig
ha liten praktisk betydning. Så lenge kommunen rapporterer til CDP for 2021, vil det oppfylle
forpliktelsene til medlemskapet i Global Covenant of Mayors for Climate and Energy.
Konsekvenser av beslutningene
Kostnader og arbeidsinnsats knyttet til deltakelse i Race to Zero vurderes som lav under
forutsetning av at Bærum kommune fortsetter med rapporteringen til CDP. Rapporteringskravet for
deltakelse i kampanjen oppfylles gjennom CDP-rapportering for 2021 som må gjennomføres innen
fristen i 2022.
Deltakelse i GCoM nettverket forplikter kommunen til å rapportere klimadata til CDP minimum
annethvert år.
CDP-rapportering er tidkrevende. Selv om det kan innhentes ekstern konsulentbistand til å bistå
med rapporteringen, vil det likevel kreve bred involvering fra administrasjonen for å innhente
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nødvendig informasjon.
Kostnaden for ekstern bistand vil være cirka 80 000-100 000 kr eks. mva. årlig/annethvert år.
I rapporteringen for 2019 var totalt 14 ansatte involvert i datainnsamling og koordinering. Det
krevde om lag 110 arbeidstimer totalt fra administrasjonen. I tillegg ble det innhentet ekstern
konsulentbistand for å bistå med rapporteringen med en kostnad på 95 000 kr eks. mva.
Uten ekstern bistand vil det trolig kreve om lag 140 arbeidstimer fra administrasjonen å
gjennomføre en årlig rapportering til CDP.
Ved å utbedre rapporteringssystem- og prosesser slik at kommunen i større grad kan samordne
CDP-rapporteringen med andre rapporteringsprosesser- og rutiner, vil trolig arbeidsinnsatsen som
kreves til CDP-rapportering være betydelig lavere. Det vil imidlertid bety at organisasjonen må
bruke tid på å videreutvikle eksisterende rapporteringsprosesser, men det kan gi gevinster i form av
mer effektiv og systematisk rapportering, samt bedre styringsdata for klimaarbeidet.

Vedlegg:
DEL TO MER OM SAKEN
Brev til medlemskommunene Race to Zero-kampanje, Osloregionen
Notat om Race to Zero-kampanje, vedlegg til brev til Osloregionens
medlemmer
Saksframlegg KS storbynettverk - Race to zero
CDP rapportering for 2019 Bærum - levert 26.08.2020
CDP score and feedback 2019 - Bærum Kommune

5405270
5405275
5405277
5405278
5407277
5407278
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
22.04.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Grete Syrdal
Einar Kindberg

Behandlingsutvalg
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Hovedutvalg for bistand og omsorg
Hovedutvalg for bistand og omsorg

Arkivsak ID:
21/6099

Møtedato
31.05.2021
05.05.2021

J.post ID:
21/71959

Politisk saksnr.
028/21
035/21

Lyset i hverdagen - fra prosjekt til drift

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse tas til etterretning.

SAKEN I KORTE TREKK
God og tett oppfølging av personer med omfattende og langvarige rusvansker er et prioritert
område i kommunen. Flere tjenester er involvert, og fortløpende forbedres samhandlingen for en
bedre helhet og koordinering. Lyset i hverdagen (LIH) tilbyr oppfølging både individuelt og som
aktivitetsbaserte fellestiltak. Arbeidet forutsetter god tverrfaglig innsats og samarbeid, internt og
eksternt. Etablering av LIH som et ordinært tjenestetilbud i Bærum kommune gir en stabil og
forutsigbar ramme for å utvikle dette arbeidet videre. Vedlagte fagplan/plattform benyttes som
støttedokument i denne sammenheng.
I henhold til politisk vedtak skal prosjektet Lyset i hverdagen evalueres etter 2 år. Hensikten med
denne saken er å svare ut dette.
Tidligere behandling
Under kommunestyrets behandling av handlingsprogram 2019 – 2022, den 5.12.2018 ble følgende
vedtatt:
«Prosjektet "Lyset i hverdagen" videreføres og utvikles som et selvstendig og uavhengig prosjekt,
som er tilknyttet NAV. Prosjektet skal søke samarbeid og støtte med næringsliv, frivillige og andre
aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektet evalueres etter 2 år»
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Med mange ulike aktører og bidragsytere, offentlige og private, ble det sett nærmere på en
organisering som sikret lovlig og god overføring av midler og gaver til prosjektet.
Kommunestyret fattet følgende vedtak den 23.10.19 i sak 125/19:
1. «Stiftelsen Lyset i hverdagen» opprettes som stiftelse.
2. Ordføreren gis fullmakt til å undertegne nødvendige dokumenter i forbindelse med opprettelsen
av «Stiftelsen Lyset i hverdagen».
3. Stiftelsens vedtekter skal være i henhold til sakens vedlegg.
4. Stiftelsens to medlemmer og varamedlemmer fra Bærum kommune oppnevnes normalt av
ansvarlig hovedutvalg etter innstilling fra rådmannen.
5. Kommunestyret oppnevner denne gang kommunens representanter inn i styret til Stiftelsen Lyset i
hverdagen: Prosjektleder Ragnhild Guddal Spesialrådgiver Einar Kindberg Folkehelsekoordinator
Nina Kolbjørnsen (vara).
6. Bærum kommune dekker stiftelsens kostnader til regnskap og revisor.
7. Styret i stiftelsen utarbeider nærmere retningslinjer for tildeling og utbetaling av midler fra
stiftelsen, innenfor de rammer som stiftelsesloven og vedtektene setter.
Redegjørelse
Kort om tilbudet:
Lyset i hverdagen er et oppfølgingstilbud til personer mellom 18 og 35 år som har hatt eller har et
alvorlig rusmisbruk. Kapasiteten i tiltaket er 14 plasser. Tilskuddsmidler fra statsforvalter har åpnet
for forsøk med inntak av søkere i alder 35 til 50 år på inntil 5 ekstra plasser. Det stilles ikke krav til
pågående aktiv behandling. Oppfølgingen har som formål å gi de rusavhengige et tilbud som
deltaker i et fellesskap sammen med andre i liknende livssituasjon. Tilbudet består i å planlegge og
bli med på fellesaktiviteter som turer i skog og mark, oppsøke interessante steder, delta i
arbeidsrettede tiltak m.m. Fellesaktivitetene er lagt til to dager per uke. Fra innføringen av
nasjonale og lokale tiltak for begrensing av covid-19 smitte i mars -20 har det vært svært
begrensede muligheter for gjennomføring av fellestiltak. En planlagt tur over flere dager måtte
avlyses.
I tillegg gis deltakerne en fast og målrettet individuell oppfølging. Målet med dette er økt mestring,
selvstendighet og livskvalitet, økt økonomisk trygghet, en trygg bosituasjon, bedret helse, bedre
bruk av det ordinære hjelpeapparatet, deltakelse i aktiviteter arrangert av andre. Individuell
oppfølging tilbys i ordinær arbeidstid gjennom arbeidsuken. Deltakere som tar kontakt utenom
arbeidstid, blir ikke avvist.
Lange perioder med omfattende rusmisbruk gir ofte kaotiske liv med høy grad av ustabilitet, til dels
tung kriminalitet, psykiske belastninger og utslitthet, men få støttepunkter til stegene for et bedre
liv. LIH får mest ut av sin involvering og innsats dersom den kan kombineres med praksisplass,
arbeidstrening og liknende i samarbeid med næringslivet. Kriminalomsorgen bidrar med beslutning
om soning, eksempelvis fotlenke slik at oppstart i arbeid kan skje raskt.
Overføringer og bemanning:
LIH overføres kroner 2 millioner årlig fra kommunen, jfr. handlingsprogramvedtak 2019 – 2022. Det
ble søkt statsforvalter om tilskuddsmidler fra 2020 og søknaden ble innvilget med 1,2 millioner. I
tillegg mottar LIH midler fra tilskuddsordningen «kommunale rustiltak» i form av lønnsmidler til ett
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årsverk. Samlet sett er det nå 5 årsverk tilknyttet arbeidet.
Eksterne tilskuddsmidler har åpnet for rekruttering av personer med brukererfaring. To personer i
50 % stilling er tilsatt.
Status for 2021 er at LIH er tildelt 517 000.- fra tilskuddordningen «kommunale rustiltak. Svar fra
ordningen tilskudd sosiale tjenester i NAV foreligger ennå ikke fra statsforvalter.
Resultater deltakere
Fra oppstart og fram til utgangen av 2020 har i alt 31 personer benyttet seg av tilbudet. For tiden er
det 12 deltakere, 2 er i kartlegging for inntak og 5 eldre enn 35 år vurderes for inntak.
Det er gjennomført to interne deltakerundersøkelser, en sommer 2019 og en i disse dager.
Undersøkelsen fra 2019 ble besvart av 9 respondenter der 5 har deltatt i ca. ett år. De øvrige 4
kortere. I hovedsak viser svarene at deltakerne ønsker seg dette tilbudet og har mål om å bli rusfrie,
at aktivitetene oppleves som positive og trygge, at relasjonen til de ansatte er god og lette å ta
kontakt med. I tillegg scorer de for en begynnende økt kontakt med venner og familie, bedret helse,
økonomi, bosituasjon, økt kontakt med hjelpeapparatet, mestring og å nå mål i eget liv.
Undersøkelsen som nå er gjennomført bekrefter funnene i den første. Denne gang har 7 deltakere
besvart undersøkelsen. 3 har vært med i mer enn 6 mnd. Svarene bekrefter at både
aktivitetstilbudet og individuelle samtaler er viktig. Som forbedringspunkt oppgis: Bedre kontakt
med de andre deltakerne og: Samtaler/kontakt med andre tjenester, særlig NAV og fastlege.
På spørsmålet: Hva som er viktig for deg? sies blant annet:
Det som er viktig for meg er at tilbud som Lyset i hverdagen blir mer tilgjengelig for folk som
sliter. Det som er så fint med Lyset er at jeg ble tatt kontakt av dem og de la fram hva slags
tilbud de hadde av aktiviteter osv. Som gjorde at jeg følte meg mer inkludert. Det er
kjempeviktig for oss som har vært/følt oss ekskludert fra samfunnet. Det som ofte kan være
vanskelig for mange er å ta tak i ting selv, når man allerede er såpass langt nede i «hullet». Her
gjorde Lyset en god jobb med å kontakte meg og oppmuntret meg til å bli med.
Jeg angrer ikke et sekund på at jeg ble med. Jeg har blitt godt kjent med en som jobber i Lyset
og han har hjulpet meg masse med å pushe meg selv og oppnå ting. På bare noen få måneder
har jeg klart å prestere ting som jeg aldri ville trodd jeg hadde klart før jeg deltok på aktiviteter
med Lyset. Jeg sitter i dag med fulltidsjobb, stabil inntekt og livet på stell.
Tverrfaglig samarbeid – fagplan
Det utarbeides en fagplan som rammeverk for det videre arbeidet med utvikling av det
brukerrettede tilbudet. Kommunen har mye erfaring fra individuell oppfølging av personer med
rusvansker. Både Oppfølgingstjenesten, inklusiv Housing First tiltaket og Rådgivning rus og psykisk
helse jobber daglig med dette. Det er derfor helt naturlig å videreutvikle det samarbeidet som
allerede er etablert med disse enhetene. Det finnes flere metodiske grunnlag.
Helsedirektoratet holder fram tverrfaglig samarbeid som metode for oppfølging av personer med
sammensatte behov. Metoden forutsetter at de samarbeidende enheter er godt kjent med
hverandre og at behov, planlegging, tiltaksgjennomføring og evaluering inngår som fellesaktiviteter.
Kommunedirektøren vurderer det som aktuelt å opparbeide et felles kunnskapsgrunnlag som også
kan være til nytte for andre. Det vurderes derfor å gjennomføre en prosess til støtte for
metodeutviklingen.
I forbindelse med utviklingen av det tverrfaglige arbeidet og fagplanen, drøftes også temaer som:
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smidig overgang til andre tjenester ved avslutning av tiltaket LIH, god og likeverdig oppfølging av
deltakere som av ulike grunner ikke ønsker å fortsette eller delta i LIH, eller skrives ut av tiltaket
uten individuell måloppnåelse. Fremtidig organisatorisk tilknytning vil også bli vurdert på bakgrunn
av erfaringer i prosjektet.
Innovativ bruk av samhandling
LIH er i særstilling i forkant når det gjelder samarbeid med private partnere. Gjennom
stiftelsesetableringen er det lagt til rette for et varig samarbeid med Rema 1000. Så langt har
samarbeidet først og fremst vært knyttet til tiltak som kan gi et bedre økonomisk fundament for
gjennomføring av aktiviteter. LIH har tatt i bruk egne digitale kanaler der informasjon om aktiviteter
og samarbeid legges ut. Taushetspliktbestemmelsene blir ivaretatt. Dette gir deltakerne kontakt og
relasjoner til den verden de skal bli en del av i pakt med en fremtidig økt egenmestring og redusert
hjelpebehov. Interessen blant andre kommuner er økende ettersom informasjon om LIH i Bærum
sprer seg.
Illustrasjon av aktørsamarbeid:

Medvirkning som suksessfaktor
LIH føyer seg godt inn i den omstillingen som brer seg inn i hjelpeapparatet på bred basis. Tiden da
brukere og deltakere skulle bli fortalt hva de komme gjøre for å få det bedre er forbi. Nå vektlegges
hva deltakeren selv mener er viktig. Denne recovery-baserte tilnærmingen har som formål å bringe
behandlingsforløpet nærmere bruker/deltakers ønsker og behov, stimulere til deltakelse i
aktiviteter sammen med andre og sluttelig gi kraft, mot og ønske til selv å bli en arrangør, støtte
eller hjelper.
LIH inviterer sine deltakere inn i dette og i praksis er det innført beslutningsprosesser, blant annet
for gjennomføring av aktivitetene, som gir reell innflytelse over sluttresultatet.
Vurdering
LIH har utviklet et godt og nyskapende tilbud til personer med omfattende og langvarige vansker i
eget liv. Erfaringene så langt, tilsier at behovet for denne type tilbud vil vedvare og videre drift og
utvikling bør skje i linjen basert på fremlagt fagplan.
Intern prosess og ekstern medvirkning

48
Seksjon for psykisk helse og rus og ansatte i LIH har vært med i utforming av saken.
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at saksbehandler også er utpekt av kommunedirektøren
som kommunens representant i styret i Stiftelsen Lyset i hverdagen.
Konsekvenser av beslutningene
Den årlige kommunale overføringen til prosjektet er vedtatt i Handlingsprogram 2019-2022.
Eksterne prosjektmidler tildeles normalt for ett år av gangen. Aktivitet i tiltaket vil til enhver tid
måtte forholde seg til budsjettmidler stilt til rådighet. Kommunedirektøren vil omtale kommunal
finansiering fra 2023 i forslag til Handlingsprogram 2023-2026.

Vedlegg:
Fagplan Lyset i Hverdagen, april 2021

5372543
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
25.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Hilde Stranden Lystad
Hilde Stranden Lystad

Behandlingsutvalg
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Hovedutvalg for barn og unge
Hovedutvalg for bistand og omsorg
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Planutvalget
Eierutvalget
Utvalg for samarbeid
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsak ID:
20/22214

J.post ID:
21/95045

Møtedato
01.06.2021

Politisk saksnr.
022/21

31.05.2021

029/21

Planlagte politiske saker 2. halvår 2021

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021 tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Vedlagt følger oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021.
Kommunedirektøren har vurdert realistisk framdrift i de anslag som er ført opp for når sakene
forventes å være ferdig fra kommunedirektøren. Sakene er prioritert og lagt ut i tid i tråd med de
rammene og føringene som ble lagt til grunn i sak om kommunedirektørens prioriteringer for 2021.
Uforutsette forhold eller nye utredningsoppdrag kan føre til at saker må forskyves i forhold til det
som er vist i oversikten. Det vil ta noe tid fra saken er ferdig fra kommunedirektøren til den kan
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behandles i utvalget.

Vedlegg:
Oversikt planlagte politiske saker 2. halvår 2021

5425050
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
25.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:
Bilag nr:
N-125
Anne-Grete Bukier
Anne-Grete Bukier

Behandlingsutvalg
Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Arkivsak ID:
21/7338

Møtedato
31.05.2021

J.post ID:
21/104101

Politisk saksnr.
030/21

Referatsaker

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Refererte dokumenter til orientering:
Dokumentnummer Tittel
1.
Behovet for og oppfølging av innbyggere med behov for
langtidsrehabilitering etter Covid 19
2.
Svar på spørsmål fra representanten Sanner (H) om åpningstider NAV
3.
Tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Claude Monets
alle

