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Oppfølgingsansvarlig
1.

Gjennomgang av Handlingsprogrammet.
• Side 54: Avvikle ordning med ekstra budsjettramme
for barn med særskilte behov i SFO.
o Kutte 0,4 mill i 2012, dretter 1.0 mill flatt.
o Får et forsvarlig tilbud innen ordinær
budsjettramme. Små utslag per SFO-enhet
•

•

•

•

Side 54: Redusere budsjettramme på Haug skole og
ressurssenter
o 2012 1,7 mill deretter 4 mill flatt.
o Skal tas på skoledelen av Haug, det blir færre
lærere og assistenter.
o Det betyr at enhetsprisen per elev
reduseres fra ca. 560 000 kroner
til ca. 525 000 krone
Side 65: Prosjekt språksenter avvikles, rettet mot
barn med språkvansker i barnehagene, utgjør en
stilling (0,5 mill) per år.
Side 78: Høsten 2010 ble det ble bevilget 5 mill. per
år til etablering av seniorsenter / tilbud for eldre
mennesker med utviklingshemming. Senteret ble
åpnet i august 2011 i lokaler på Emma Hjorth og vil
ha ca. 17 brukere i det nye tiltaket fra oppstart.
Det er laget tildelingskriterier som legges til grunn
ved tildeling av plass ved seniorsenteret.
Vedtakene revurderes årlig.
Emma dagtilbud og Myrvangveien aktivitetssenter
Etablering av seniortilbud til mennesker med
utviklingshemming har frigitt kapasitet ved de
øvrige aktivitetstilbudene.
Mange yngre brukerne av aktivitetstilbudene har
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•

omfattende og ressurskrevende behov.
Rådmannen har ikke funnet rom for
å øke ressursene til aktivitet.

•

Side 83: Koordinerende enhet reduseres. Fra 4 til 2
systemkoordinatorer.
Koordinerende enhet (KE) reduseres med to årsverk
og vil i 2013 bestå av to årsverk. KE har ansvar for
koordinering av tjenester til brukere med sammensatte
behov. Koordinering på systemnivå videreføres i KE
med redusert bemanning. Koordinering på individnivå
overføres helt til ordinær drift, og ivaretas i fellesskap
av de tjenestesteder som er involvert i forhold til den
enkelte bruker.

•

Side 86: Redusere tidsbruk til praktisk bistand i
boligen. 1,5 mill i 2012, deretter 2,9 mill utgjør
6,85 årsverk.
Enkeltvedtakene til brukere som bor i samlokaliserte
boliger skal høsten 2011 gjennomgås av
tildelingskontoret og inneholde et timeanslag for
bistandsbehov. Vedtakene inneholder i dag
ikke antall timer bistand den enkelte skal ha.
Timeanslaget som i dag anslås brukt på praktisk
bistand er høyt (rengjøring, handling, matlaging,
klesvask mv.) og vil kunne reduseres noe i
forhold til dagens nivå.
Bakgrunnen for gjennomgangen er et ønske om å få
en likere praksis av tildelingen av tjenester
til alle brukere som mottar tjenester fra pleie og
omsorg, for å sikre at brukerne får likest
mulige tjenester ved de forskjellige tjenestestedene,
og for å få riktigere styringstall enn i dag.
Ved å angi et timeanslag over tiden brukerne trenger
bistand, vil en sørge for at ressursene
fordeles riktig. Målet med tiltaket er å redusere
tidsbruk til praktisk bistand med to prosent.
Det vil gi en reduksjon på 2,9 mill.
o NB! Nye boliger har nye driftsmidler,
Brekkeski er unntaket da dette ikke er nye
plasser. Her er det lagt inn en effektiviserings
gevinst.

•

Konsekvenser for tjenesten/brukere: Når
enkeltvedtaket til den enkelte bruker gjennomgås,
vil det kunne medføre at noen tjenester som utføres i
dag vil bortfalle (ikke lovpålagte tjenester).
Hyppigheten av for eksempel rengjøring vil kunne bli
redusert. Standard for tildelingspraksis skal følges på
lik linje som for resten av Bærums innbyggere.
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•

Side 88: Alle tjenestemottakere som mottar
praktisk bistand skal betale en egenandel etter
kommunens vedtatte retningslinjer.
Tiltaket er å forstå som en prisnippavklaring på
likebehandling av alle grupper tjenestemottakere.
Noen grupper av tjenestemottakere blir i dag ikke
vurdert i forhold til egenandel. Dette gjelder
beboere i kommunale boliger innen psykisk helse, i
boliger for psykisk utviklingshemmede og
tjenestemottakere av brukerstyrt personlig assistent
(BPA).
Konsekvenser for tjenesten/brukere: Tiltaket betyr
at anslagsvis 40 flere brukere vil betale egenandel for
praktisk bistand. Prinsipielt blir således alle grupper
av tjenestemottakere behandlet likt.

•

Side 89: Administrative tiltak, gjelder i liten grad
miljøarbeidertjenesten.

•

Side 101 Redusert budsjett for tilrettelagt arbeid uten
redusert antall plasser

Tiltaket innebærer en effektivisering av Aurora og Bærum
kommunale arbeidssentre (BKA).
Når det gjelder kjøp av plasser fra Aurora verksted, skal det
gjennomføres en effektivisering som baserer seg på innføring
av en ny beregningsmåte for driftstilskudd. Dette innebærer
at Bærum kommune fra 2012 skal betale for antall faktisk
benyttede dager i motsetning til antall plasser som har vært
gjort tidligere.
Tilpasning til ny redusert ramme for BKA vil bety reduksjon
i lønnskostnader og justeringer av organisering og drift.
Færre ansatte må ta seg av det
samme antall brukere. Tidligere vedtatt rammereduksjoner
som er under effektuering kompliserer denne prosessen og
øker omstillingstrykket totalt sett.
Forslaget er således at Aurora og BKA beholder sine brukere
og drifter aktivitet og arbeid for disse innenfor en lavere
kostnadsramme.
Konsekvenser for tjenesten/brukere: Hensikten med dette
alternativet er å skjerme dagens brukere mest mulig.
De vil kunne bli værende i et tilbud på samme tjenestested.
Noen vil få nye arbeidsoppgaver. Bemanningsfaktoren ved
BKA vil gå ned. Aurora verksted vil måtte tilpasse seg de nye
beregningssatsene og tilpasse antall ansatte til dette eller
opprettholde nåværende drift og øke inntektsgrunnlaget ved
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for eksempel å selge flere plasser til andre,
omkringliggende kommuner.
Konsekvenser for organisasjonen/de ansatte: Innsparingen
må for BKA hovedsakelig tas ut i reduserte lønnskostnader.
1,1 mill. utgjør to årsverk.
Endringen sett i perspektiv: BKA er bekymret for unge
søkere som har behov for arbeid med mer oppfølging enn det
BKA kan gi i dag, da tilbudet til disse vil bli redusert.
Ulempen vil være færre ledige plasser til fremtidige brukere
av arbeidstilbud og mindre fleksibilitet i forhold til å finne
optimale løsninger tilpasset den enkelte bruker.
Boliger til utviklingshemmede
Kostnadsramme fra Handlingsprogram 2011–2014 er
tilstrekkelig for å gjennomføre planene overfor målgruppen.
35,6 mill. kan omdisponeres til boliger med service, der det
er mer behov.
Med ferdigstillelse av 9 boliger i Paal Bergsvei, 12 boliger i
Vangkroken 5 og 8 boliger i Brekkeski, ble det realisert 29
boliger til brukergruppen i 2011.
Det er behov for å etablere et boliganlegg til med ca. 10
boliger i handlingsprogramperioden, og behov for
kostnadsramme anslås 35 mill. Lokalisering er ikke avklart.
Husbankstøtte vilutgjøre ca. 6,7 mill.
Nye tiltak: Det foreslås satt av 5 mill. til offentlig/privat
samarbeid i form av kjøp av baseareal for tjenesteyting.
Tiltaket vil kunne få 20 prosent i statlig støtte.

Innspill til HP:
o Arbeidssentrene burde i større grad være
finansieres gjennom NAV.
o Arbeidssentrene og aktivitetssentrene burde
være samorganisert.
o Mye av tilbudet til personer med diagnosen
utviklingshemning finansieres av Statstilskudd
o Særlig ressurskrevende brukere får ekstra
tilskudd.
o Viktig med valgmuligheter i forhold til
størrelse på boliganlegg.
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