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Nr.223  
 
 
 

Referat fra 26. april 2005 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen, 
   Rita Engen og Leif Kåre Fjelde 
Ikke tilstede: Hanne Borthen 
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes  
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 

Besøk:  Ingen  
Vedlegg:  1/223  Privat boligprosjekt for utviklingshemmede 
 

 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 222. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

John-Harald har vært på års-møte i fylkeslaget av NFU  
for Oslo og Akershus 23. april 2005. 
De tok opp forslaget til verge-måls-lov. 
Loven forteller hva hjelpe-verge og verge skal gjøre. 
John-Harald foreslår at loven også bli lett-lest. 
Vi setter saken opp på tavlen under Andre saker. 
 
Rita og Leif Kåre har vært på møte om lett-lest brosjyre  
om endret beboer-sammen-setning (se sak 01/04 fra møte 222). 
Arbeidet er godt i gang og møtet gikk bra. 
Vi synes det er et spennende arbeid  
som kan komme til nytte for mange andre. 
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 Avis-utklipp og nyheter 

Avisutklipp fra Budstikka 14. april 2005.  
Der står det om nye rutiner i kommunen  
for hvordan man skal unngå at ansatte stjeler brukernes penger. 
 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

Neste møte flyttes fra 10. mai til onsdag 18. mai. 
 
  I sektorutvalg for Bistand og omsorg 21. april 2005 
  er det vedtatt to private bolig-prosjekt. 
  (se vedlegg 1/223  Privat bolig-prosjekt for utviklingshemmede). 
 
  Vi skal ha sommer-avslutning 7. juni 2005.   

Møtet 21. juni 2005 blir avlyst. 
 
 
 

 Brev til gruppen 

Ingen brev. 
 
 
 
 

 Internett  og hjemmeside 

Vi har sjekket sidene til Bærum lokal-lag NFU. 
Hentet bilder av enhets-ledere på Bærum kommunes hjemmeside. 

 
 
 

 @ E-post 

  Ingen e-post. 

 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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SAKER  

 
02/05 SAMARBEIDS-AVTALE 

I det nye forslaget til samarbeids-avtale  
er ikke våre ønsker A, B og C fulgt opp. 
Det synes vi er synd. 
 
Ut-klipp fra forslag til avtale (se vedlegg 2/220 Samarbeids-avtale). 
Hva skal være enhets-ledernes oppgaver i avtalen? 
RGB har følgende ønsker: 

 
A. Informere RGB om hva som skjer i kommunen 
B. Gi RGB oppgaver i forhold til temaene hjem, arbeid og fritid. 
C. Sende E-post til oss når det skjer noe RGB bør vite 
D. Ha tett samarbeid med tilretteleggerne for å forberede saker. 
 
Enhets-lederne ville at A, B og C  
skal gjøres av tilrette-leggerne. 
 
Enhetslederne ber oss invitere til et møte  
for å underskrive avtalen. 
 

Vedtak:   Avtalen under-skrives 7. juni 2005 
i forbindelse med sommer-avslutningen. 

 
 
 
 

04/05 NETT-VERK HELSE-ØST 

Vi leser Ritas og Toves forslag på neste møte. 
 
Tormod Mjåseth forteller at prosjektet er utsatt  
på grunn av penger og oppgaver som ikke er ferdige. 
 

Vedtak:   Vi venter på tilbake-melding.  
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05/05 STORTINGS-VALG 2005 

  Samarbeide med Klar Tale og Delta-senteret. 
 
Vedtak:   Lars Ole inviterer Kjersti Skirdal fra DELTA-senteret på neste møte.  
 
 
 

 

EVENTUELT 
 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 
 
 
 



 Side - 5 

 
 
 
 

Vedlegg 1/223 
 

BÆRUM KOMMUNE 
 

RÅDMANNEN 
 
 

 

Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  

07.04.2005 N-  05/2309 05/10599 

Saksbehandler: Geir Aasgaard 

  

 

Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. 

Sektorutvalg bistand og omsorg 21.04.2005 024/05 

 
 

PRIVATE BOLIGPROSJEKT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 

  
 

VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: 

 

Bærum kommune har mottatt henvendelse fra to foreldregrupperinger som planlegger botilbud til sine 

utviklingshemmede barn.  Prosjektene har tittel Per Skredders vei og Hauger Park.  Rådmannen ser positivt på 

henvendelsen men vil presisere at dette er tiltak som kommer i tillegg til de boliger kommunen skal etablere for 

målgruppen i henhold til HP 2005-2008.  Det er imidlertid avgjørende at så vel den private som kommunens egen 

satsing for målgruppen sees som en helhet.   

 

Prinsipielt  bør denne type tiltak innarbeides i Handlingsprogrammet og det bør  settes opp klare kriterier for de 

private aktørene slik at målgruppen utviklingshemmede sikres likebehandling.  

Dette gjelder bl.a. spørsmål som vedrører;  

• Kommunens tildelingsrett 

• Organisering, for eksempel som borettslag 

• Transportering av tilskudd 

• Lån og garantispørsmål 

• Tilrettelegging for effektiv drift 

 

Selv om slike prinsipper ikke har foreligget i forkant av saksbehandlingen er dette allikevel momenter som langt 

på vei er ivaretatt i vurderingen av de konkrete prosjektene som fremlegges.   

 

Rådmannen vurderer de to fremlagte prosjektene positivt, men legger til grunn for videre saksbehandling vedr 

private boligprosjekter at det utarbeides klare kriterier, bl.a. med erfaring i de saker som her presenteres og at dette 

fremmes som sak for sektorutvalget.   

 

Per Skredders vei og Hauger Park 
Saksfremlegget presenterer to private boligprosjekter for mennesker med utviklingshemming; Per Skredders vei 

og Hauger Park.  Felles for prosjektene er at de er initiert av pårørende til mennesker med utviklingshemming som 

ønsker å skaffe sine barn bolig.   

 

Alle barna står på boligkontorets søkeliste for bolig.  De er alle i en alder hvor det vil være naturlig for de fleste 

barn å flytte hjemmefra.  De er ikke på noen måte i stand til å skaffe seg bolig selv.  Alle har et tjenestebehov, men 

i ulik grad.  Lov om sosiale tjenester pålegger kommunen å yte nødvendige tjenester. 
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Per Skredders vei med 12 leiligheter er konkretisert med ferdigstillelse av reguleringsplaner 

og rammegodkjennelser. Alternative tegninger er utarbeidet og bebyggelsesplan har vært til 

førstegangsbehandling i Plan og miljøutvalget 25.11.04.  

Prosjektet er organisert som et borettslag og det foreligger firmaattest, vedtekter for borettslaget 

Per Skredders vei og stiftelsesdokument.  Det er også tegnet intensjonsavtale vedr kjøp av tomt.   
 

Hauger Park prosjektet er i en konstruktiv dialog med Holt eiendom som er utbygger for å tilrettelegge boligene 

for målgruppen.  De 8 leilighetene danner et bofellesskap som blir en egen del av boligmassen. Hver enkelt har sin 

private del i tilknytning til en fellesdel.  Prosjektet blir organisert som borettslag. 

 

Tilskuddsmidler 
Bærum kommune vil kunne transportere etableringstilskudd og kompensasjonstilskudd til de to prosjektene under 

forutsetning av at de tilfredsstiller Husbankens krav og dekker et behov i kommunen.  Dette vil ikke berøre 

kommunens egen satsing.  

 

Det må presiseres at denne særskilte ordningen er eksklusivt knyttet til disse to prosjektene.  

Bærum kommune og Husbanken har satt sluttstrek vedr tilskuddsmidlene og det vil ikke kunne 

være aktuelt å tilby tilsvarende ordning til andre private initiativtakere fordi denne type 

tilskuddsordning ble avsluttet 1.1.2004.   

 

Forutsetninger for transportering av tilskudd 

En viktig forutsetning for transportering av tilskudd er at kommunen har tildelingsrett i 20 år til 

boligene. Brukergrupper for boligene og kommunal tildelingsrett må tas inn i borettslagets 

vedtekter og stiftelsesdokumenter, noe som allerede er gjort for Borettslaget Per Skredders vei.  

Videre må klausulering av borettslagets vedtekter godkjennes av Kommunal og 

Regionaldepartementet.  
 

Kommunal garanti 

Det vil kunne være aktuelt for kommunen å stille simpel garanti.  Det vil bli vurdert i  hvert 

enkelt tilfelle hvorvidt det er behov for slik kommunal garantistillelse. 

En kommunes garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser er regulert i  

Kommunelovens §51 og  i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. 

 

Driftsmidler 

I utgangspunktet er det slik at pleie og omsorg får tildelt rammer etter utviklingen av folketall.  

At det samtidig etableres 20 nye boenheter representerer i denne sammenheng en utfordring.  

Rådmannen vil komme tilbake til dette når det er foretatt en grundig gjennomgang av 

beboersammensetning og driftssituasjon.  
 

 

Kommunal satsing 

Prosjektene Per Skredders vei og Hauger Park er boligtilbud som kommer i tillegg til de boliger 

kommunen selv etablerer i henhold til Handlingsprogrammet 2005-2008, som viser at Bærum 

kommune skal etablere i henhold til dokumentert behov 12 nye boenheter for 

utviklingshemmede utenom Fornebu.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken tas til etterretning. 

 

Elisabeth Engen    

 

Tage Gam 

 


