BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
UTVALG FOR SAMARBEID
13.02.2019 kl. 16:15 - 17:30

Møteleder:
Susanne Kristiansen Nielsen

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Asbjørn Johnsrud
Bjørn Røtnes
Bjørn Martin Johnsen
Zlata Ljubicic
Stein Stugu

Parti
FRP
H
Fagforbundet (F)
Fagforbundet (F)
R

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Bjørn Sigurd Hjetland
Wenche Steen

Parti
UNIO
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Edvard B. Værland

Parti
V

Antall representanter: 7

14.02.2019
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

001/19

Godkjenning av protokoll

002/19

Konkurranseutsetting i pleie og omsorg - avklaringer

003/19
004/19

Konkurranseutsetting av kafedrift ved bo- og
behandlingssenterne -vurdering
Sentral vikar-administrasjon (Vikar-pool)

005/19

Referatsaker

Eventuelt
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001/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Utvalg for samarbeids møte 14.12.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

SAM - 001/19 - 13.02.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Utvalg for samarbeids møte 14.12.2019 godkjennes slik den foreligger.

002/19 : Konkurranseutsetting i pleie og omsorg - avklaringer
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Driften av Lindelia bo- og behandlingssenter, ytterligere et sykehjem og en
omsorgsbolig konkurranseutsettes ikke.
2. Det gjennomføres konkurranseutsetting av driften ved Oksenøya bo- og
behandlingssenter.
3. Rådmannen fremmer sak med vurdering av driftskonsept for hvert enkelt prosjekt
med nye bo- og behandlingssentre eller omsorgsboliger.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag, punktene 1 og 3, ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag, punkt 2, ble vedtatt mot 3 stemmer(Stugu (R), Johnsen (F) og
Ljubicic (F)

SAM - 002/19 - 13.02.2019:
Innstilling:
1. Driften av Lindelia bo- og behandlingssenter, ytterligere et sykehjem og en
omsorgsbolig konkurranseutsettes ikke.
2. Det gjennomføres konkurranseutsetting av driften ved Oksenøya bo- og
behandlingssenter.
3. Rådmannen fremmer sak med vurdering av driftskonsept for hvert enkelt prosjekt
med nye bo- og behandlingssentre eller omsorgsboliger.
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003/19 : Konkurranseutsetting av kafedrift ved bo- og behandlingssenterne
-vurdering
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det gjennomføres et forsøk med samarbeidsavtale om kafedriften på Lønnås
bo- og behandlingssenter mellom Bærum kommune og en frivillig
organisasjon.
2. Forsøket gjennomføres innen de rammer som beskrives i Rådmannens
saksfremlegg.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1. Kafé driftes i egenregi med ansatte i Bærum kommune.
2. Det utarbeides en egen sak om hvordan tilbudet kan utvides med egne ansatte som
drivkraft, herunder utvidelse av åpningstiden og hva som da kreves av ekstra
bemanning.
Forslag fremmet av Bjørn Martin Johnsen, Fagforbundet.
Utvalget beklager at saken ikke har vært drøftet med de ansattes organisasjoner og ber
Rådmannen i fremtiden påser at dette gjøres før sakene sendes til politisk behandling.
Votering:
Stugus forslag fikk 3 stemmer (Stugu (R), Johnsen (F) og Ljubicic (F) og falt
Johnsens forslag fikk 3 stemmer (Stugu (R), Johnsen (F) og Ljubicic (F) og falt
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer ((Stugu (R), Johnsen (F) og Ljubicic (F)
Protokolltilførsel fra Bjørn Røtnes (H):
1. Undertegnede mener at saken burde vært drøftet etter reglene i Hovedavtalen før
den ble fremlagt til politisk behandling.
2. Det er ikke utvalgets oppgave å håndheve reglene i Hovedavtalen (HA). Eventuell
manglende etterlevelse av avtalen løses etter reglene i HA. Av den grunn stemte
undertegnede mot forslaget fra Johnsen.

SAM - 003/19 - 13.02.2019:
Innstilling:
1. Det gjennomføres et forsøk med samarbeidsavtale om kafedriften på Lønnås
bo- og behandlingssenter mellom Bærum kommune og en frivillig
organisasjon.
2. Forsøket gjennomføres innen de rammer som beskrives i Rådmannens
saksfremlegg.
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004/19 : Sentral vikar-administrasjon (Vikar-pool)
Rådmannens forslag til vedtak:
Sak om Sentral vikaradministrasjon tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Administrasjon bes om nærmere redegjørelse for:
1. Adecco fakturer Bærum kommune med 224,- pr. time innenfor oppvekst barnehage.
Hvilke vilkår gir dette vikarer i forhold til pensjonsopptjening, feriepenger, sykepenger
og stillingsandel.
2. I sak 20/18 vedtak utvalget følgende: «Utvalget ber derfor administrasjonen vurdere
om ikke en del av vikarpoolen bør bestå av faste ansatte». Hvordan er dette vedtaket
fulgt opp?
3. Hva slags stillingsprosent har vikarer i dag fordelt på stillingsintervaller og hvordan
håndteres rekruttering fra vikariater til faste stillinger, og er det noen forskjell mellom
vikarer som hentes inn fra kommunalt ansatte, direkte av tjenestestedene og de som
hentes inn fra bemanningsselskap som Adecco?
4. En betydelig andel av vikarene er kommunalt ansatte. I hva slags stillingsandeler er
de ansatt i forhold til arbeidet tid?
5. Hvor stor andel av vikarene er ansatt i 100 % stilling?

Forslag fremmet av Bjørn Martin Johnsen, Fagforbundet
Utvalget ber Rådmannen vurdere vikar-pool i sammenheng med det pågående arbeidet
rundt heltidsproblematikken.
Forslag fremmet av Susanne Kristiansen Nielsen, H
Saken tilbakesendes til Rådmannen.
Stugus og Johnsens forslag og spørsmål følger saken uten votering.
Votering:
Nielsens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 004/19 - 13.02.2019:
Votering:
Saken tilbakesendes til Rådmannen.
Stugus og Johnsens forslag og spørsmål følger saken uten votering.

005/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
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Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Referat Hoved-arbeidsmiljøutvalget 19.11.2018
Behandlingen i møtet:
Votering:
Referert dokument ble enstemmig tatt il orientering.

SAM - 005/19 - 13.02.2019:
Vedtak:
Referert dokument tas til orientering slik de foreligger.

Susanne Kristiansen
Nielsen
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

