BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

05.05.2021

UTVALG FOR SAMARBEID
04.05.2021 kl. 18:00 - 20:00
Før behandlingen av sakskartet ble det holdt tre orienteringer:
- Om kommunegården ved eiendomsforvalter Kjersti Lysne Sanden og spesialrådgiver
Kjellaug Hurlen.
- Om feilutbetalinger til kommunale pensjonister ved teamleder for pensjon, Elisabeth
Sageng
- Om panedemisituasjonen ved konst. kommunalsjef Ole Ursin-Smith

Møteleder:
Bjørn Røtnes

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Anne Kari Baarli
Bjørn Sigurd Hjetland
Kirsti Margrethe Mortensen
Harald Pedersen
Suzanne Elisabeth Five
Gjermund Skaar
Wenche Steen

Parti/ org,
LOK
UNIO
Ap
Frp
H
SV
V

Følgende medlem hadde forfall:
Zlata Ljubicic

LOK

Følgende varamedlem møtte:
Tone H. Gomnes

LOK

Antall representanter: 9
Fra administrasjonen møtte:
Ole Ursin-Smith, konst. kommunalsjef for organisasjon og interne tjenester
Stig Olai Kapskarmo, spesialrådgiver/ utvalgssekretær
Observatører:
Yngve Trulsrud Vethe Ludvigsen, DELTA
Joe Christian Lie, Akademikerne
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

018/21

Godkjenning av protokoll

019/21

Minoritetsspråklige ansatte i barnehagene

020/21

Referatsaker

021/21

Henvendelser og innspill

Eventuelt
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018/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Utvalg for samarbeids møte 13.4.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Suzanne Five (H) tok opp en skrivefeil i protokollen.
Kirsti M. Mortensen (Ap) tok opp at observatør Joe Christian Lie ikke stod som deltager i
møtet.
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent, med de forslag til rettelser som kom frem i møtet.

SAM - 018/21 - 04.05.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Utvalg for samarbeids møte 13.4.2021 godkjennes med de rettelser som
fremkommer av behandlingen i møtet.

019/21 : Minoritetsspråklige ansatte i barnehagene
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om språkmiljø i barnehagene til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 019/21 - 04.05.2021:
Vedtak:
Utvalg for samarbeid tar sak om språkmiljø i barnehagene til orientering.

020/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
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1.
2.

Svar på spørsmål i SAM 13.4.21 - oppfølging av sak TETT PÅ Oppvekst Barnehage
Vedrørende forståelsen av reglement for Utvalg for samarbeid

Behandlingen i møtet:
Til referatsak 2 kom Anne Kari Baarli (LOK) med følgende protokolltilførsel:
Det er beklagelig at tillitsvalgte ikke ble gitt mulighet til å uttale seg i saken før
avgjørelsen ble tatt. Fagforbundet er usikre på om reglementsutvalget har vurdert
saken opp mot Hovedavtalen og Hovedtariffavtalens bestemmelser. Fagforbundet
mener at denne type saker skal arbeidsgiver diskutere med tillitsvalgte. Vi vil derfor
komme tilbake til denne problemstillingen.
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

SAM - 020/21 - 04.05.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

021/21 : Henvendelser og innspill
Ingen saker

Eventuelt
Bjørn Sigurd Hjetland (UNIO) ba om en sak der man behandler retningslinjer for ansattes
representanters deltakelse i politiske utvalg etter Kommunelovens § 13-4.
Bjørn Sigurd Hjetland (UNIO) viste til markeringen mot SIAN i Sandvika og rettet en takk til
politikere, administrasjon, ansatte og innbyggere i den sammenheng.

Bjørn Røtnes
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

