BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR BISTAND OG OMSORG
18.08.2021 kl. 18:00 - 21:00

Møteleder:
Torbjørn Espelien

Parti
Frp

Følgende medlemmer møtte:
Bjørn Martin Johnsen
Johannes Kiese
Lina Parvizian
Torbjørn Espelien
Gøril Andersen
Bjørn Røtnes
Feyza Kasikci
Maria Barstad Sanner
Mikkel Mørch Sollie
Morten Dahl-Hansen
Torill H. Heggen
Arnulf Harald Myklebust
Line Norman Jernæs
Hans Kristian Aag
Frank Roland

Parti
Ap
Ap
Ap
Frp
Frp
H
H
H
H
H
H
KrF
MDG
PP
V

Antall representanter: 15

19.08.2021
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052/21
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053/21

Fornyet behandling kommunal retningslinje startlån

054/21

056/21

Høringsuttalelse til forslag om endringer i
tobakkskadeloven
Salgsbevilling for alkohol i selvbetjent
dagligvarebutikk
Status Kommunehelsesamarbeidet 2020-2021

057/21

Orientering om Globale Bærum

058/21

Referatsaker

059/21

Endring av reglementer for folkevalgte organers
virksomhet som følge av innføring av nytt verktøy for
virksomhetsstyring

055/21

Eventuelt
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052/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra utvalg for bistand og omsorgs møte 09.06.2021 godkjennes slik den
foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

BIOM - 052/21 - 18.08.2021:
Vedtak:
Protokoll fra utvalg for bistand og omsorgs møte 09.06.2021 godkjennes slik den
foreligger.

053/21 : Fornyet behandling kommunal retningslinje startlån
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Den fremlagte retningslinje vedtas som Bærum kommunes retningslinje for tildeling av
startlån, etableringstilskudd og tilpasningstilskudd.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torill H. Heggen, H
Kommunale retningslinjer, internt notat samt «lang og fast praksis» evalueres. Det
fremlegges nye retningslinjer for folkevalgt behandling.
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Saken tas til orientering.

Votering:
Tilleggsforslag fra Heggen (H) ble satt opp mot kommunedirektørens forslag og ble
enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Espelien (FrP) ble enstemmig vedtatt.

BIOM - 053/21 - 18.08.2021:
Vedtak:
Kommunale retningslinjer, internt notat samt «lang og fast praksis» evalueres. Det
fremlegges nye retningslinjer for folkevalgt behandling.
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Saken tas til orientering.

054/21 : Høringsuttalelse til forslag om endringer i tobakkskadeloven
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg Bistand og omsorg gir tilslutning til høringsuttalelsen og at den sendes til
Helse- og omsorgsdepartementet.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lina Parvizian, Ap
Utvalget støtter regjeringens forslag til endringer i tobakskadeloven.
Votering:
Tilleggsforslaget fra Parvizian (AP) fikk 3 (3AP) mot 12 (6H, 2FrP, 1,V, 1KrF, 1PP, 1MDG) og
falt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmg vedtatt.

BIOM - 054/21 - 18.08.2021:
Vedtak:
Hovedutvalg for bistand og omsorg gir tilslutning til høringsuttalelsen og at den sendes til
Helse- og omsorgsdepartementet.

055/21 : Salgsbevilling for alkohol i selvbetjent dagligvarebutikk
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Søknad om salgsbevilling for salg av alkohol i Coop Prix Fornebu når butikken er ubetjent,
avslås.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Søknad om salgsbevilling for salg av alkohol i Coop Prix Fornebu når butikken er ubetjent,
innvilges.
Forslag fremmet av Maria Barstad Sanner, H
Salgsbevillingen evalueres og vurderes to år etter oppstart. Bistand og omsorg oppfordrer
kommunen til å gjennomføre kontroll i butikken.
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Votering:
Kommunedirektørens forslag ble satt opp mot tilleggsforslaget til Espelien (FrP) og fikk 5
(3AP, 1KrF, 1MDG) mot 10 (6H, 2FrP, 1PP, 1V) og falt.
Tilleggsforslag fra Sanner (H) ble enstemmig vedtatt.

BIOM - 055/21 - 18.08.2021:
Vedtak:
Søknad om salgsbevilling for salg av alkohol i Coop Prix Fornebu når butikken er ubetjent,
innvilges.
Salgsbevillingen evalueres og vurderes to år etter oppstart. Bistand og omsorg oppfordrer
kommunen til å gjennomføre kontroll i butikken.

056/21 : Status Kommunehelsesamarbeidet 2020-2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens statusrapport om Kommunehelsesamarbeidet tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

BIOM - 056/21 - 18.08.2021:
Vedtak:
Kommunedirektørens statusrapport om Kommunehelsesamarbeidet tas til orientering.

057/21 : Orientering om Globale Bærum
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om Globale Bærum tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørensforslag ble enstemmig vedtatt.
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BIOM - 057/21 - 18.08.2021:
Vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om Globale Bærum tas til orientering.

058/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Orientering om fremtidig løsning for innkjøp av dagligvarer til
innbyggere med behov for bistand til dette
2.
Statsforvalters oppfølging av smitteutbrudd av covid-19 ved
Stabæktunet sykehjem - sak avsluttet
3.
August 2021 - rapportering til Hovedutvalg bistand og omsorg om
innflytting i Carpe Diem demenslandsby m.m.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

BIOM - 058/21 - 18.08.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

059/21 : Endring av reglementer for folkevalgte organers virksomhet som
følge av innføring av nytt verktøy for virksomhetsstyring
Reglementsutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar endringer i Reglement for Hovedutvalg bistand og omsorg §§
2 og 3, Reglement for Hovedutvalg barn og unge §§ 2 og 3, og Reglement for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur §§ 2 og 3, slik disse fremkommer av vedlegg 1 til
denne saken.
2. Endringene trer i kraft straks.
3. Endringene innarbeides i kommunens reglementshefte «Reglementer for
folkevalgte organers virksomhet.»
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Reglementsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

BIOM - 059/21 - 18.08.2021:
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar endringer i Reglement for Hovedutvalg bistand og omsorg §§
2 og 3, Reglement for Hovedutvalg barn og unge §§ 2 og 3, og Reglement for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur §§ 2 og 3, slik disse fremkommer av vedlegg 1 til
denne saken.
2. Endringene trer i kraft straks.
3. Endringene innarbeides i kommunens reglementshefte «Reglementer for
folkevalgte organers virksomhet.»

Eventuelt
Utvalgsleder Espelien (FrP) stilte spørsmål til administrasjonen om det er mulig å komme ut
på befaring til tjenestene. Det ble bedt om innspill fra utvalgets medlemmer om hvor det er
ønskelig å dra på befaring som sendes til utvalgsleder eller utvalgssekretær.
Utvalgsleder Espelien (FrP) stilte spørsmål om til kommunedirektøren om det er mulig at
flyktningkontoret kan komme til et utvalgsmøte og holde en orientering, samt få et
statusnotat knyttet til endringene i introduksjonsprogrammet i norskopplæring.

Torbjørn Espelien
utvalgsleder
Sindre Lågøen Hjetland
utvalgssekretær

