BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
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HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE
21.09.2021 kl. 18:00 - 20:00

Møteleder:
Haakon Kvenna Veum
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Terje Heiestad
Jan Mauritz Thalberg Jr.
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H
H
H
H
H
KrF
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V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Anfa Hassan Hashi
Dina Knudsen

Parti
H
SV

Følgende varamedlemmer møtte:
Julie Bryhni
Nina Haukeland

Parti
H
R

Antall representanter:

15

Fra administrasjonen
Bente Rudrud Herdlevær

Tittel
kommunaldirektør org., styring

2
og utvikling
kommunalsjef Oppvekst
barnehage
kommunalsjef Oppvekst skole

Erik Førland
Siv Herikstad

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

063/21

Godkjenning av protokoll

064/21

067/21

Samordning av lokale rus- og
kriminalitetsforebyggende tiltak - SLT årsrapport 2020
Bærum kommunes høringssvar på forslag til
regulering av konverteringsterapi
Orientering om arbeidet med reduksjon av den
langsiktige investeringsplanen 2022-2041
Referatsaker

068/21

Henvendelser og innspill

069/21

Høringsuttalelse til høringen "Du er henta"

065/21
066/21

Eventuelt
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063/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Hovedutvalg barn og unge 17.08.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 063/21 - 21.09.2021:
Vedtak:
Protokoll fra møte i Hovedutvalg barn og unge 17.08.2021 godkjennes slik den foreligger.

064/21 : Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak SLT årsrapport 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsrapport 2020 for Samordning av Lokale rus og- kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)
tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 064/21 - 21.09.2021:
Vedtak:
Årsrapport 2020 for Samordning av Lokale rus og- kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)
tas til orientering.

065/21 : Bærum kommunes høringssvar på forslag til regulering av
konverteringsterapi
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens utkast til høringssvar fra Bærum kommune oversendes
Kulturdepartementet.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Haakon Kvenna Veum, H
Tillegg under punktet om forbud ved 16 eller 18 år:
"Et annet moment er at aldersgrensen bør settes til myndighetsalder fordi man på det
tidspunktet vil ha større forutsetninger for å bo for seg selv. I en situasjon der et barn
presses av foreldrene til å oppsøke konverteringsterapi vil det være veldig uheldig om
dette sammenfaller med tiden der ungdommen finner seg selv og er på sitt mest sårbare.
Om forbud settes til 18 år vil myndige voksne i større grad enn en ungdom på 16 år kunne
flytte hjemmefra og ta egne valg uavhengig av foreldrene."
Forslag fremmet av Haakon Kvenna Veum, H
Tillegg kommunedirektørens høringssvar - fellesforslag fra AP, Frp, H, MDG, R
Forbud også for voksne
Bærum kommune mener konverteringsterapi skal forbys også for voksne med
begrunnelse i de skadevirkningene slik behandling har.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremmet av Haakon Kvenna Veum (H) ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra AP, Frp, H, MDG og R ble vedtatt mot to stemmer (KrF og V)

BAUN - 065/21 - 21.09.2021:
Innstilling:
Kommunedirektørens utkast til høringssvar fra Bærum kommune oversendes
Kulturdepartementet med følgende tillegg:
1. Tillegg under punktet om forbud ved 16 eller 18 år:
"Et annet moment er at aldersgrensen bør settes til myndighetsalder fordi man på det
tidspunktet vil ha større forutsetninger for å bo for seg selv. I en situasjon der et barn
presses av foreldrene til å oppsøke konverteringsterapi vil det være veldig uheldig om
dette sammenfaller med tiden der ungdommen finner seg selv og er på sitt mest sårbare.
Om forbud settes til 18 år vil myndige voksne i større grad enn en ungdom på 16 år kunne
flytte hjemmefra og ta egne valg uavhengig av foreldrene."
2. Bærum kommune mener konverteringsterapi skal forbys også for voksne med
begrunnelse i de skadevirkningene slik behandling har.

066/21 : Orientering om arbeidet med reduksjon av den langsiktige
investeringsplanen 2022-2041
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 066/21 - 21.09.2021:
Innstilling:
Saken tas til orientering.

067/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Svar på spørsmål fra representanten Nesset (Ap) i Hovedutvalg barn
og unges møte 17.8.21
2.
Svar på spørsmål fra representanten Stugu (R) om UNICEF Norges
kommuneanalyse for 2021
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

BAUN - 067/21 - 21.09.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

068/21 : Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Ingen dokumenter til behandling.
BAUN - 068/21 - 21.09.2021:
Ingen dokumenter til behandling.
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069/21 : Høringsuttalelse til høringen "Du er henta"
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Høringsuttalelse til høringen «Du er henta!» vedtas slik kommunedirektøren foreslår i
denne saken.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 069/21 - 21.09.2021:
Vedtak:
Høringsuttalelse til høringen «Du er henta!» vedtas slik kommunedirektøren foreslår i
denne saken.

Eventuelt
Utvalgsleder Haakon Kvenna Veum orienterte om tidslinje for LDIP, BØP og
skolebehovsanalysen.
Kommunalsjef Helse og sosial Grete Syrdal orienterte om Covid-situasjonen for barn og
unge i Bærum kommune.
Kommunalsjef Oppvekst barnehager Erik Førland orienterte til referatsak svar på
spørsmål fra representanten Nesset (Ap) om barnehageplasser.
Haakon Kvenna Veum
utvalgsleder
Elise Marie McCourt
utvalgssekretær

