BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
UTVALG FOR SAMARBEID
21.09.2021 kl. 18:00 - 21:00

Møteleder:
Bjørn Røtnes

Parti
H

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

Parti
LOK
UNIO
Ap
Frp
H
H
SV
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Zlata Ljubicic

Parti
LOK

Følgende varamedlemmer møtte:
Tone Gomnes

Parti
LOK

Antall representanter: 9
Følgende observatører møtte:
Joe Christian Lie

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

Parti
AKAD

22.09.2021

2
031/21

Godkjenning av protokoll

032/21

Status fagopplæring og lærlinger, høsten 2021

033/21

Status sykefravær første halvår 2021

034/21

Handlingsplan for arbeid med heltidskultur i Bærum
kommune
Referatsaker

035/21

Eventuelt
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031/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Utvalg for samarbeids møte 8.6.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt

SAM - 031/21 - 21.09.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Utvalg for samarbeids møte 8.6.2021 godkjennes slik den foreligger.

032/21 : Status fagopplæring og lærlinger, høsten 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken om status fagopplæring og lærlinger høsten 2021 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Entemmig vedtatt

SAM - 032/21 - 21.09.2021:
Vedtak:
Saken om status fagopplæring og lærlinger høsten 2021 tas til orientering.

033/21 : Status sykefravær første halvår 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt
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SAM - 033/21 - 21.09.2021:
Innstilling:
Saken tas til orientering

034/21 : Handlingsplan for arbeid med heltidskultur i Bærum kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
· Kommunedirektørens forslag til handlingsplan for arbeid med heltidskultur i
Bærum kommune tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Saken ble trukket av administrasjonen i forkant av møtet med følgende begrunnelse:
Kommunedirektøren har behov for å drøfte denne sak mer inngående med
organisasjonene, og kommunedirektørens intensjon er å levere en sak som er forankret,
godt og grundig, til neste møte(r).
Saken blir satt opp til utvalgets neste møte
SAM - 034/21 - 21.09.2021:
Sak utsatt av administrasjonen og satt opp på utvalgets neste møte

035/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.

Tittel
Referat HAMU 06.05.2021
Referat HAMU 10.06.21
Referat HAMU 11.08.2021
Status lærlinger august 2021

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt
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SAM - 035/21 - 21.09.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Representant Mortensen (AP) stilte spørsmål om hvorfor forrige møte var avlyst. Årsaken var
at det ikke var meldt opp ordinære saker til behandling i møtet. Videre stilte representanten
spørsmålet om hvordan sakslister blir formelt satt. Det er utvalgsleder som setter opp
sakslisten formelt, men i praksis er det kommunedirektøren og ordfører som setter saker på
dagsorden til de ulike utvalgene.
Representant Hjetland (UNIO) ønsker en orientering hvor Bærum kommune går gjennom sitt
eget beredskapsnivå og egne handlingsplaner når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen i de
ulike tjenestene i kommunen. Kommunedirektør kommer tilbake til utvalget med en
orientering.
Til neste møte skal det settes opp et notat hvor utvalget mener hvorvidt det skal gjøres
endringer i reglementet eller ikke knyttet til politisk representasjon blant ansatte i
kommunen. Dette betyr i praksis at utvalget ber reglementsutvalget se på saken og ta stilling
til en eventuelt endring i reglementet. Notatet skal inneholde forslaget fra Hjetland og
tidligere sak fra Politisk sekretariat.

Bjørn Røtnes
utvalgsleder
Sindre Lågøen Hjetland
utvalgssekretær

