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ORDFØRERENS KONTOR
På grunnlovsdagen 17. mai holdt ordføreren
tale ved Rytterstatuen utenfor rådhuset om
morgenen og de fremmøte ble invitert inn på
kaffe. Senere på dagen holdt ordføreren tale i
Løkkehaven og under 17.mai-matineen i
kulturhuset. Hun deltok også i blomstertoget.

Lisbeth Hammer Krog (H) er ordfører og
kommunens fremste folkevalgte, og gikk etter
valget i 2019 inn i sin tredje ordførerperiode.
Ordføreren og øvrig politisk ledelse får bistand
av sekretariatet til utarbeidelse av
presentasjoner, tekster til media og
taleskriving. I tillegg planlegger, forbereder og
bistår ordførerens kontor ved gjennomføring av
representasjonsoppgaver for politisk ledelse.

Ordføreren bidro med foredrag og åpningstaler
på flere konferanser i 2019, herunder for
eksempel Bærumskonferansen, Urban Future
Global Conference, Frivillighetskonferansen,
Næringslivsdagen og Energy Valley. Hun
gjennomførte en rekke bedriftsbesøk sammen
med Bærum Næringsrog åpnet blant annet en
bigård på Sandvika Storsenter. Hun har delt ut
flere priser, blant annet kommunens klimapris
og arkitekturpris og åpnet flere kultur- og
idrettsarrangementer, herunder kunståpninger
og jubileer og åpning av VIVIL-lekene og deltok
på markeringen av den internasjonale
kvinnedagen 8. mars som hvert år arrangeres
på Rykkinn. Videre bidrar ordføreren med
forord i bøker, videohilsener, hilsener i
programblader og jubileumstidsskrifter.
Ordføreren er på vegne av kommunen jevnlig
vertskap for ulike tilstelninger og
arrangementer, som for eksempel
frivilligprisutdelingen, Sandvika byfest som
samlet mer enn 140 000 besøkende, den årlige
idrettsfesten for norgesmestere og
internasjonale medaljevinnere, åpent rådhus
for innbyggere med omvisning og informasjon
om aktuelle politiske saker og mottakelse for
20 bedrifter som ble miljøfyrtårnsertifisert i
2019.

01

I 2019 deltok ordføreren på rundt 102
arrangementer i og utenfor kommunen. Hun
var vertinne for over 22 mottakelser og
seremonier, herunder utdeling av Kongens
fortjenstemedalje og andre tilstelninger. Som
ordfører tar hun også imot delegasjoner og
gjester fra inn- og utland blant annet besøk fra
Frederiksberg kommune.
Alle innbyggere som fyller 100 år får en hilsen
fra eller et besøk av ordføreren. I 2019 var det
16 innbyggere som fylte 100 år.
På frigjøringsdagen 8. mai holdt ordføreren
taler og la ned kranser på følgende steder;
Tanum kirke, Rytterstatuen, Tronstadmonumentet og ved Nei-støtten på Grini.
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Kommunen var også vertskap for Kunst Rett
Vest, Twin City – kommunens vennskapsbyer,
samt vertskap for prøve-VM i kano maraton og
sjakk VM i Fisher Random Chess Championship
på Henie Onstad Kunstsenter. Også i 2019 tok
ordføreren imot utvekslingsstudenter fra hele
verden, i forbindelse med Holmenkolltreffet, i
regi av Kolsås Rotary.

Varaordfører

Ole Kristian Udnes (H) var varaordfører frem til
etter kommunestyrevalget. Ved
konstitueringen i oktober 2019 ble Siw Wikan
(H) valgt til ny varaordfører. Varaordfører bistår
ordføreren med oppgaver knyttet til
avviklingen av politisk møtevirksomhet og til
ulike representasjonsoppdrag på vegne av
kommunen. Varaordfører har også
hovedansvaret for å følge opp den politiske
styringen av området «organisasjon, styring og
utvikling», herunder ivareta løpende dialog
med kommunedirektørens administrative
ledelse. Spesielt området «Kommune for
fremtiden» og den digitale transformasjon og
teknologiske muligheter er lagt til varaordfører
rollen. I tillegg bistå ordføreren med oppgaver
knyttet til avviklingen av politisk
møtevirksomhet.
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Hver 8. mai holder ordføreren taler og
legger ned kranser ved minnetavlene ved
Tanum kirke, Rytterstatuen, Leif Tronstadmonumentet og her som bildet viser – ved
Grini. Foto: Bente Skåret.

02

Frokostklubben. Ordføreren besøker ved
jevne mellomrom enkelte av kommunens
tjenestesteder. Her fra at besøk hos
frokostklubben på Hauger skole. Foto:
Bente Skåret
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Kongens fortjenstmedalje.
Ordføreren hadde æren av å dele Kongens
fortjenestemedalje til Lars Hvardal i en
mottakelse i Munthe-rommet. Foto: Sofie
Meta.
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Varaordfører Siw Wikan.

VALGÅRET 2019
Kommunestyre- og
fylkestingsvalget

Valget 2019 ble gjennomført i 18
valgkretser og valglokalene var åpne fra
klokken 08:00 til klokken 21:00. 1 297 velgere
benyttet tilbudet om stemmegivning valgdagen
i tidsrommet mellom 08.00-09.00. Mange av
tidligvelgerne uttrykte tilfredshet med
muligheten til å stemme før arbeidsdagen tok
til.
Totalt 302 personer deltok som
valgmedarbeidere i de 18 valglokalene.

Valget ble gjennomført innenfor de rammer
som er satt i regelverk og av valgstyret. For
hele kommunen var valgdeltakelsen 70,84
prosent. Dette er en betydelig økning fra 2015
da valgdeltakelsen var på 63,6 prosent. Av de
partifordelte stemmene ble 35,6 prosent avgitt
på forhånd, en betydelig økning fra forrige
lokalvalg.
Valgorganisasjonen har bestått av 8 personer
hvorav 4 fra politisk sekretariat, 2 personer fra
digitalisering og IT-enheten, 1 person fra
kommunikasjonsenheten og 1 person fra
eiendomsdrift.

Økonomi

Regnskapet viser netto utgifter på totalt
6 448 520 kroner. Den klart største posten
knytter seg til lønn og sosiale utgifter til alle
valgmedarbeiderne som har medvirket til
avviklingen av valget, og utgjør ca. 3 750 000
kroner.

En vellykket valggjennomføring forutsetter
godt samarbeid og god koordinering mellom en
rekke ulike faggrupper og tjenester. Politisk
sekretariat, digit, eiendom, transportkontoret,
kommunikasjonsenheten, HR-enheten, vei og
trafikk, natur og idrett, lokale driftsteknikere
(vaktmestere) og ansvarlige for lokalene (for
eksempel rektor på skoler) har alle være tett
involvert i både forberedelsen og
gjennomføringen av valget.

Øvrige store poster under driftsutgifter er
konsulenttjenester fra IT-enheten, valg-utstyr
som listestativ, stemmesedler, transport og
matservering på valgdagen.

Det var anledning til å forhåndsstemme i
rådhusets vestibyle, på Bekkestua bibliotek,
Rykkinn senter, Fornebu senter og senteret på
Bærums Verk. Det økende antall
forhåndsstemmer tyder på at kommunen
lykkes godt med å tilrettelegge for
forhåndsstemmegivningen.

«For hele
kommunen var
valgdeltakelsen
70,84 prosent.»
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Budsjett 2019*

Regnskap 2019*

Lønn og sosiale utgifter

3 651 200

3 753 404

Andre driftsutgifter
Mva
Sum utgifter

3 392 462
285 017
7 328 679

2 706 916
298 986
6 759 306

Mva kompensasjon
Andre refusjoner
Sum inntekter

-285 017
0
-285 017

-298 986
-11 800
-310 786

7 043 662

6 448 520

Netto utgifter

*Tall i Regnskap og budsjettoversikten er foreløpige tall for 2019, pr. 07.01.2020.
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Konstituering

Ny kommunelov var gjeldende for Bærum
kommune fra og med det konstituerende
møtet 23.10.19. Det var også fra og med dette
møtet at tittelen rådmann ble endret til
kommunedirektør.

Etter at valgresultatet og kandidatkåringen
forelå begynte arbeidet med konstituering og
partienes fordeling av verv og posisjoner.
Politisk sekretariats oppgave var å informere
partiene om hvilke organer som etter
gjeldende lov og kommunens eget reglement
skulle velges, hvilke bestemmelser som gjelder,
f.eks. innenfor kjønnsfordeling og hvilke verv
som ikke lar seg kombinere, samt å sørge for en
fremdrift i arbeidet.

Slik som etter tidligere kommunestyrevalg ble
det i 2019 gjennomført en såkalt
Konstituering, del 2. Dette skjedde i
kommunestyrets møte onsdag 27. november.
Da valgte man representanter og
vararepresentanter til styrer, representantskap
o.l. hvor kompetansen til å velge på det
tidspunkt fortsatt lå hos kommunestyret eller
hvor partiene i kommunestyret mente det var
riktig at valget skulle skje i kommunestyret. I
møtet ble det valgt medlemmer og
varamedlemmer til Valgstyret, Samevalgstyret,
representantskapene for Asker og Bærum
Brannvesen IKS, Asker og Bærum Vannverk IKS
og Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse
(Henie-Onstad Kunstsenter), rådet for Fridtjof
Nansen-stiftelsen på Polhøgda og til styrene i
Snarøya Sanitetsforenings stiftelse,
Akershusfondet og til to legater, et medlem
med varamedlem til Bærum Kirkelige Fellesråd,
samt rådsmedlemmer, med varamedlemmer,
til Oslofjordens friluftsråd og Oslo og Omland
Friluftsråd. Kommunestyret valgte også tre
medlemmer til henholdsvis
Reglementsutvalget, Godtgjøringsutvalget og

Det er bestemt i kommuneloven at det
nyvalgte kommunestyret skal komme sammen
til konstituerende møte innen utgangen av
oktober. I Bærum skjedde dette onsdag 23.
oktober, og da valgte det nye kommunestyret, i
henhold til loven, formannskap, ordfører og
varaordfører og kontrollutvalg.
I tillegg valgte man medlemmer,
varamedlemmer, ledere og nestledere til
hovedutvalget for barn og unge, hovedutvalget
for bistand og omsorg, hovedutvalget for miljø,
idrett og kultur, planutvalget, eierutvalget,
utvalg for samarbeid og klageutvalget, samt
medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet,
råd for personer med funksjonsnedsettelse og
ungdomsrådet. Rådene valgte leder og
nestleder på sine første møter. I tillegg ble det
valgt representanter og vararepresentanter til
KS Vikens fylkesmøter. I det første,
konstituerende møte, ble valget godkjent, og
man vedtok forskrift om regler for godtgjøring
av folkevalgte.
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utvalget med ansvar for oppfølgingen av
arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren.
Det ble ikke valgt nye råds- og
styremedlemmer i Vestfjordens Avløpsselskap
ettersom dette selskapet er i ferd med å endre
organisasjonsmodell. Videre ble valget av
styremedlemmer til Stiftelsen Utleieboliger i
Bærum også utsatt.

Når det gjelder styreverv i Arba Inkludering,
Asker og Bærum Brannvesen IKS, Asker og
Bærum Vannverk IKS, Bærum kommunale
eiendomsselskap, Centro Asistencial Noruego
S.L., Henie-Onstad Kunstsenter og Vårt
Sandvika AS har disse valgene blitt gjennomført
i de respektive representantskap og/eller
generalforsamlinger, etter forslag fra eller
dialog med Eierutvalget. Videre har
Hovedutvalget for barn og unge i løpet av
høsten 2019 valgt medlemmer og
varamedlemmer til skolenes samarbeidsutvalg.

Folkevalgtopplæring 8.- 9.
november
kommunestruktur, regional utvikling,
lokaldemokrati og næringsutvikling. Etter en
innholdsrik første dag på Thon Hotel Oslofjord
sine konferanselokaler i Sandvika ble resten av
opplæringen flyttet til kommunestyresalen i
rådhuset på dag to av folkevalgtopplæringen.

Bærum kommune tilbyr i etterkant av hvert
lokalvalg skreddersydd opplæring for
kommunestyrets nye og tidligere politikere.
Samlingene i 2019 fokuserte på teoretisk
opplæring, praktisk oppgaveløsning, samt
ansvar og rolleforståelse for de folkevalgte.
Politisk sekretariat fikk fullmakt til å
gjennomføre første del av
folkevalgtopplæringen for nye og erfarne
politikere i kommunen høsten 2019. Det ble
utarbeidet et program i samarbeid med
kommunedirektørens administrasjon som
strakk seg over to dager. Opplæringen skulle gi
mer kompetanse og innsikt i folkevalgtrollen.
Målgruppen for folkevalgtprogrammet er først
og fremst nye folkevalgte. Programmet skal
bidra til å styrke de folkevalgtes rolleforståelse
og styrke motivasjonen til å løse fremtidige
utfordringer i kommunen.
Programmet var todelt. Den første delen teoretisk tilnærming ble gjennomført 8.
november. Temaet var den overordnede
strukturen til Bærum kommune som
organisasjon samt viktige styringsplaner.
Politiske ledere og representanter fra
administrasjonen hadde også fokus på ny
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Fornøyde deltakere

Del to av programmet var mer skreddersydd
for politikerne og hadde fokus på praktisk
arbeid i rollen som folkevalgt. Det var også satt
av tid til praktisk trening i kommunestyresalen.
De folkevalgte fikk erfare hvordan det er å stå
på talerstolen og forberedte et innlegg til det
nyopprettede utvalget; Hovedutvalg for
bespisning og bevertning, som alle nye
representanter var blitt medlemmer av. På
sakskartet var det denne formiddagen bare
en sak som sto på dagsorden; Matservering i
tilknytning til politisk møtevirksomhet. Det
skapte stort engasjement og bidro til mye latter
og moro da 20 representanter gikk opp til
talerstolen.

I etterkant av samlingen har 56 av 87 deltakere
evaluert folkevalgtopplæringen.
Sekretariatet opplevde et stort oppmøte i 2019
der 87 prosent av alle påmeldte deltok både 8.
og 9. november. Det ble sendte ut en
spørreundersøkelse på e-post i etterkant av
opplæringen og tilbakemeldingene er gode.
Undersøkelsen viser at deltakerne var svært
fornøyde (55 prosent) med opplæringen og 54
prosent av alle deltakerne har svart at
opplæringen var relevant for dem.
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POLITISK SEKRETARIAT
Særlig om 2019

Generelt om sekretariatets
oppgaver

Som ventet ble 2019, og da særlig høsten, et
hektisk år for kontoret. I tillegg til normal drift
er gjennomføringen av kommunestyre- og
fylkestingsvalget en omfattende oppgave som
krever betydelige ressurser, både i
planleggings- og gjennomføringsfasen.

Politisk sekretariat skal bidra til gode politiske
prosesser, tilrettelegge for arbeidet i de
politiske styringsorganene og bistå den
politiske ledelsen i kommunen. Politisk
sekretariat dekker sekretariatsfunksjonene for
alle kommunens folkevalgte organer, og utgjør
et bindeledd mellom kommunens
administrasjon og de folkevalgte. Sekretariatet
har ansvar for å følge opp kommunens
reglementer for folkevalgte organers
virksomhet, og yte generell rådgivning knyttet
til forståelsen av reglementene og politiske
prosesser i kommunen.

Umiddelbart etter valget begynte arbeidet med
forberedelsene til konstitueringen av
nytt kommunestyre og underliggende
folkevalgte organer. Det er en krevende
oppgave som forutsetter anskaffelse av utstyr
til og registrering av informasjon om nærmere
200 personer. Avdelingen har et utmerket
samarbeid med sentrale enheter som DigIT og
Lønnsenheten for å påse at overgangen blir så
smidig som mulig.

I samarbeid med kommunedirektøren
planlegger og gjennomfører politisk sekretariat
ulike arrangementer, studieturer, seminarer,
befaringer mv. for kommunens folkevalgte
organer.

Parallelt med dette arbeidet planla
kommunedirektøren og sekretariatet to dagers
folkevalgtopplæring for de folkevalgte.
Oppmøtet var meget høyt og
tilbakemeldingene fra deltagerne var svært
gode. Kafédialog, spørsmål med bruk av
mentometer og forberedte innlegg fra
talerstolen i kommunestyresalen var noen av
suksessfaktorene.

Politisk sekretariat bistår alle kommunens
folkevalgte med praktiske service- og
sekretariatsfunksjoner, samt
rådgivningsoppgaver. Politisk sekretariat er
direkte underlagt ordføreren.

Gjennom høsten 2019 var kontoret som vanlig
aktiv bidragsyter for å bistå de folkevalgte med
å koordinere den politiske
behandlingsprosessen av kommunens
handlingsprogram.
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Av andre sentrale oppgaver høsten 2019 kan
det nevnes at kontoret som vanlig hadde
ansvaret for å koordinere gjennomføringen av
TV-aksjonen i kommunen. Det er gledelig å se
den frivillige innsatsen som legges ned av
foreldre og elever ved kommunens skoler, og
ikke minst at givergleden hos innbyggerne i
kommunen holder seg stabil på et meget høyt
nivå.
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For øvrig har kontoret gjennom året hatt fokus
på å videreutvikle rutiner og digitale verktøy
som benyttes for distribusjon av politiske saker
og gjennomføringen av møter i folkevalgte
organer. Møteportalen og innsynsløsningen
utvikles i tett samarbeid med kommunens
DigIT-avdeling og eksterne leverandører.

Politisk sekretariat. Fra venstre: Bente
Skåret, Borgny Danielsen, Lusine
Mkrtchyan, Irene Jensen, Anne-Grete
Bukier, Mette Rambøl. Øverst fra venstre:
Sindre Lågøen Hjetland, Stig Olai
Kapskarmo, Eirik Lindstrøm, Tone
Halvorsen. Foto: Elena Garm
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Nøkkeltall og informasjon

| 10 ansatte

•

|Gjennomsnittsalder 46 år

Antall ansatte: 10 (7 kvinner og 3
menn).

•

Gjennomsnittsalder: 46 år.

•

I 2019 gikk én person av med pensjon i
september. Det ble ansatt en ny
medarbeider som begynte ved
kontoret i oktober.

•

Sykefraværet ved kontoret var i 2019
på 4,64 %.

•

Avdelingens medarbeidere har
arbeidsplasser i rådhuset, fordelt på to
små kontorlandskap. Avdeling er
samlokalisert og deler fellesarealer
med kommunens politiske ledelse.
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|4,64 %.

•

Avdelingen gjennomførte et
vårseminar fra 21-23 mars 2019.
Sentrale temaer på seminaret var
planleggingen av kommunestyre- og
fylkestingsvalget, samt planleggingen
av arbeidet med konstitueringen av
nytt kommunestyre og øvrige
folkevalgte organer høsten 2019.

•

Avdelingen gjennomfører normalt et
seminar på høsten, men dette utgikk
grunnet stor arbeidsmengde med
andre oppgaver.

TV-AKSJONEN
Care - Nå er det hennes tur

Politisk sekretariat har ansvaret for
innsamlingsaksjonen i Bærum kommune. I
2019 gikk innsamlingen til organisasjonen
CAREs arbeid for å skape et bedre liv for
kvinner i noen av verdens mest sårbare
områder. Bærum kommune samlet inn
6.381.471 kroner – og passerte 2018 med
6.754 kroner. Totalt kom Bærum på 3. plass av
kommunene i Akershus med 50,31 kroner pr.
innbygger.

Næringslivsdagen/ringepanelet ble arrangert
16. oktober av ordførerens kontor. Arbeidet
organiseres ved at 10-15 personer ringer til
bedrifter i kommunen. Det er tradisjonelt stor
giverglede og i 2019 ble det innsamlet 963.319
kroner.

Bærum kommune har tradisjon for å organisere
bøssebæringen ved hjelp av FAU ved barne- og
ungdomsskolene. I 2018 ble det utviklet en ny
digital kartløsning der barne- og
ungdomsskolene skulle samarbeid om
innsamlingen, noe som skulle sikre tilfanget av
bøssebærere. I 2019 ble den digitale løsningen
videreutviklet og innsamlingsområdene ble
igjen inndelt i egne roder for henholdsvis
barne- og ungdomsskolene.
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RÅDHUSET
Forvaltning av rådhuset

Offisielt gavelager

Vi er p.t. i gang med å pusse opp ordførersalen.
Planen er å trekke om og fylle stolene, samt
skifte ut det tekniske utstyret. Dette prosjektet
ble iverksatt i 2020.
I 2019 ble formannskapssalen pusset opp.
Prosjektet omfattet totalrenovering av rommet
med oppgradering av det tekniske utstyret,
utvidelse av podiet, nytt møtebord samt nye
møteromsstoler. Prosjektet hadde som hensikt
å digitalisere gjennomføring av møter etter
ønske fra både administrasjonen og politisk
ledelse. Rommet har fått en profil som er
universelt utformet og skal fungere som et
flerbruksrom for både politisk ledelse og
administrasjon.

Bærum kommunes offisielle gaver
administreres av politisk sekretariat. De
offisielle gavene egner seg for eksempel ved
reiser utenlands, representasjoner, til
samarbeidspartnere, til ansatte som slutter i
kommunen, til den som skal få en påskjønnelse
m.m. Det er viktig at sortimentet kommer fra
lokale produsenter i Bærum, som for eksempel
Aurora og Gråstua. I 2020 har kontoret planer
om å se på muligheten for å se på muligheten
for å fornye og utvide sortimentet med nye
produkter fra andre lokale leverandører.

Omvisninger og kunst

I 2019 ble det igangsatt ombygging av
rådhuskjeller fra oppbevaring av valgutstyr til
sykkelgarasje. Dette prosjektet forventes å stå
ferdig i løpet av 2020.

Politisk sekretariat gjennomfører i løpet av året
en rekke omvisninger i rådhuset. Særlig gjelder
dette skoleklasser fra Bærum som skal lære om
demokrati, valg og/eller lokalhistorie. Andre
grupper kan være foreninger og kunstklubber
etc. Hva omvisningene går ut er ulikt men
hovedpunkter er – rådhusets historie, - kunsten
i rådhuset, og – politisk styring i Bærum og
aktiviteten i rådhuset. Dette kommer i tillegg til
ordførerens arrangement «åpent rådhus»
nevnt tidligere i årsmeldingen.
Bærum rådhus har en betydelig kunstsamling.
Utenfor rådhuset finner vi rytterstatuen ved
hovedinngangen og fontenen i borggården,
begge utført av Arnold Haukeland. I vestfløyen
av rådhuset finnes mange av de verk som
tilhører Bærum kommunes kjernesamling: I
kommunestyresalen finner vi Håkon
Stenstadvolds intarsiadekorasjon Virkedagene,
i galleriet utenfor kommunestyresalen og i
vielsesrommet finner bl.a. verk av samtlige
Fleskum-malere og i etasjen under er det et
eget Munthe-rom med syv veggmalerier av
Gerhard Munthe.
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Sekretariatet har en målsetting om å ha et
vigselstilbud som oppfattes som fleksibelt,
serviceinnstilt og i tråd med brudeparenes
forventninger.

Borgerlige vielser

2019 var det andre året kommunen
gjennomførte vielsesseremonier etter at
kommunene overtok vigselsmyndigheten fra
domstolene. I Bærum var det 8 oppnevnte
vigslere som gjennomførte vielser i løpet av
året. Alle er ansatte ved politisk sekretariat.

Vielsesrommet og tilhørende oppholdsrom
ryddes og pyntes med blant annet friske
blomster, kandelaber med stearinlys o.l. før
hver vielse. Brudeparene har også fått fritt
spillerom til å sette sitt eget preg på
seremonien med kulturelle innslag som for
eksempel sang, musikk, diktlesning m.m.
Vigeselsverten tar imot gjestene og bistår før
og etter vielsen.

Totalt antall vielser gikk ned med kun 1 fra
2018. Vielser utført på rådhuset i kontortiden
var 136 fordelt på 49 arbeidsdager. Vielser
utenom kontortid var totalt 30 fordelt på 24
arbeidsdager, hvorav 11 av dem ble utført på
andre lokasjoner (private hager/hjem,
selskapslokaler eller uteområder i naturen).
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Kommunen er opptatt av å videreføre et godt
vigselstilbud og yte best mulig service ovenfor
brudeparene fremover. I den anledning vil det
bli oppnevnt flere vigslere slik at vi kan fordele
og utvide vårt vigselstilbud ytterligere. Vi tilbyr
vielsesseremonier på norsk, engelsk og tysk.
Det vil også gjøres forsøk på å kunne holde
flere seremonier rett utenfor rådhuset ved vår
nye elvepromenade.

Sekretariatet har mottatt mange positive
tilbakemeldinger fra brudepar og publikum
angående vår vigselsordning. Vi har også
mottatt stor takknemlighet fra brudepar som
har fått vie seg her hos oss, men som er bosatt
i nabokommunene, da det eksempelvis har
vært fullbooket i deres hjemkommune eller de
har fått avslag av andre grunner.

Nøkkeltall
Vielser 2019*
Antall vielser totalt
Antall vielser i rådhuset totalt
Antall vielser lørdag i rådhuset
Antall vielser andre ukedager i
rådhuset
Antall vielser utenfor rådhuset
*Dataene er hentet fra sekretariatets egen statistikkføring.

01 Vielse utenfor rådhuset i 2018.
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Vielser 2018*
166
155
19

167
154
14

8
11

9
13

POLITISK STYRINGSSYSTEM
Bærum kommune styres etter
formannskapsmodellen. Den kjennetegnes ved
at de øverste organene, som ikke er direkte
folkevalgte, blir valgt etter
forholdstallsprinsippet. Kommunestyret velger
representanter til formannskapet og de øvrige
politiske utvalgene. Ved kommunestyrevalget
2019 ble utvalgsstrukturen videreført, med
noen justeringer av antallet medlemmer i en
del av utvalgene.

•
•
•
•
•
•

Formannskapets og politiske
utvalgs disposisjonsposter
Budsjettet for formannskapets og politiske
utvalgs disposisjonsposter var i 2019 på til
sammen 2 787 500 kroner. Totalt 1 000 275
kroner er brukt til innkjøp, donasjoner, gaver
og andre tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

•

Gave til smågardister som spilte under
avdukingen av bysten av André Bjerke
utenfor Bekkestua bibliotek.
Pengegave til Vivil idrettslag.
Kjøp av juleblomster til rådhuset fra
Lions Club.
Bidrag til TV-aksjonen 2019 (Care
Norge).
Støtte til Geeks of Norway, Norges
Realfagsgymnas Ungdomsskole.
Diverse utgifter i forbindelse med at
kommunen var vertskap for Twin City
arrangement.
Diverse blomsterbuketter, diplomer o.l.
i forbindelse med deltakelse på
åpninger, jubileer, markeringer,
prisutdelinger o.l.

Politisk utvalgsstruktur

Støtte til Høvik idrettsforening.
Jubileumsgave til Jar strykeorkester.
Støtte til Hold Norge Rent konferanse.
Støtte til Haug musikkorps.
Pengegave til Bryn skoles musikkorps.
Støtte til bokprosjektet Bærum
gjennom 75 år.
Jubileumsgave Rykkinn
Frivillighetssentral.
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Kommunestyret har opprettet åtte politiske
utvalg. Disse er: hovedutvalg barn og unge,
hovedutvalg bistand og omsorg, hovedutvalg
miljø, idrett og kultur, planutvalget,
eierutvalget, utvalg for samarbeid,
klageutvalget og kontrollutvalget. Utvalgene
har avgjørelsesmyndighet innenfor sine
områder og rammer som er gitt i lov eller
vedtatt i kommunestyret. Kommunen har
videre et eldreråd, et råd for personer med
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd.

OPP TIL INNHOLD

Kommunestyret

| 151 SAKER

| 9 MØTER

| 51 MEDLEMMER

Før høstens kommunestyrevalg besto kommunestyret av følgende 9 partier: H, Ap, V, Frp, MDG, SV,
Pp, Rødt og KrF. Det nyvalgte kommunestyret for perioden 2019-2023 består av representanter fra 10
ulike partier:

01
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Reglement

Kommunestyret er det øverste besluttende
organ i kommunen. Det treffer vedtak på vegne
av kommunen så langt ikke annet følger av lov
eller delegasjonsvedtak, jf. kommuneloven § 53.
Kommunestyret står fritt til å delegere
avgjørelsesmyndighet, dog slik at enkelte
begrensninger (delegeringssperrer) følger av
kommuneloven og særlov.

02

20

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den
kommunale forvaltningen og kan forlange
enhver sak lagt frem for seg til orientering eller
avgjørelse.
Kommunestyret kan omgjøre vedtak truffet av
andre folkevalgte organer eller av
administrasjonen, i samme utstrekning som
disse selv kunne ha omgjort vedtaket.

OPP TIL INNHOLD

Formannskapet

| 227 saker

| 13 medlemmer (15)

| 19 møter

Formannskapet velges av og blant
kommunestyrets medlemmer etter partienes
forholdsvise representasjon i kommunestyret.
Ordfører og varaordfører skal være medlem av
formannskapet. Formannskapet økte fra 13 til
15 medlemmer etter valget. Formannskapet
behandlet 227 saker i 2019.

følger av lov eller bestemmelser i henhold til
lov. Det vises særlig til reglement for delegering
av myndighet i budsjettsaker.
Likevel gjelder følgende unntak, som skal
avgjøres av kommunestyret: Saker om å
erverve, avhende, makeskifte, feste, bortfeste,
pantsette fast eiendom, etablere servitutter,
bruksrettigheter og leieavtaler i fast eiendom,
som omhandler en verdi på over kr. 30
millioner.

Reglement

Medlemmer og varamedlemmer til
formannskapet velges for fire år blant
medlemmene av kommunestyret.

Formannskapet behandler forslag til
kommuneplan og innstiller til kommunestyret i
disse sakene. Formannskapet er hovedutvalg
for ansvarsområdene eiendom,
næringspolitikk, administrasjon og
IT/Digitalisering. Formannskapet er valgstyre,
jf. valgloven § 4-1.

I saker hvor formannskapet har
avgjørelsesmyndighet, jf. nedenfor, har det
instruksjonsmyndighet overfor
kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten
utøves i form av vedtak i formannskapet.
§ 2 Formannskapets myndighet og
ansvarsområde
Formannskapet har myndighet til å treffe
vedtak i alle saker, jf. kommuneloven § 5-6 (5).
Dette gjelder med mindre kommunestyret ikke
har delegert myndigheten til et fast utvalg eller
vedtatt noe annet, og annet ikke

Formannskapet har myndighet til å treffe
vedtak i hastesaker, jf. kommuneloven § 11-8
og reglementets del 1 § 3-17. Melding om
vedtak truffet i medhold av denne
bestemmelsen forelegges det organ som skulle
avgjort saken, i organets neste møte.
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Interkommunalt politisk råd
for Asker og Bærum

Kommunestyrene i Asker og Bærum vedtok før
jul opprettelse av et interkommunalt politisk
råd for Asker og Bærum. Formålet med rådet er
at kommunene kan samordne og fremme
politiske interesser overfor statlige og regionale
myndigheter. Rådet består av seks faste
medlemmer, tre fra hver kommune. Mandatet
til E18-utvalget og sykehusutvalget videreføres
i det nye samarbeidsrådet

Utvalgsleder

Ordfører, Lisbeth Hammer Krog (H)

Formannskapssekretær
Tone Halvorsen

01
02

Partisammensetningen av kommunestyret
2019-2023. Foto: Budstikka
Kommunestyret for perioden 2019-2023. Foto:
Elena Garm
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POLITISKE UTVALG

Planutvalget

| 169 saker

| 9 medlemmer (5)

| 19 møter

Viktige endringer

Reglement

Utvalg for plansaker (planutvalget) er opprettet
av kommunestyret med hjemmel i § 5-1 (2) i
kommuneloven og i medhold av plan- og
bygningslovens § 3-3. Utvalget velges for fire
år.

Antall medlemmer i forrige periode var 5 + 1
(barnas representant) og 9 etter valget

Store saker

Fossum områderegulering
KDP 3 for Fornebu
Fastsettelse av planprogram for Teleplanbyen.

Utvalget har ni medlemmer. Medlemmene
velges av og blant kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer. Fra hvert
parti/partiliste velges det samme antall
varamedlemmer som medlemmer, med tillegg
av to. Kommunestyret velger leder og
nestleder.

Høringer

Høringsmøte om områdereguleringen for
Fossum torsdag 10. januar.

Studietur

§ 2 Myndighet og ansvarsområde
Utvalget skal følge opp kommunens
arealpolitikk og disponering av arealressursene,
herunder plassering og utforming av bygninger,
teknisk infrastruktur og annen fysisk
tilrettelegging. Utvalget skal påse at enkelttiltak
og arealplaner er i tråd med overordnede
arealplaner, arealstrategi og kommunestyrets
uttrykte vilje. Kommunestyret har i denne
forbindelse delegert avgjørelsesmyndighet til
utvalget slik som angitt nedenfor.

København 17.-19. Januar 2019
Tema: Byutvikling med særlig vekt på å hente
ideer til sjøfronten i Sandvika

Befaringer

Saker på dagsorden befares i forbindelse med
hvert møte.
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Utvalgsleder

Eirik Trygve Bøe (V)
Ole Kristian Udnes (H) frem til 23.10.2019.

Nestleder

Elisabeth Hegg Gjølme (H)
Terje Hegge (H) frem til 23.10.2019.

Utvalgssekretær
Borgny Danielsen

Klageutvalget

| 34 saker

| 8 møter

| 5 medlemmer

Reglement

For saksbehandlingen i utvalget gjelder
bestemmelsene i kommuneloven kapittel 11
samt forvaltningsloven kapittel IV – VI.
Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i
klageutvalget, jf. reglementets del 1 § 2-5.

Klageutvalget er opprettet av kommunestyret
med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og i
medhold av forvaltningsloven § 28 annet ledd.
Utvalget velges for fire år.
Utvalget skal ha fem medlemmer med minst
like mange varamedlemmer. Medlemmene
velges av kommunestyret.

§ 2 Myndighet og ansvarsområde
Klageutvalget behandler klager over
enkeltvedtak fattet i Bærum kommune. Klager
på enkeltvedtak hvor særlov fastsetter annen

24
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Viktige endringer

klageinstans, fremlegges klageutvalget til
behandling med mindre særloven eller
kommunestyret uttrykkelig bestemmer annet.

•

Klageutvalget behandler likevel ikke vedtak
hvor:
Saken er behandlet etter lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
(sosialtjenesteloven) med tilhørende forskrifter
og særlov fastsetter annen klageinstans.
Departementet er klageinstans etter
forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Statlig organ er klageinstans for vedtak truffet i
henhold til myndighet delegert fra et statlig
forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28
andre ledd.
Kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndighet
til en annen særskilt klageinstans.

•
•

Utvidet myndighets- og ansvarsområde
fra og med 23.10.
Endret navn fra Klagenemnden til
Klageutvalget 23.10.
Nytt fra høsten 2019:
Kommunedirektøren møter i utvalget
slik som i alle andre utvalg

Store saker
•
•

Klager på avslag om kommunale
velferds- og omsorgsboliger
Klager på avslag om startlån

Utfordringer

Klageutvalget skal påse at saken er så godt
opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan
pålegge underinstansen å foreta nærmere
undersøkelser.

•

•

Klageutvalget prøver alle sider ved det
påklagede vedtak, og kan ta hensyn til nye
omstendigheter og opplysninger som foreligger
på vedtakstidspunktet. Utvalget kan avvise
saken, oppheve, endre eller stadfeste det
påklagede vedtak, jf. forvaltningsloven § 34.

Mobbesaker sendes direkte til
fylkesmannen. Klageutvalget har
etterlyst en oversikt over sakene og
utfallet av dem.
Burde flere klager gått til Klageutvalget?

Utvalgsleder
Torill H. Heggen (H)

Nestleder

Sigrid Helene Bradley (Frp)
Bjørn Theigen (Frp) frem til 23.10.2019.

Utvalgssekretær

Borgny Danielsen
Anne-Grete Bukier var utvalgssekretær fremt til
23.10.2019.
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Borgny Danielsen var utvalgssekretær frem til
23.

er følgende: PO 22 Grunnskoleopplæring – PO
23 Barnehager – PO 27 Barnevern.
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Hovedutvalg barn og unge

| 93 saker

| 9 møter

| 15 medlemmer

Reglement

I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet,
jf. nedenfor, har det instruksjonsmyndighet
overfor kommunedirektøren.
Instruksjonsmyndigheten utøves i form av
vedtak i utvalget.

Hovedutvalget er opprettet av kommunestyret
med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og
velges for fire år.
Hovedutvalg barn og unge har 15 medlemmer.
Medlemmene er valgt av og blant
kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer. Det kan
unntaksvis velges medlemmer som ikke er
blant kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer.

Utvalget har fullmakt til å omdisponere beløp
mellom programområdene innen sitt
ansvarsområdes driftsbudsjett. Utvalget skal
foreslå prioriteringer innen sitt ansvarsområde
når det gjelder forslag til handlingsprogram.
Utvalget velger medlemmer og
varamedlemmer til skolenes samarbeidsutvalg.

Fra hvert parti/partiliste velges det samme
antall varamedlemmer som medlemmer, med
et tillegg av to. Disse bør velges blant
kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer.

Store saker


§ 2 Ansvarsområde
Hovedutvalg barn og unge har samme
ansvarsområde som den administrative
fordeling av program- og resultatområder som
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Handlingsplan for forebygging av vold,
seksuelle krenkelser og overgrep 2019 –
2022
Handlingsplan for kjønns- og
seksualitetsmangfold 2019-2022
Kvalitetsplan for bærumsbarnehagene
2019
Barnehagebehovsanalyse 2019-2038
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Høringer

Utvalgsleder

Haakon Kvenna Veum (H)
Anne Lene W.Hojem (H) frem til 23.10.2019

04.06.2019: Åpent høringsmøte om
Barnehagebehovsanalyse 2019-2038.

Nestleder

Befaringer

Elizabeth Kathleen Hodges Dale (H)
Haakon Kvenna Veum (H) frem til 23.10.2019

Befaring Haug skole og ressurssenter 14. mai
2019

Utvalgssekretær

Lusine Mkrtchyan
Borgny Danielsen frem til 23.10.2019

Heldagsbefaring i Bærum 3.desember 2019
 Nansenparken barnehage. Omvisning
og orientering om barnehage samt
innsatser på Fornebu
 Bekkestua barneskole. Omvisning og
presentasjon av skole konsept for
bærumsskolene og læring i 21.århundre
 Ramstad ungdomsskole. Omvisning og
kort orientering om viktige prinsipp for
skolens organisering for læring og
trivsel.
 Helsestasjonen i Sandvika. Omvisning
og orientering om helsetjenester.
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Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

| 86 saker

| 8 møter

| 15 medlemmer

Reglement

PO 52 Kultur og fritid – PO 53 Kirke og andre
religiøse formål - PO 55 Fysisk planlegging,
kulturminner, natur og nærmiljø – PO 62 Brann
og ulykkesvern – PO 63 Samferdsel – PO 64
Renovasjon og avfall – PO 65 Vann og avløp –
PO 66 Anleggsdrift – PO 67 Transport. Utvalget
har også ansvaret for kommunens arbeid med
miljø, klima, frivillighet, og kommunens
reiselivssatsing. Utvalget har ansvar for
viltforvaltningen.

Hovedutvalget er opprettet av kommunestyret
med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og
velges for fire år.
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur har 15
medlemmer. Medlemmene er valgt av og blant
kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer. Det kan
unntaksvis velges medlemmer som ikke er
blant kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer.

I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet,
jf. nedenfor, har det instruksjonsmyndighet
overfor kommunedirektøren.
Instruksjonsmyndigheten utøves i form av
vedtak i utvalget.

Fra hvert parti/partiliste velges det samme
antall varamedlemmer som medlemmer, med
et tillegg av to. Disse bør velges blant
kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer.

Store saker

§ 2 Ansvarsområde
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur har samme
ansvarsområde som den administrative
fordeling av program- og resultatområder som
er følgende:
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Klimastrategi, klimaplaner, klimafond
Nytt vannbehandlingsanlegg vedtatt
Ressursbank for masseforvaltning
opprettet
Tilskudd til kultur, idrett og frivillighet
Navnesaker: MIK gikk inn for at
stavemåten Oustøya beholdes
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Studieturer
Århus og København 28. - 30. mars 2019
Tema:





23 deltagere
Kultur i by- og stedsutvikling
Sykkelstrategi
Midlertidige løsninger i by- og
stedsutvikling, «pop up»-tiltak

Utvalgsleder

Dag Egil Strømme (H)
Morten Skauge (H) frem til 23.10.19

Nestleder

Johan Malvik (V)
Wenche Berg-Olsen (FrP) frem til 23.10.19

Utvalgssekretær
Stig Olai Kapskarmo

Hovedutvalg bistand og omsorg

| 102 saker

| 9 møter

| 15 medlemmer
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Reglement

Fra hvert parti/partiliste velges det samme
antall varamedlemmer som medlemmer, med
et tillegg av to. Disse bør velges blant
kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer.

Hovedutvalget er opprettet av kommunestyret
med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og
velges for fire år.
Hovedutvalget bistand og omsorg har 15
medlemmer. Medlemmene er valgt av og blant
kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer. Det kan
unntaksvis velges medlemmer som ikke er
blant kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer.

I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet,
jf. nedenfor, har det instruksjonsmyndighet
overfor kommunedirektøren.
Instruksjonsmyndigheten utøves i form av
vedtak i utvalget.
§ 2 Ansvarsområde
Hovedutvalg bistand og omsorg har samme
ansvarsområde som den administrative
fordeling av program- og resultatområder som
er følgende: PO 32 Pleie og omsorg – PO 33
Sosialtjenester og bolig – PO 36
Kommunehelse.

Seminarer

Studietur til Fredriksberg kommune
08.05.2019-10.05.2019 – psykiatri og rus

Befaringer

04.12.2019 Omvisning på:
 EmmaMedLiv og Høyrabben boliger
 Brekkeski boliger
 Bærum Storkjøkken
 Besøk/lunsj Emma Kafe
 Lønnås bo- og rehabiliteringssenter
 Besøk og omvisning på Solbakken boog behandlingssenter

23.01.2019 Omvisning på tre boliger psykisk
helse- og rus:




Rubo: Rudsdalen boliger (omsorgsbolig)
KADRU: KAD Rudsdalen bo- og
behandlingssenter(institusjon)
KIBO: Kirkegårdsveien boliger
(omsorgsbolig) Modulhusene i Knotten
8-Slependen (velferdsbolig)
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Utvalgsleder

Torbjørn Espelien (Frp)

Nestleder

Maria Barstad Sanner (H)
Siw Wikan (H) frem til 23.10.2019

Utvalgssekretær

Anne-Grete Bukier

Eierutvalget

| 48 saker

| 9 møter

| 5 medlemmer

Reglement

Eierutvalget er opprettet av kommunestyret
med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og
velges for fire år. Eierutvalget har 5
medlemmer. Medlemmene er valgt av og blant
kommunestyrets medlemmer/
varamedlemmer. Det kan unntaksvis velges
medlemmer/varamedlemmer som ikke er blant
kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer.

Fra hvert parti/partiliste velges det samme
antall varamedlemmer som medlemmer, med
et tillegg av to. Disse bør fortrinnsvis velges
blant kommunestyrets
medlemmer/varamedlemmer.
Medlemmer i eierutvalget kan ikke ha verv i
selskaper hvor kommunen har eierinteresser.
I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet,
jf. nedenfor, har det instruksjonsmyndighet
overfor kommunedirektøren.
Instruksjonsmyndigheten utøves i form av
vedtak i utvalget.
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kommunens eierskapsmelding oppdateres ved
behov og at den rulleres i henhold til fastsatt
plan. Kommunestyret selv skal minst én gang i
valgperioden vedta eierskapsmeldingen, jf.
kommuneloven § 26-1.

§ 2 Ansvarsområde
Eierutvalget iverksetter og følger opp
kommunens vedtatte eierskapsmelding overfor
selskapene. Eierutvalget skal følge opp at

Eierutvalget skal behandle og gi råd i saker
angående eierstyring av selskap hvor
kommunen har eierinteresser.

Store saker i 2019

«Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) - forslag om
å omdanne selskapet til et aksjeselskap»
(sluttbehandlet KST 19. juni – Sak 097/19)
«Eierstrategi for ARBA AS - revidert versjon»
(behandlet EIER 22. februar – Sak 003/19).

Utvalgsleder

Ole Kristian Udnes (H)
Siw Wikan (H) frem til 23.10.19.

Nestleder

Kathrine Zeiner-Gundersen (H)
Arne Inge Mathisen (KrF) frem til 23.10.2019

Utvalgssekretær
Irene Jensen
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Kontrollutvalget

| 74 saker

| 9 møter

|5 medlemmer
Utelukket fra valg til kontrollutvalget er
ordfører, varaordfører, medlem og
varamedlem av formannskapet, medlemmer og
varamedlemmer av folkevalgt organ med
beslutningsmyndighet, samt medlemmer og
varamedlemmer av kommunestyrekomité.
Medlemmer og varamedlemmer av
kommunestyret er likevel valgbare.

Reglement

Kontrollutvalget er opprettet av
kommunestyret med hjemmel i kommuneloven
§ 23-1 og velges for fire år. Kontrollutvalget
skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer.
Kommunestyret velger, i sitt konstituerende
møte, medlemmene og varamedlemmer til
utvalget, og blant medlemmene leder og
nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer
skal velges blant kommunestyrets medlemmer.
Lederen kan ikke være medlem av samme parti
eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.

Utelukket fra valg til kontrollutvalget er videre
ansatte i kommunen, personer som har en
ledende stilling, eller som er medlem eller
varamedlem av styret eller
bedriftsforsamlingen, i et selskap som
kommunen har eierinteresser i, eller personer
som har en ledende stilling, eller som er
medlem eller varamedlem av styret i et
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt
oppgavefellesskap.

Utvalgets leder og nestleder har møte- og
talerett i kommunestyret når utvalgets saker
behandles.

§ 2 Kontrollutvalgets myndighet og
ansvarsområde
Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet
og kontroll med den kommunale forvaltningen
på kommunestyrets vegne, herunder påse at
kommunen har en forsvarlig revisjonsordning,
jf. kommuneloven kapittel 23.
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Utvalget kan ikke overprøve politiske
prioriteringer som er foretatt av kommunens
folkevalgte organer.

avgi rapport til kommunestyret om hvilke
forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og
om resultatene av disse.

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt
arbeid til kommunestyret. Før en sak
rapporteres til kommunestyret skal den være
forelagt kommunedirektøren til uttalelse.
Kontrollutvalget skal legge frem årlige
rapporter om sin virksomhet for
kommunestyret.

Forvaltningsrevisjonen

Kommunestyret valgte 20.6.18 å
konkurranseutsette regnskapsrevisjonen, og
beholde forvaltningsrevisjon i
kommunerevisjonen (sak 85/18).
Anbudskonkurransen for anskaffelse av
regnskapsrevisor ble gjennomført fra oktober
2018 – mars 2019. Sak om valg av
regnskapsrevisor ble behandlet i
kommunestyret 27. mars sak 51/19.
Kommunestyret valgte BDO til kommunens
regnskapsrevisor med virkning fra 1. juni 2019
etter innstilling fra kontrollutvalget.

§ 3 Årsregnskap
Kontrollutvalget skal påse at kommunens
årsregnskap blir revidert på en betryggende
måte, herunder holde seg løpende orientert
om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i
samsvar med de bestemmelser som følger av
lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk
og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler
med revisor.

Forvaltningsrevisjonens kommunale selskapers
praktisering av offentlighet ble behandlet i
kontrollutvalget i august. Undersøkelsen er
avgrenset til de kommunale selskapene Arba
Inkludering AS, Asker og Bærum brannvesen
IKS og Vestfjorden avløpsselskap - VEAS.

§ 4 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll
med at den økonomiske forvaltning foregår i
samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Undersøkelsen viser at de undersøkte
selskapene bortsett fra Arba fører journal og
har et avklart forhold til behandlingen av
innsynskrav. Følgende hovedutfordringer ble
avdekket:
 Manglende innsyn hos Arba inkludering
 Enkelte mangler ved innsynssakene
 Mangelfull journalføring

Kontrollutvalget skal minst én gang i
valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret er konstituert,
utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en
risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens virksomhet og virksomheten i
kommunens selskaper, jf. kommuneloven § 233. Planen skal vedtas av kommunestyret selv.
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring
av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget

Kommunestyret behandlet rapporten i
november (sak 135/19).
Forvaltningsrevisjonens håndtering av
mobbesaker ble behandlet i kontrollutvalget i
februar. Undersøkelsen viser at Bærum har
langt færre klagesaker til Fylkesmannen og en
betydelig lavere andel klager som får medhold,
enn Stavanger og Sandnes. Dette indikerer at
34
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Bærum har god håndtering av mobbesaker.
Bærum har de siste årene gjennomført en
rekke tiltak for å sikre elevene et trygt og godt
skolemiljø. Rapporten pekte på følgende
Hovedutfordringer:
 Lærere varsler rektor for sent.
 Undersøkelsene blir ikke beskrevet
presist nok.
 Tiltakene som settes inn er ikke
konkrete nok.
 Tiltakene mot den som mobber er ikke
tydelige nok.

representanter velges av og blant de ansatte
for to år av gangen i henhold til Hovedavtalens

Utvalgsleder

Per Arne Nyberg (AP)

Nestleder

Petter Erik Kaland Melsom (Frp)
Carl Wilhelm Tyrèn frem til 23.10.2019.

Utvalgssekretær

Kommunestyret behandlet rapporten i mars
(sak 51/19).

Mona Moengen

Utvalg for samarbeid

| 46 SAKER

| 9 medlemmer

| 8 møter

Reglement

bestemmelser. Leder og nestleder velges av
kommunestyret.
Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke
er representert i utvalget har
anledning til å delta med en fast observatør
med møte- og talerett, jf. Hovedavtalen del B §
4, 5. avsnitt.

Utvalg for samarbeid er opprettet av
kommunestyret med hjemmel i kommuneloven
§§ 5-1 (2), 5-2 og 5-11, og skal minimum dekke
krav til partssammensatt utvalg. Utvalget
velges for fire år.
Utvalget består av 6 medlemmer oppnevnt av
kommunestyret og 3 medlemmer utpekt av
arbeidstakerorganisasjonene. De ansattes
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§ 2 Ansvarsområde
Utvalg for samarbeid behandler saker som
gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte, jf. kommuneloven §
5-11.

Viktige endringer

8 faste medlemmer frem til 23.10.2019 og 9
faste medlemmer etter 23.10.2019.
UNIO (Hovedorganisasjon for universitets- og
høyskoleutdannede) og LOK
(Landsoverenskomsten) stiller med faste
medlemmer på vegne av fagorganisasjonen
Observatører fra AKAD (frem til 23.10.),
observatører fra AKAD og YS-K (fra 23.10.)

Utvalget foreslår og behandler overordnede
retningslinjer for kommunens personalpolitikk,
herunder tiltak for likestilling og inkluderende
arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-,
fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og
implementering av nasjonalt vedtatte
reformer, jf. Hovedavtalen del B § 4, tredje
avsnitt.Utvalg for samarbeid kan også virke
som rådgivende organ for kommunedirektøren
innenfor spørsmål som har prinsipiell
betydning for medarbeiderne og for forholdet
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Utvalgsleder

Bjørn Røtnes (H)
Susanne Kristiansen Nielsen frem til 23.10.2019

Nestleder

Suzanne Elisabeth Five (H)
Bjørn Røtnes (H) frem til 23.10.2019

Utvalgssekretær

Sindre Lågøen Hjetland
Bjørg Alver var utvalgssekretær frem til
23.10.2019.
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Eldrerådet

| 56 SAKER

| 8 møter

| 10 medlemmer

Reglement

Eldrerådet behandler alle saker som gjelder
eldres levekår.

Eldrerådet er opprettet av kommunestyret i
medhold av kommuneloven § 5-12 som
rådgivende organ for kommunen i saker som
gjelder eldre og velges for fire år.

Rådet skal uttale seg i saker som blir forelagt til
uttalelse av kommunale organer og den
kommunale organisasjon, og ellers i de saker
som følger av lov. Rådet kan også ta opp etter
eget initiativ saker innen sitt virkeområde.
Rådets funksjon er å gi råd innad i kommunen.

Rådet består av 10 medlemmer med
varamedlemmer som oppnevnes av
kommunestyret for valgperioden. Flertallet av
medlemmene i eldrerådet skal på
valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Protokollen fra rådsmøtet skal følge
saksdokumentene til de kommunale organ som
tar endelig avgjørelse i saken.

Seks av rådets medlemmer med
varamedlemmer skal velges etter forslag fra
organisasjoner og interessegrupperinger som
representerer de eldre. Rådets politiske
representanter fra foregående periode utgjør
valgkomité og fremmer innstilling til
kommunestyret.

For saksbehandlingen i eldrerådet gjelder
bestemmelsene i kapittel 11 i kommuneloven.
Dette reglementets del 1 (Felles
saksbehandlingsregler for folkevalgte organer)
gjelder for rådets virksomhet så langt det
passer. Eldrerådet kan ikke pålegge
kommunedirektøren særskilte
utredningsoppdrag.
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Viktige endringer

Store saker

7 medlemmer (frem til 23.10.19), 10
medlemmer (fra 23.10.19)

Dialogmøte med alle brukerrådslederne
for seniorsentrene
Temaer:
• «Leve hele livet»: gode, aktive
hverdager for eldre
• Demens
• Boformer for eldre
•

Rådssleder

Niña Sanner (H)
Ragna Berget Jørgensen frem til 12.11.2019

Nestleder

Ragna Berget Jørgensen
Niña Sanner (H) frem til 12.11.2019

Rådssekretær

Stig Olai Kapskarmo
Bjørg Alver frem til 23.10.2019.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

| 55 saker

| 8 møter

| 10 medlemmer

Reglement

for kommunen i saker som gjelder personer
med funksjonsnedsettelse og velges for fire år.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er
opprettet av kommunestyret i medhold av
kommuneloven § 5-12 som rådgivende organ

Rådet skal ha 10 medlemmer med
varamedlemmer, som oppnevnes av
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tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på
grunnlag av funksjonsnedsettelse og tjenester
for personer med funksjonsnedsettelse.

kommunestyret. Kommunestyret velger leder
og nestleder.
Leder skal velges blant de politisk valgte
representantene. Nestleder skal velges blant
representantene for organisasjonene som
representerer personer med
funksjonsnedsettelse. Seks av rådets
medlemmer med varamedlemmer skal velges
etter forslag fra organisasjoner som
representerer personer med
funksjonsnedsettelse. Rådets politiske
representanter fra foregående periode utgjør
valgkomité og fremmer innstilling til
kommunestyret.

Rådet skal uttale seg i saker som blir forelagt til
uttalelse av kommunale organer og den
kommunale organisasjon, og ellers i de saker
som følger av lov. Rådet kan også ta opp etter
eget initiativ saker innen sitt virkeområde.
Rådets funksjon er å gi råd innad i kommunen.
Saker som gjelder personer med
funksjonsnedsettelse skal fremlegges for rådet i
god tid før besluttende myndighet behandler
saken. Det vil i tillegg være hensiktsmessig at
kommunedirektøren orienterer rådet om
større, viktige og/eller prinsipielle saker som er
under arbeid.
Protokollen fra rådsmøtet skal følge
saksdokumentene til de kommunale organ som
tar endelig avgjørelse i saken.

Rådet har anledning til å oppnevne
arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og
ytterligere et medlem.
§ 2 Myndighet og ansvarsområde
Rådet skal være rådgivende organ for
kommunen, og skal forelegges saker som er
særlig viktig for personer med
funksjonsnedsettelse. Dette gjelder blant annet

For saksbehandlingen i rådet gjelder
bestemmelsene i kapittel 11 i kommuneloven.
Dette reglementets del 1 (Felles
saksbehandlingsregler for folkevalgte organer)
gjelder for rådets virksomhet så langt det
passer. Rådet kan ikke pålegge
kommunedirektøren særskilte
utredningsoppdrag.

Viktige endringer

Rådsleder

Funksjonshemmedes råd og mennesker med
nedsatt funksjonsevne er endret til «Råd for
personer med funksjonsnedsettelse».

Magnar Danielsen (H)

Nestleder

Befaringer





Sissel Mette Nyberg fra 11.11.2019.
Marit Holm frem til 23.10.2019.

Damveienbolig, Jongsås (samlokaliserte
boliger)
Rykkinn skole, avdeling Berger
Sjøholmen
Kadettangen og Elvepromenaden

Rådssekretær

Anne-Grete Bukier
Bjørg Alver rådssekretær frem til 23.10.2019.
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Ungdomsrådet

| 61 saker

| 9 møter

| 10 medlemmer

Reglement

Markeringer

Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i
kommuneloven § 5-12 som rådgivende organ
for kommunen i saker som gjelder ungdom.

•

Ungdomsrådet i Bærum kommune skal være et
organ for og med ungdom. Rådet skal være et
bindeledd mellom ungdommen, politikerne og
kommuneadministrasjonen. Ungdomsrådet
skal ha ti medlemmer med numeriske
varamedlemmer. Kommunestyret velger selv
medlemmer og varamedlemmer til rådet, og
blant medlemmene leder og nestleder.

•

Ungdomsrådets leder og nestleder
holdt appeller under terrormarkeringen
i Sandvika i august.
Startet et samarbeid med Grorud
ungdomsråd og Nansen fredssenter.

Store saker
•
•
•
•

§ 2 Myndighet og ansvarsområde
Ungdomsrådet skal ha til behandling saker som
gjelder ungdom eller som er særlig viktig for
ungdom.

•

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ
og uttaler seg i saker som blir forelagt til
uttalelse av kommunale organer og den
kommunale organisasjon, og ellers i de saker
som følger av lov. Rådet kan også etter eget
initiativ ta opp saker innen sitt virkeområde.
Rådets funksjon er å gi råd innad i kommunen.

Fritidsapp
Fritidsstipend
Helsestasjon for gutter
Ungdomsrådet foreslo felles
mobilregler i skolen
Egenevaluering: konkluderte med at det
var veldig fornuftig å erstatte
ungdommens kommunestyre med
ungdomsråd

Rådsleder

Martin Strømme fra 13.11.2019.
Anne Smedsrud Edstrøm frem til 23.10.2019.

Nestleder

Tiril Hagen Andersen fra 13.11.2019.
Mikkel Mørch Sollie frem til 23.10.2019.

Rådssekretær
Stig Olai Kapskarmo.
40

Sammen skaper vi fremtiden
Mangfold | Raushet | Bærekraft

