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Årsmeldingen gjør rede for det daglige
arbeidet ved politisk sekretariat samt
virksomheten til politisk ledelse og de
folkevalgte organer i kommunen i kalenderåret
2020.

Pandemiutbruddet har preget hverdagen i
2020 og utvilsomt gjort at arbeidsåret ble
annerledes enn forventet. Nye digitale
arbeidsformer og digitale møtearenaer har
utfordret oss alle. Årsmeldingen viser
imidlertid at disse utfordringene er håndtert
på en utmerket måte av innovative,
endringsvillige og lærelystne medarbeidere og
folkevalgte.

Årsmeldingen gir nærmere informasjon om
kommunens politiske organer herunder
opplysninger om antall møter, antall
behandlede saker og kort informasjon om de
viktigste sakene. Selv om pandemien har krevd
mye ressurser og oppmerksomhet, gir
årsmeldingen innblikk i at det har vært et
imponerende aktivitetsnivå i de folkevalgte
organene.
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Lisbeth Hammer Krog (H) er Bærums ordfører og er inne i sin tredje
ordførerperiode. 

Ordfører i Bærum kommune

Politisk ledelse
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Det som preget året aller mest var
selvfølgelig pandemien og konsekvensene
av innføringen av de strengeste tiltakene
Norge har opplevd siden krigen.  Etter
hvert som viruset spredte seg og for alvor
kom til Norge, ble mange planlagte
arrangementer, konferanser og seminarer
utsatt og senere avlyst. Noen ble etter
hvert gjennomført som webinarer eller som
digitale møter.  

Pandemien preget alle ordførerens
aktiviteter, og ved alle fysiske
arrangementer i 2020 ble ivaretakelse av
smitteverntiltak avgjørende for
gjennomføringen. Nesten alle de politiske
møtene etter midten av mars ble avholdt
digitalt. Rådhuset ble stengt for besøkende
i april og ansatte oppfordret til å jobbe
hjemmefra.

Parallelt med økningen av smitte i
samfunnet, har både ordfører og
varaordfører deltatt på hyppige digitale
møter i kriseledelsen for å vurdere ulike
tiltak basert på den til enhver tid gjeldende
smittesituasjon og nasjonale føringer.
  
Jobb nummer én for kommunen er, og har
hele tiden vært, å begrense spredningen, ta
vare på dem som allerede er smittet og
hensynta kapasiteten i helsevesenet. 

I tillegg til de store følgene for kommunens
innbyggere, har krisen hatt enorme
økonomiske konsekvenser. Det har vært og
er fortsatt tøffe tak for mange bransjer. I
denne krevende tiden har ordføreren hatt
møter med ulike berørte bransjer og fått
mange gode innspill til tiltak for å bedre
situasjonen. Resultatet ble Bærumspakken
på 100 millioner kroner i støtte til det
lokale arbeidslivet, næringslivet og
frivilligheten. I 2020 fikk vi viktige
avklaringer for god videreutvikling av
kommunen. Første spadetak for ny E18 ble
tatt i november, noe et stort flertall i
kommunestyret har kjempet for i 30 år.
Første sprengladning for bane til Fornebu
ble også avfyrt. 

Bærumskonferansen - “Fremtidens
kommune – Fargesterk og klok” ble
arrangert i januar og samlet over 400
mennesker. Under konferansen delte
ordføreren ut tre interne innovasjonspriser.
Åpningen av Norges første demenslandsby,
Carpe Diem demenslandsby, var en
milepæl for eldreomsorgen i kommunen,
og Carpe Diem ble også kåret til Årets
Helsebygg av sertifiseringsbedriften
Nohrcon. 
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Det ble inngått partnerskapsavtaler med
Energy Valley og Bærum næringsråd for å
fremme prosjekter, aktiviteter og
arrangementer som kan bidra til å utvikle
regionens konkurransekraft.  

Lilleøya gravlund ble ferdigstilt og en ny og
moderne gravlund ble markert med et 14
meter høyt klokketårn. Gledelig var også
det å kunne innvie et nytt orgel i Østerås
kirke.

Kommunens innbyggere som fyller 100 år,
får tradisjonelt besøk av eller en hilsen fra
ordføreren. I 2020 var det 20 personer som
fylte 100 år, og fra mai ble det grunnet
pandemien kun sendt blomsterhilsener. 

Tradisjonelle arrangementer på 8. mai og
17. mai ble markert med begrenset
publikum til stede og flere av ordførerens
taler ble strømmet. På frigjøringsdagen 8.
mai holdt ordføreren taler og la ned
kranser på følgende steder: Tanum kirke,
Rytterstatuen, Tronstad-monumentet og
ved Nei-støtten på Grini. Om morgenen på
grunnlovsdagen 17. mai holdt ordføreren
tale ved Rytterstatuen utenfor rådhuset.
17. mai-matineen i kulturhuset ble
arrangert uten publikum og strømmet med
en forhåndsinnspilt hilsen fra ordføreren.
  

Varaordfører  
Ved konstitueringen i oktober 2019 ble Siw
Wikan (H) valgt til ny varaordfører.
Varaordføreren i Bærum er heltidspolitiker
og bistår ordføreren med oppgaver, knyttet
til både avviklingen av politisk
møtevirksomhet og til ulike
representasjonsoppdrag på vegne av
kommunen.  

Varaordføreren har et særskilt ansvar for
oppfølgingen av området organisasjon,
styring og utvikling og dialogen med
kommunedirektøren om dette. Hun har fast
møtearena med utvalgslederne og har en
aktiv rolle i planleggingen av blant annet
seminarer for kommunestyret og
formannskapet i samarbeid med
kommunedirektøren. 

Fra sommeren 2020 har varaordfører vært
programvert for politikerpodkasten «fra
Klokketårnet». 

Varaordfører har det politiske ansvaret for
TV-aksjonen i kommunen og var
ambassadør for TV-aksjonen 2020 i Bærum
– Et hav av muligheter. 

Ordføreren holdt foredrag og innledninger
på ulike webinarer gjennom året og delte
ut flere priser, blant annet kommunens
klimapris, arkitekturpris og frivilligpris. 
Hun åpnet flere kunstutstillinger digitalt og
fremførte hilsener i forbindelse med
jubileer og markeringer. 
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Ordføreren delte ut 22
miljøfyrtårnsertifikater til bedrifter i
Bærum. På grunn av pandemien ble
mottagelsen i rådhuset avlyst, og
ordføreren kjørte personlig ut og leverte
sertifikatene til 15 av bedriftene. 



FRIVILLIG-
HETSPRISEN
2020 

Fr iv i l l ighetspr isen 2020  g ikk  2020  t i l

Najat  Derraz,  s om i  f l ere  å r  har  arbeide t

som fr iv i l l ig  i  Skytte rdal en.  Mottagels e

i  rådhuset b le  erstat tet  med et  f lot t

utendø rs  arrangeme nt i  Skytterdalen.

markerte en milepæl i
byggingen av den nye
Lilleøya gravlund

 

PLASSERINGEN
AV KLOKKE-
TÅRNET  

Ordfø rer  dro  besøkte

Lydia  Mimmi  E lster  på

Berger  sykehjem som

fylte  100  å r  på

selveste

fr ig jø r ingsdagen.  

Kommunen har  len ge

satt  innovasjon på

dagsorden i  s in

eldreomsorg.

Åpningen av Carpe

Diem 21 .  september

var  i  så  måte en

mi lepæ l .  Carpe Diem

er  Norges fø rste

demenslandsby

MILJØFYRTÅRN-
SERTIFISERT.
ROADTRIP TIL
BEDRIFTENE.

GRINI  2020 :  Å rets 75  å rs  jubi leu m for

fr ig jø r ingsdagen ble  mar k ert  med

begrenset  publ ikum t i l  st ede.  Tal ene

ved Rytterstatuen og på  G r in i  b l e

streamet.   



CDP- CARBON
DISCLOSURE
PROJECT

TV-AKSJONEN.
ET HAV AV
MULIGHETER

F o r  a n d r e  å r e t  på  r a d  h a v n e t  Bæ r u m  på  A -

l i s t e n  t i l  C D P .  L i s t e n  er  e n  o v e r sik t  o v e r

b y e r  o g  k o m m u n e r  d e  m e n e r  fo r t je ne r

t o p p k a r a k t e r  f or  s it t  k l i m a ar be i d .  CD P

a r b e i d e r  f o r  a t  m y n dig he t e r  og  b e d r i ft e r

v e r d e n  o v e r  s k al  r e d u s e r e  s i ne

k l i m a g a s s u t s l i p p .  U t de l i n g e n f a n t  s t e d i

P a r i s .

Varaordfø rer  er  programvert  for

pol it ikerpodcasten fra  K lokke tå r ne t .

Her  i  prat  med ordfø rer  L isbet h

Hammer Krog og d i rektø r  for  s a mfu nn

Arthur  Wøhni .  Temaet  var  ny  E18

Podcasten b le  etablert  i  juni  2020  og

det  b le  spi lt  inn  og publ isert  20

podcast  fø r  ju l  2020 .  

PODCAST.
FRA
KLOKKETÅRNET

K l i m a k l o k p r i s e n  2020  g i kk  t i l  to

v i n n e r e :  O s l o f j o r d  V a r m e  o g D ine

Røt t e r  +  T o o t h f a i r y  F a r m

På  Bæ rumskonferansen «Fremtidens kommune –

Fargesterk  og k lok» delt e  ordfø rer  ut  3  pr iser .  Globale

Bæ rum stakk av med kommunens innovasjonspr is .

Pr isen «Beste fei l»  g ikk  t i l  «Ugo t i l  t rening» som

ønsket  å  f lere  unge t i l  å  gå  e l ler  sykle  t i l  t renin g.

Denne pr isen deles ut  t i l  innovasjoner  som ikke har

væ rt  helt  vel lykket.  Fei len som ble  g j ort  var  at  beh ove t

for  løsningen ikke b le  undersøkt ,  fø r  t i l taket  b le  satt  i

gang.  Nytt  forsøk b l i r  g jort ,  med bedre  forankr ing,  i

løpet av å ret .  Brøyte-  og feieweb f ikk  pr isen «Stje l

med st i l» .



Støtte til Fornebuløpet

Støtte til promotering av boken 
Bærum gjennom 75 år. 

Budsjettet for
formannskapets og politiske
utvalgs disposisjonsposter
var i 2020 på til sammen 2
835 000 kroner. Totalt 303
734 kroner er brukt til
innkjøp, donasjoner, gaver og
andre tiltak:

Formannskapets og politiske
utvalgs disposisjonsposter

    Bidrag til TV-aksjonen Støtte til Lions Club sitt arbeid

Gaver til Frelsesarmeen

Jubileumsgave til Jar Skoles 
Strykeorkester
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Politisk sekretariat skal bidra til gode politiske prosesser, tilrettelegge
for arbeidet i de politiske styringsorganene og bistå den politiske
ledelsen i kommunen. 

Sekretariatfunksjon

Politisk sekretariat
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Generelt om
sekretariatets oppgaver
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. 

I samarbeid med kommunedirektøren
planlegger og gjennomfører politisk
sekretariat ulike arrangementer,
studieturer, seminarer, befaringer mv. for
kommunens folkevalgte organer. Politisk
sekretariat bistår alle kommunens
folkevalgte med praktiske service- og
sekretariatsfunksjoner, samt
rådgivningsoppgaver. Politisk sekretariat
er direkte underlagt ordføreren.

Pandemiåret 2020
Politisk sekretariat gikk inn i det nye året i
troen på at 2020 skulle bli et normalår,
etter et hektisk år med omfattende
oppgaver i forbindelse med
kommunestyre- og fylkestingsvalget,
konstitueringen samt opplæring av nye
folkevalgte. Så kom pandemien og 12. mars
ble Norge stengt ned for å hindre spredning
av koronaviruset. Bærum rådhus ble lukket
for publikum, folkevalgte og ansatte. Alle
medarbeidere viste stor tilpasningsevne
når den nye hverdagstilværelsen plutselig
ble en hovedregel om at jobben måtte
gjøres fra hjemmekontoret. For politisk
sekretariat ble det store spørsmålet
hvordan de politiske møtene skulle
gjennomføres. Året 2020 ble således preget
av koronasituasjonen med ekstraordinære
arbeidsoppgaver og merarbeid.
13. mars vedtok Kommunal- og
moderniseringsdepartementet midlertidig
forskrift for å lette gjennomføringen av 
 fjernmøter i kommuner og
fylkeskommuner. 

Politisk sekretariat | Årsmelding 2020 09
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Formannskapet behandlet de påfølgende
ukene saker på vegne av underliggende
organer, digitalt via Microsoft Teams. 
Utrullingen av Teams var allerede i gang i
kommunen før pandemien rammet og
politisk sekretariat ble raskt prioritert. I
mai kom møtevirksomheten i gang digitalt i
de andre utvalgene. De ansatte bisto de
folkevalgte med tilganger, opplæring i bruk
av Teams samt support under møtene. Det
ble utarbeidet egne brukervennlige
manualer til både leder og deltager. Alle
møter ble strømmet da publikum ikke
hadde fysisk tilgang til møtene. Kontoret
har hatt fokus på å videreutvikle og utvide
strømmingsløsningen tilpasset situasjonen,
blant annet slik at vi kan overføre flere
møter parallelt.

Overgangen til digitale møter gikk
planmessig og ukomplisert. Møtene ble
avviklet effektivt og sakene ble underlagt
grundig debatt og forsvarlig behandling.
Høsten 2020 ble det også avviklet digitale
kommunestyreseminarer, hvor de
folkevalgte deltok i gruppearbeid digitalt
via samarbeidsverktøyet Miro. 

Av positive effekter av digitale møter kan
nevnes redusert møteforfall og forenklet
innkalling til ekstraordinære møter, noe
det var behov for ved flere anledninger i
forbindelse med hastebehandling av
koronaforskriften i formannskapet.I det
lengste levde håpet om fysisk
kommunestyrebehandling av
handlingsprogrammet i desember, men i
henhold til smittesituasjonen ble møtet
gjennomført digitalt.

Innbyggerdialog og høringsmøter ble også
gjennom året avviklet via digitale møter og
webinarer. For å kunne nå ut ytterligere til
innbyggerne med temaer fra politikk og
samfunn ble politikernes Podkast «fra
Klokketårnet» etablert.

Høsten 2020 hadde kontoret som vanlig
ansvaret for å koordinere gjennomføringen
av TV-aksjonen i kommunen. Innsamlingen
ble annerledes grunnet pandemien med
opprettelse av digitale bøsser, bruk av
spleisløsninger og vipps. Det var gledelig å
se at den frivillige innsatsen og givergleden
hos innbyggerne i kommunen var på et
fortsatt høyt nivå og at rekorden fra året
før ble slått.
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Kontoret har gjennom året gjennomført og tilpasset de borgerlige vielsene i henhold
til regler for smittevern og krav om færre gjester til stede. For å imøtekomme ønsker
om flere gjester ble borggården pyntet og tatt i bruk til uteseremonier. 

Våren 2020 ble det valgt meddommere for perioden 2021-2024. Kommunen utlyste
vinteren 2020 søknadsskjema via Bæringen og kommunens nettsider, i tillegg til at det
ble sendt et brev fra ordfører til utvalgte grupper. Det var svært stor interesse for
vervet og vi mottok nesten 2700 søknader, hvorav i underkant av 900 fikk tildelt verv.
Endelig valg av meddommere for perioden ble vedtatt i kommunestyrets møte i juni.

Det er etablert ny sykkelparkering for de ansatte i rådhuskjelleren
Vielsesrommet ble malt og supplert med malerier slik at  samtlige Fleskum-malere
nå er representert i rådhusets vestfløy.
Det ble iverksatt en betydelig oppgradering av ordførersalen med utskifting av det
tekniske utstyret og omtrekking av stolene. Arbeidet vil bli ferdigstilt i 2021. 

Rådhuset
Grunnet nedstengningen av samfunnet ble det svært redusert aktivitetsnivå i
rådhuset i 2020.  Likevel ble enkelte oppgraderingsprosjekter påbegynt og/eller
sluttført. Av arbeid som kan nevnes fra 2020 er følgende: 
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Nøkkeltall 

S Y K E F R A V Æ R

9,42 %

A N S A T T E  

10

G J E N N O M S N I T T S A L D E R

46 år

P O L I T I S K E
M Ø T E R

150
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Sykefraværet ved avdelingen var i
2020 på 9,42 %. Det høye fraværet
knytter seg til to
langtidssykemeldinger. 

Ingen personer sluttet ved
avdelingen i 2020, men én
medarbeider avviklet
foreldrepermisjon. I den perioden
var det ansatt en vikar ved
avdelingen. 

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

Avdelingen gjennomfører normalt
ett seminar hvert halvår. Seminaret
for våren 2020 var berammet og
planlagt, men pandemisituasjonen
gjorde at dette måtte avlyses.
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Formidling gjennom egne kanaler

Kommunikasjon

03
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Kommunens nettsider
Hjemmesidene er et av våre viktigste
kanaler for kommunikasjon med
målgruppene våre, og vi legger stor vekt på
at innholdet skal være relevant og enkelt
tilgjengelig for publikum og de folkevalgte. 
Vi oppdaterte Politikk-sidene i mai 2020,
der funksjonalitet og design var
optimalisert etter kartlegging av
brukerbehov og gjennomarbeidede
analyser.

Nettsidene har fått et bedre strukturert
innhold, landingstider og nye løsninger
som har som mål å gjøre brukerne mer
selvhjulpne. Det var derfor også svært
viktig å oppdatere informasjonen. Vi tror vi
har lyktes med ambisjonene, men effekten
vil vi imidlertid først kunne si noe konkret
om når vi ser utviklingen for brukertrafikk
over tid. 

Kommunen benytter analyseverktøy for å
samle inn opplysninger om besøkende på
baerum.kommune.no. Formålet er å
utarbeide statistikk og brukerundersøkelse
som vi bruker for å forbedre kvaliteten på
nettstedet og de digitale tjenestene. Ved
hjelp av disse verktøyene finner vi blant
annet svar på: Hvor mange som besøker
våre nettsider, hvor lenge økten varer,
hvilke nettsteder brukerne kommer fra og
hvilke nettlesere som benyttes.  Vi får også
tilbakemelding på om brukerne fant det de
søkte/lurte på. 
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Varaordfører Siw Wikan tok våren 2020
initiativ til å etablere en podkast med
informasjon og diskusjon om den politiske
dagsordenen, særlig i Bærum, men også
nasjonalt og internasjonalt når det er
aktuelt.  Det ble kjøpt inn utstyr og etablert
et studio i Politisk sekretariats lokaler.
Første episode ble spilt inn og publisert i
august, etter en testepisode i juni. I
begynnelsen ble det produsert ny episode
annenhver uke, mens på slutten av året kom
det ut ny episode hver uke. 
Det ble produsert og publisert 20 Podkast-
episoder i 2020. Episodene har hatt 1905
avspillinger. 

Majoriteten av lytterne er fra 35 år og
oppover med hovedvekt i aldersspennet 45-
59 år.

Det er etablert et redaksjonsråd og det har
også vært jevnlige møter med gruppelederne
for å sørge for en bred forankring.

Representanter for samtlige partier i
kommunestyret har deltatt i podkasten i
løpet av året og alle har kunnet komme med
innspill til temaer.

Navnet «fra klokketårnet» henspiller til
rådhusets klokketårn. Som inngangsmelodi
til podkasten spilles starten på Egil
Hegerbergs låt «Odd Reinsfelt» som er
skrevet i anledning av at Hegeberg, alias
«Bare Egil» en gang for flere år siden hadde
konsert i kommunen. Det er innhentet
tillatelse fra Hegerberg og det betales TONO-
avgift.
 
Siste episode 2020 ble også filmet og lagt ut
på YouTube. Det er tenkt at dette skal gjøres
med alle episoder fremover.
 
Varaordfører Siw Wikan har vært
programleder for podkasten, bortsett fra
siste episode hvor hun selv var gjest.

Fra Klokketårnet- Podkast
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Kommune-tv

 
Nr.                                               Utvalg                     Dato                                  Direktevisninger

1                                  Formannskapet         09.11.2020                                                        1511

2                                  Formannskapet         28.10.2020                                                          496

3                                        Planutvalget         13.09.2020                                                          481

4   Hovedutvalg bistand og omsorg          07.10.2020                                                          387

I perioden 01.01.2020 til 31.12.2020 hadde vi totalt 11 759 visninger av direktesendinger og
5991 arkivvisninger for kommunens side på Kommune-TV. 
Vi hadde et opphold i møtevirksomheten i mars, men gikk tilbake til møtevirksomhet i april.
I forbindelse med dette ble møter gjennomført digitalt og av hensyn til offentlighet ble det
besluttet at alle politiske møter i folkevalgte organer skulle strømmes. 

Sendingen med flest direktevisninger var Formannskapet fra 09.11.2020 med 1511 visninger,
mens Hovedutvalg for bistand og omsorg sitt møte 07.10.2020 er sendingen med flest
arkivvisninger med 284. Deretter følger følgende ti på topp for perioden: 

Direktesending

 
 

5   Hovedutvalg bistand og omsorg          09.09.2020                                                          317

6             Hovedutvalg barn og unge           06.10.2020                                                         311

7                                       Planutvalget          10.12.2020                                                          307

8                                 Formannskapet           26.08.2020                                                         304

 
9                                Kommunestyret           02.12.2020                                                          279

 
10                                    Planutvalget           16.12.2020                                                          265
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Arkivvisninger

Nr.                                                Utvalg                   Dato                                   Arkivvisninger
 
 
1  Hovedutvalg  bistand og omsorg        07.10.2020                                                      284
 
 
2                                       Planutvalget        10.12.2020                                                      205
 
 
3  Hovedutvalg bistand og omsorg         09.09.2020                                                      198
 
 
4                                 Formannskapet        26.02.2020                                                       182
 
 
5                                       Planutvalget       12.03.2020                                                       158
 
 
6                                  Formannskapet       09.11.2020                                                      148
 
 
7                                  Formannskapet      12.09.2020                                                       147
 
 
8                                       Planutvalget       25.06.2020                                                       137
 
 
9                                       Planutvalget       08.10.2020                                                       136
 
 
10                                      Planutvalget      11.06.2020                                                      129
 
 
 
Tallene viser antall klikk inn på enten direktesending eller arkiv. Det fremkommer ikke hvor
lenge visningen varte eller gjennomsnittlig visningstid. 
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Politisk sekretariat har ansvaret for innsamlingsaksjonen i Bærum
kommune. I 2020 gikk innsamlingen til organisasjonen WWFs arbeid for å
bekjempe plast i havet. En fjerdedel av plasten i havet kommer fra
Sørøst-Asia. TV-aksjonsmidlene øremerkes tiltak i Indonesia, Vietnam,
Filippinene og Thailand.

WWF- Et hav av muligheter

TV-aksjonen 2020

04

Årets TV-aksjon 2020 var ekstra spennende
da den for første gang var heldigital
grunnet pandemisituasjonen. Det var
derfor spesielt viktig at alle
givermuligheter var lett tilgjengelig og godt
kommunisert ut, slik at alle som ville kunne
få gi sitt bidrag til - digitale bøsser,
giversider, spleisløsninger og vipps. Det ble
en utfordring for Bærum kommune, som
har tradisjon for å organisere
bøssebæringen ved hjelp av FAU ved barne-
og ungdomsskolene. Kommunen måtte nå
raskt mobilisere andre grupper frivillige.

Kommunen arrangerte strandryddedager i
samarbeid med Oslofjorden friluftsråd og
andre miljøvernaktører og skoler, og
samlet inn plast på land og i elver.
Kunstnere arrangerte plastutstillinger og
auksjonerte bort en stor Plastokrill på
henger, som stod plassert i rådhusparken. 

Skolene bidro stort til tross for krevende
dager med smittevern og kohorter, og
arrangerte blant annet skoleløp, opprettet
spleis og digitale bøsser. Etter
aksjonshelgen hadde totalt 290 digitale
bøsser i Bærum samlet inn 2 090 713 kroner
via sosiale medier og internt. 

Resultatet ble overveldende! Bærum
kommune samlet totalt inn 7.527.046
kroner – og passerte 2019 med 1,1 million
kroner. Formannskapet bevilget i år 255
734 kroner (2 kroner per innbygger)til «Et
hav av muligheter» og satte fokus på
viktigheten av livet under vann. Den
frivillige innsatsen og givergleden hos
innbyggerne i kommunen var på topp og
den digitale innsamlingen var en suksess.

Den tradisjonelle næringslivsstafetten med
ringepanel ble også avlyst, men ordføreren
informerte bedriftene i brev om
givermulighetene. Næringsliv og
organisasjoner samlet inn 1.718.974
kroner, nesten 700.000 mer enn året før.
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Tallene er hentet fra Tv-aksjonens hjemmesider. 
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Borgerlige vielser
I sitt tredje år som vigselsmyndighet gjennomførte kommunen 130 borgerlige vielser. Det
var en liten nedgang fra året før, hvilket har sammenheng med at en del vielser ble avlyst
eller utsatt som følge av restriksjoner på grunn av pandemien. Det ble utført 20
lørdagsvielser, og 9 par ble viet i selskapslokaler eller private hjem/hager. Under
pandemien ble 8 par viet utendørs for å gjøre det mulig med noen flere gjester til stede
under seremonien.  7 brudepar ble viet på andre ukedager enn fredag eller lørdag.
Kommunen er opptatt av å videreføre et godt vigselstilbud og yte best mulig service
ovenfor brudeparene. I 2020 ble det derfor oppnevnt flere vigslere slik at vi kunne utvide
vårt tilbud ytterligere. I Bærum er det nå totalt 11 oppnevnte vigslere ved politisk
sekretariat. I tillegg har kultursjefen fått vigselsmyndighet.
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Sekretariatet har en målsetting om å ha et vigselstilbud som oppfattes som fleksibelt,
serviceinnstilt og i tråd med brudeparenes forventninger. Vi tilbyr vielsesseremonier på
norsk, engelsk og tysk.

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.

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.

Borgerlige vielser

05

Nøkkeltall

                                                                            Vielser 2020                    Vielser 2019                  Vielser 2018

Antall vielser totalt                                               130                                 166                              167
Antall vielser i rådhuset totalt                           121                                 155                              154
Antall vielser lørdag i rådhuset                           20                                    19                                14
Antall vielser andre ukedager i rådhuset           7                                       8                                  9
Antall vielser utenfor rådhuset                             9                                     11                                13

Dataene er hentet fra sekretariatets egen statistikkføring.
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Politisk
styringssystem
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Bærum kommunestyre
2019- 2023

Høyre 22

Arbeiderpartiet 8

Fremskrittspartiet   4Venstre 5

Sosialistisk Venstreparti  2 Senterpartiet  2

Miljøpartiet De Grønne 5Pensjonistpartiet 1

Rødt 1 Kristelig Folkeparti 1

KVINNER

27,5 %

MENN

72,5 %

MANDATER

51

Bærum kommunestyre 2019-2023.Grafikk laget av Lusine Mkrtchyan 
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Høyre 7 Arbeiderpartiet 2Fremskrittspartiet 1 Venstre 2 Rødt 1Senterpartiet 1Miljøpartiet De
Grønne 

1

Bærum formannskap
2019- 2023

Bærum formannskap 2019-2023.Grafikk laget av Lusine Mkrtchyan 
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Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen.
Den kjennetegnes ved at de øverste organene, som
ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter
forholdstallsprinsippet. Kommunestyret er
kommunens øverste styringsorgan og har ansvaret for
kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret
handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke
er delegert til andre kommunale organer.

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 § 5-3.
Kommunestyret står fritt til å delegere
avgjørelsesmyndighet, dog slik at enkelte
begrensninger (delegeringssperrer) følger av
kommuneloven og særlov.

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.

Kommunestyret
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MØTER

11

SAKER

136

51
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Møter og møteoffentlighet
Møteplan for politiske møter utarbeides for ett år av gangen og vedtas i kommunestyret
foregående år. Utvalgenes møter holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av
lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 11-5, tredje ledd. 

Særlig om 2020
11 møter 136 saker 51 medlemmer
Kommunestyret avviklet 11 møter i 2020 og behandlet 136 saker. Kommunestyrets møter i
januar, februar og mars ble avviklet som ordinære, fysiske møter, mens de resterende
møtene i 2020 ble avviklet digitalt via Teams.

Kommunestyrets møter i januar, februar og mars ble avviklet som ordinære, fysiske
møter. Da rådhuset ble stengt ned på grunn av pandemien behandlet formannskapet i
april saker på vegne av kommunestyret i henhold til formannskapetets myndighet til å
treffe vedtak i hastesaker, jf. kommuneloven § 11-8 og reglementets del 1 § 3-17. Fra mai
og ut året avviklet kommunestyret møter digitalt via Teams.

Seminarer
16. oktober avholdt kommunestyret seminar med tema kommuneplanens samfunnsdel
og klimastrategi. 

30. november avholdt kommunestyret målverksted med kommuneplanens samfunnsdel
med langsiktig arealstrategi.
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Formannskapet består av 15 medlemmer og velges av
og blant partienes forholdsvis representasjon i
kommunestyret med ordfører og varaordfører som
faste medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til
formannskapet velges for fire år blant medlemmene
av kommunestyret. I saker hvor formannskapet har
avgjørelsesmyndighet, jf. nedenfor, har det
instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren.
Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i
formannskapet. 

Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i alle
saker, jf. kommuneloven § 5-6 (5) hvis ikke
kommunestyret har delegert myndigheten til et fast
utvalg eller vedtatt noe annet og annet ikke følger av
lov eller bestemmelser i henhold til lov.

Formannskapet
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24

254

15

Vedtak om erverv eller avhending av fast eiendom
hvor den samlede verdien av det som overdras er
kr. 30 millioner eller mer.
Vedtak om å stifte, erverve eller gi rettigheter i fast
eiendom, så som festerett, leierett, bruksrett,
andre servitutter, mv., eller makeskifte fast
eiendom, hvor verdien av rettigheten eller det som
overdras ved makeskiftet er kr. 30 millioner eller
mer.

Følgende saker skal alltid avgjøres av kommunestyret:
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3. og 4. september avholdt formannskapet et
todagers digitalt seminar, med tema
handlingsplan/omstilling og kommuneplanens
samfunnsdel.

Politisk sekretariat
Formannskapssekretær har vært Tone Halvorsen.
Henvendelser og spørsmål kan rettes til:
Tone.halvorsen@baerum.kommune.no
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Formannskapets
medlemmer

Lisbeth Hammer Krog –
leder/ordfører, Høyre

Maria Barstad Sanner, Høyre
 
Morten Skauge, Høyre

Dag Egil Strømme, Høyre 

Siw Wikan- varaordfører, Høyre

Haakon Kvenna Veum, Høyre

Ole Kristian Udnes, Høyre

Kjell Maartmann-Moe,
Arbeiderpartiet

Kari B. Seljelid, Arbeiderpartiet

Eirik T. Bøe, Venstre

Wenche Steen, Venstre

Torbjørn Espelien,
Fremskrittspartiet

Signe Bakke Sølberg, Miljøpartiet
De Grønne

Ragnar Molland, Senterpartiet

Stein Stugu, Rødt

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 og
samevalgstyre, jf. valgloven § 4-1 og forskrift om valg
til Sametinget § 17.

Møtevirksomhet, befaringer og
studieturer
Formannskapet benyttet under første del av
pandemien myndigheten til å behandle hastesaker.
På vegne av kommunestyret og underutvalgene
behandlet formannskapet sakene i mars og april. I
løpet av året ble det avholdt ekstraordinære møter i
formannskapet til behandling av lokal
koronaforskrift. I 2020 avholdt formannskapet 5 flere
møter enn året før og behandlet 27 flere saker.

På grunn av pandemien ble all planlagt
reisevirksomhet for utvalgene avlyst. I begynnelsen
av året ble det avviklet noen fysiske seminarer i
rådhuset. Da rådhuset stengte ned i mars ble det en
lang periode med lite politiske seminaraktivitet. Fra
høsten ble det avholdt seminarer via Microsoft
Teams. Det ble gjennomført digitale seminarer med
temaer som kommuneplanens samfunnsdel, arealdel
og klimastrategi samt stedsutvikling og
masseforvaltningsseminar.



Hovedutvalg og Planutvalg
Bærum kommune har tre hovedutvalg og et Planutvalg opprettet av kommunestyret med
hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2). Planutvalget er også opprettet i medhold av plan- og
bygningsloven § 3-3. Hvert av hovedutvalgene har 15 medlemmer med varamedlemmer med
unntak av Planutvalget som har 9 medlemmer og varamedlemmer. Funksjonstiden er 4 år og
følger den kommunale valgperioden. Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til
hovedutvalgene og blant medlemmene velges leder og nestleder. 

Utvalgenes myndighet og ansvarsområde
Kommunestyret har med hjemmel i kommuneloven § 5-7 delegert avgjørelsesmyndighet til
utvalgene i saker som gjelder det enkeltes utvalgs ansvarsområde, unntatt det som følger av
lov, er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, jf. «Reglement for folkevalgte organers
virksomhet» som omhandler både delegering og saksbehandlingsbestemmelser, og
kommuneloven §§ 5-13, 5-14 og § 11-12. Når det gjelder planutvalget er
avgjørelsesmyndigheten også i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, jf.
Planutvalgets reglement § 3.

Endring av reglementet
Kommunestyret vedtok nytt reglement i møte 25.11.2020 med konkrete presiseringer om
fjernmøter og klagesaker. 

Hovedutvalg
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I saker som utvalgene selv ikke kan avgjøre,
innstiller utvalgene som hovedregel til
formannskapet. I saker hvor utvalgene har
avgjørelsesmyndighet, har det
instruksjonsmyndighet overfor
kommunedirektøren.

Plei- og omsorg
Sosialtjenester og bolig
Kommunehelse

Grunnskoleopplæring
Barnevern
Barnehager

Kultur og fritid
Kirke og andre religiøse formål 
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og
nærmiljø 
Brann og ulykkesvern 
Samferdsel 
Renovasjon og avfall 
Vann og avløp 
Anleggsdrift 
Transport

Plan-byggesaker
Miljø
Vann- og naturforvaltning
Dispensasjonssaker

Hovedutvalg bistand og omsorg

Hovedutvalg barn og unge

Hovedutvalg miljø, kultur og
idrett 

Planutvalget

Innenfor de ovennevnte områdene behandler
utvalget de sakene som kommunedirektøren
fremlegger av eget tiltak eller etter anmodning fra
utvalget.

Instruksjonsmyndigheten utøves gjennom
vedtak i utvalget. Hovedutvalgene har fullmakt
til å omdisponere beløp mellom
programområdene innen sitt ansvarsområdes
driftsbudsjett og skal foreslå prioriteringer
innen sitt ansvarsområde når det gjelder forslag
til handlingsprogrammet.
De fire utvalgene har blant annet ansvar for
oppfølging innenfor:
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Utvalgenes møter
Møteplan for folkevalgtes møter utarbeides for ett
år av gangen og vedtas i kommunestyret
foregående år.
Lederen av det enkelte utvalg setter opp sakslisten
og innkaller til utvalgets møte. Sakslisten til møtet
og andre dokumenter som ikke er unntatt
offentlighet, skal være tilgjengelige for
allmennheten.

Ordføreren fordeler saker som mottas fra
kommunedirektøren til de politiske organer. 

Utvalgsmedlemmer kan også selv foreslå saker til
behandling i utvalget. For at saken skal komme
opp til behandling, kreves det at et en tredjedel av
utvalgets medlemmer slutter seg til dette.
Folkevalgtes møter er åpne, hvis ikke annet følger
av lov jf kommuneloven § 11-5. Det vil si at et
folkevalgt organ skal vedta å lukke møtet når det
behandler en sak som inneholder opplysninger
som omfattes av lovbestemt taushetsplikt eller når
behandler en sak som angår en arbeidstakers
tjenstlige forhold. Møtet kan lukkes når hensynet til
personvern krever det eller hensynet til
tungtveiende offentlige interesser tilsier det og det
vil fremkomme opplysninger i møtet som kunne
unntas fra innsyn etter offentlighetsloven, jf.
kommuneloven § 11-5 (3) og reglementet § 3-2.

Utvalgene har adgang til å avholde møter som
fjernmøte, jf. kommuneloven § 11-7 og
reglementet § 3-16. 

Medlemmene av utvalgene har møteplikt hvis de
ikke har gyldig forfall, jf. kommuneloven § 8-1.
Utvalgene treffer vedtak når minst halvparten av
medlemmene har vært til stede under
forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende
sak. Vedtak treffes med alminnelig flertall, hvis
ikke annet følger av lov.

Det skal føres protokoll (møtebok) over
forhandlinger i folkevalgte organer som gjøres
tilgjengelig etter møtet, jf. reglementet § 3-18.

Administrasjonen ved kommunedirektøren
fremlegger saker til behandling i utvalgene og
som hovedregel med forslag til vedtak.
Kommunedirektørens representant har møte- og
talerett og skal gi ytterligere utredning dersom
møteleder ber om det og dette er nødvendig for å
få belyst sider av saken som er vesentlige for
organets behandling. Eventuelt andre kommunale
saksbehandlere og særlige sakkyndige kan gi
opplysninger til saken dersom møteleder,
kommunedirektøren eller hans/hennes
stedfortreder i møtet ber dem om det, men skal
ikke ta del i forhandlingene.
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Utvalget har 9 medlemmer oppnevnt av
kommunestyrets medlemmer og skal følge opp
kommunens arealpolitikk og disponering av
arealressursene, herunder plassering og utforming av
bygninger, teknisk infrastruktur og annen fysisk
tilrettelegging, samt påse at enkelttiltak og
arealplaner er i tråd med overordnede arealplaner,
arealstrategi og kommunestyrets uttrykte vilje.
Kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet til
utvalget i bygge- , regulerings- og klagesaker gjennom
reglementet.

Særlig om 2020
Covid -19 har ført til store utfordringer for de fleste
tjenestene innenfor utvalgets ansvarsområde.
Utvalget har totalt gjennomført 18 møter hvorav 8 var
digitale møter på Microsoft Teams grunnet
smittevernhensyn i forbindelse med Covid - 19. Saker
på dagsorden befares i forbindelse med hvert møte.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt
møte og befaring 3. mars 2020 vedrørende innsigelser
til kommuneplan for Bærum kommune. Seminar om
stedsutvikling ble avholdt i rådhuset onsdag 26.
februar. Seminaret var rettet mot Planutvalget og
Formannskapet som en del av folkevalgtopplæringen
og er et initiativ fra planutvalgets leder. Det ble
høsten 2020 også gjennomført
Masseforvaltningsseminar på rådhuset med interne og
eksterne foredragsholdere før nedstenging av
samfunnet. Planutvalgets studietur til Stanger
kommune 15. til 17. mars 2020 måtte avlyses grunnet
smittevernsituasjonen i forbindelse med Covid-19.

Planutvalget
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18

212

9
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Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika
sjøfront
Lakseberget - offentlig detaljregulering med
konsekvensutredning - 1. gangs behandling
Nansenløkka - Fornebu felt B9.4.  -
detaljregulering - 1. gangs behandling
Storøykilen, Fornebu felt B9.6 - detaljregulering -
2. gangs behandling

Utdrag av saker som har vært
behandlet

Utvalgsleder 
Eirik Trygve Bøe (V) 

Nestleder 
Elisabeth Hegg Gjølme (H) 

Politisk sekretariat
Planutvalgets sekretær har vært Borgny Danielsen.
Henvendelser og spørsmål kan rettes til: 
Borgny.danielsen@baerum.kommune.no
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Utvalgets medlemmer

Mathias Opdal Weseth, Høyre

Tone Strand Molle, Høyre

Terje Hegge, Høyre

Elisabeth Hegg Gjølme, Høyre 

Ida Ohme Pedersen,
Fremskrittspartiet

Eirik Trygve Bøe, Venstre

Kim Zimmer,  Miljøpartiet De
Grønne

Anita Malmer Solli, Sosialistisk
Venstreparti

Politisk sekretariat | Årsmelding 2020 34



Hovedutvalget miljø, idrett og kultur (MIK) har 15
medlemmer oppnevnt av kommunestyret og
behandler saker innenfor områder som kultur, idrett,
ungdom og fritid, klima, miljøvern, naturforvaltning,
renovasjon og avfall, vann og avløp, trafikk,
samferdsel og infrastruktur, kulturvern og religiøse
formål.

Særlig om 2020
Covid -19 har ført til store utfordringer for de fleste
tjenestene innenfor utvalgets ansvarsområde.
Årets to første møter ble avviklet som normalt.
Deretter – og ut året – har pandemisituasjonen preget
utvalgets virksomhet. Utvalgets planlagte møter i
mars og april ble avlyst og fem av sakene som skulle
vært behandlet av utvalget ble i stedet behandlet av
formannskapet. Møtene i mai, juni, november og
desember ble avviklet digitalt via plattformen
Microsoft Teams mens møtene i august, september og
oktober ble holdt i kommunestyresalen, hvor det da
var mulig å følge gjeldende smittevernregler. På grunn
av pandemisituasjonen har det heller ikke blitt
gjennomført befaringer. Det har blitt holdt
orienteringer ved Bærum Idrettsråd, Bærum
Kulturråd, Bærum Natur- og Friluftsråd og Bærum
Elveforum.  I begynnelsen av utvalgets oktobermøte
ble den nye bærumssangen avsunget av elever fra
Ramstad skole. Kommunaldirektør for
samfunnsutvikling Arthur Wøhni har møtt for
kommunedirektøren i utvalget.

Hovedutvalget
miljø, idrett og
kultur
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Handlingsplan sykkel 2020-2021 - Rapportering
2019
Trafikksikkerhetsplan for Bærum 2020 - 2023
Parkeringsstrategi - orientering om
kunnskapsgrunnlag
Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika
sjøfront
Energieffektivisering - tiltak for å nå mål nr. 10 i
Klimastrategien

Utdrag av saker som har vært
behandlet

Utvalgsleder 
Dag Egil Strømme

Nestleder 
Johan Malvik 

Politisk sekretariat
Hovedutvalgets sekretær har vært Stig Olai
Kapskarmo Henvendelser og spørsmål kan rettes til: 
stig.kapskarmo@baerum.kommune.no

07
Utvalgets medlemmer

Dag Egil Strømme, Høyre

Hilde Solberg Øydne, Høyre

Haakon Christopher Sandven, Høyre

Frigg Winther Rugset, Høyre

Sebastian Lundahl Otterhals, Høyre

Lena Walle, Høyre

Marianne Rieber-Mohn,
Arbeiderpartiet

Wasim Zahid (til juni 2020),  
 Arbeiderpartiet

Ola Helmich Borchgrevink Pedersen
(fra juni 2020), Arbeiderpartiet

Nikki Schei, Miljøpartiet De Grønne

Cristin Liu, Miljøpartiet De Grønne

Johan Malvik, Venstre

Øystein Goksøyr, Venstre

Truls Bergersen, Fremskrittspartiet

Wenche Berg-Olsen,
Fremskrittspartiet

Finn Hebbe Johnsrud, Senterpartiet
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Hovedutvalg barn og unge har 15 medlemmer
oppnevnt av kommunestyret, og har ansvar for blant
annet opplæring og oppvekst, grunnskole, SFO,
barnehager, barnevern, helsetjenester for barn og
unge. 

Særlig om 2020
Covid -19 har ført til store utfordringer for de fleste
tjenestene innenfor utvalgets ansvarsområde.
Hovedutvalg barn og unge har i 2020 avholdt 9 møter
og behandlet 86 politiske saker, og 73 referatsaker og
henvendelser (meldinger). Grunnet koronasituasjonen
ble 6 av møtene gjennomført digitalt på Microsoft
Teams. Disse digitale møtene ble strømmet for å
ivareta møteoffentligheten. Utvalgets planlagte møter
i mars og april ble avlyst og flere av sakene som skulle
vært behandlet av utvalget ble i stedet behandlet av
formannskapet. Det har heller ikke vært anledning for
å foreta befaringer til tjenestestedene, men det har
ved flere anledninger blitt holdt orienteringer og
presentasjoner i forkant av saksbehandlinger om
blant annet «Digital skole og fremtidens læring»,
«Tilstandsrapport for barneverntjenesten», «Kvalitet i
bærumsbarnehagene», «Barnevernstjenesten og tiltak
for sårbare barn», samt orienteringer om
koronasituasjonen i Bærum kommune.
 
Kommunaldirektør Kristin Nilsen og kommunalsjefene
Siv Herikstad og Eirik Førland har møtt for
kommunedirektøren i utvalget.

Hovedutvalg barn
og unge
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Haug skole og ressurssenter - oppfølging etter
ekstern gjennomgang
Kvalitetsutvikling i barnehagene – «I forbindelse
med behandling av Handlingsprogram 2020 - 2023
bevilget Kommunestyret 7.0 mill. kroner over en
fireårsperiode til kvalitetsutviklingsarbeid i
barnehagene. Det ble samtidig fattet følgende
vedtak: Kompetanseheving i barnehagene:
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en
sak som beskriver hvordan midlene kan benyttes
mest mulig effektivt.» 
Tilstandsrapport - kvalitet i barnehage og skole
2019
Ballerud skole og barnehage- Johs Faales vei 80-
100 - Kleivveien 22 - områderegulering -
prinsippavklaring
Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2019

Utdrag av saker som er blitt
behandlet

Utvalgsleder 
Haakon Kvenna Veum

Nestleder 
Elisabeth Kathleen Hodges Dale

Politisk sekretariat
Hovedutvalgets sekretær har vært Lusine Mkrtchyan.
Henvendelser og spørsmål kan rettes til: 
Lusine.mkrtchyan@baerum.kommune.no
97762379
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Utvalgets medlemmer

Haakon Kvenna Veum- leder, Høyre

Elizabeth Kathleen Hodges Dale-
nestleder, Høyre

Asbjørn Nilsen, Høyre

Anfa Hassan Hashi, Høyre

Mads Gram Rygg, Høyre

Sigrid Barstad Sanner, Høyre

Jan Mauritz Thalberg Jr.,
Fremskrittspartiet

Yngve Ulf Bjerke, Fremskrittspartiet

Elen Gjevik, Venstre

Elisabeth Fremstad Aukrust,
Kristelig Folkeparti

Hans Rugset, Miljøpartiet De Grønne

Ingri Zeiner-Henriksen, Miljøpartiet
De Grønne

Elisabeth Nesset, Arbeiderpartiet

Terje Heiestad (fra juni 2020), 
 Arbeiderpartiet

Ola Helmich Borchgrevink Pedersen
(til juni 2020), Arbeiderpartiet

Dina Knudsen, Sosialistisk
Venstreparti
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Hovedutvalget har 15 medlemmer og er oppnevnt av
kommunestyret. Hovedutvalgets ansvarsområde er
tjenesteområdene pleie og omsorg, kommunalhelse,
sosialtjenester og bolig. Innenfor disse områdene
behandler utvalget de sakene som
kommunedirektøren legger frem av eget tiltak eller
etter anmodning fra utvalget.

Særlig om 2020
Covid -19 har ført til store utfordringer for de fleste
tjenestene innenfor utvalgets ansvarsområde.
Utvalget har hatt 10 møter og behandlet 86 saker.
Som følge av koronasituasjonen ble 10 møter avviklet
digitalt via Microsoft Teams. Årsaken var
smittevernhensyn i forbindelse med Covid -19-
situasjonen som også førte til at utvalgets møte i mars
og april ble avlyst. Det planlagte seminar i mars
vedrørende Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble
utsatt og behandlet i ordinært fysisk møte
(september), uten samarbeid med hovedutvalg barn
og unge og uten gruppearbeid, men med eksterne
foredragsholdere. Flere store saker ble utsatt på
grunn av Covid -19 da det ikke lot seg gjennomføre.
Dette gjelder bl.a. Omstrukturering på sykehjem
(LØFT), Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) og
forvaltningsrapporten vedrørende «Kommer
hjemmehjelpen når den skal?».

Hovedutvalg
bistand og omsorg 

07

10

86

15

Politisk sekretariat | Årsmelding 2020 39

MØTER

SAKER

MEDLEMMER



Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Asker og
Bærum 2020-2024
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021-
2040
Planstrategi 2019-2023 med planprogram for
revidering av kommuneplanens samfunnsdel
Inkludering og mangfold i bærumssamfunnet
KOSTRA-nøkkeltall 2019 - Analyse av ressursbruk
og tjenestedata for Bærum, sammenlignet med
ASSS-kommunene og Asker

I forkant av saksbehandlingene har utvalget blant
annet fått orienteringer vedrørende arbeid og
dagtilbud til mennesker med utviklingshemming, nye
institusjonsbygg i 2020, flytteprosess og
omstillingstiltak – LØFT og omvisning på Wøyen
arbeidssenter. En viktig milepæl for utvalget var
åpningen av demenslandsbyen Carpe Diem 21.
september. 

Utdrag av saker som er blitt
behandlet

Utvalgsleder 
Torbjørn Espelien 

Nestleder 
Maria Barstad Sanner

Politisk sekretariat
Hovedutvalgets sekretær har vært Anne-Grete Bukier
og Lusine Mkrtchyan (fra oktober 2020). Henvendelser
og spørsmål kan rettes til: 
anne-grete.bukier@baerum.kommune.no
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Utvalgets medlemmer

Torbjørn Espelien,
Fremskrittspartiet

Maria Barstad Sanner, Høyre

Bjørn Røtnes, Høyre

Feyza Kasikci, Høyre 

Mikkel Mørch Sollie, Høyre

Morten Dahl-Hansen, Høyre

Torill H. Heggen, Høyre

Bjørn Martin Johnsen,
Arbeiderpartiet

Johannes Kiese, Arbeiderpartiet

Lina Parvizian, Arbeiderpartiet

Maria Peter Tørrisen,
Fremskrittspartiet

Arnulf Harald Myklebust, Kristelig
Folkeparti

Line Norman Jernæs, Miljøpartiet
De Grønne 

Hans Kristian Aag, Pensjonistpartiet

Frank Roland, Venstre
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Øvrige utvalg og råd
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Eierutvalget behandler og gir råd i saker angående
eierstyring hvor kommunen har eierinteresser.
Utvalget skal iverksette og følge opp kommunens
vedtatte eierskapsmelding overfor selskapene. Videre
skal utvalget behandle generalforsamlings-,
representants- og/eller rådsdokumenter i forkant av
møtene i disse organene og råd til kommunens
representant(er) i organet. Eierutvalget utgjør
valgkomité i selskaper der kommunen har
eierinteresser og hvor det ikke allerede finnes en
valgkomité e.l.

Eierutvalget
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Særlig om 2020 
Eierutvalget har vanligvis befaringer til selskapene de
skal ha dialogmøter med, i forkant av dialogmøtet. I
2020 rakk Eierutvalget en befaring til Asker og Bærum
brann og redning IKS, og da nærmere bestemt
Bekkestua brannstasjon, og en befaring til ARBAs
lokaler på Rud. Alle andre planlagte befaringer har
måttet avlyses på grunn av pandemisituasjonen,
inkludert utvalgets planlagte reise til kommunens
rehabiliteringssenter i Alte, Spania; Centro Asistencial
Noruego (CAN). I september og oktober gjennomførte
Eierutvalget to bolker av et seminar i styrearbeid og
selskapsorganisering for alle styremedlemmene i
selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser.
Seminaret ble holdt på Thon Hotel Oslofjord og det
ble sørget for at det ikke var mer enn 50 deltagere på
hver bolk, som var øvre grense for arrangementer i
regi av Bærum kommune på det tidspunktet. 



Det har i 2020 vært gjennomført dialogmøter med
selskapene Bærum kommune har eierinteresser i, og
da med unntak av VEAS, samtlige selskaper. Før
nedstengingen i mars rakk også Eierutvalget en
befaring til ARBA. Videre har det vært avholdt ekstra
dialogmøte med CAN som er i en ekstraordinær
situasjon ettersom det på grunn av
pandemisituasjonen ikke er brukere på senteret. 
I 2020 har Eierutvalget rekruttert medlemmer til
styret for Flytårnet Fornebu AS, et selskap som
Bærum kommune ervervet 1.9. 2020.  
 
Eierutvalget har arbeidet med og vedtatt innstilling
på eierskapsmelding for kommunen som skal
behandles av formannskap og kommunestyre våren
2021. Direktør for økonomi og virksomhetsstyring,
Ove Myrvåg og finansforvalter Christian Vegard Dahl, 
 har møtt som kommunedirektørens representanter i
utvalget.  

08

Rådets medlemmer

Ole Kristian Udnes,  Høyre

Kathrine Zeiner-Gundersen(til
august 2020), Høyre

Elisabeth Syverød Torkildsen(fra
august 2020) , Høyre

Johannes Alming Daleng,
Miljøpartiet De Grønne

Hulda Tronstad, Venstre

Eva Holo Kostveit, Senterpartiet

Utvalgsleder 
Ole Kristian Udnes 

Nestleder 
Kathrine Zeiner-Gundersen (til august 2020). Elisabeth
Torkildsen (fra august 2020) 
 

Politisk sekretariat
Utvalgets sekretær har vært Irene Jensen og Stig Olai
Kapskarmo (fra mars 2020).  Henvendelser og
spørsmål kan rettes til: 
Irene.jensen@baerum.kommune.no
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Interkommunalt politisk råd i Asker og Bærum er oppnevnt av kommunestyrene i Bærum
og Asker, i henhold til kommunelovens kapittel 18. I tillegg til å være et samarbeidsorgan
for de to kommunene er intensjonen at det skal være et samhandlingsorgan mellom Asker
og Bærum som kommuneregion og Viken fylkeskommune. Dette siste har det vært
arbeidet en del med i 2020, særlig på administrativt nivå, og da gjennom å lage en
partnerskapsavtale mellom rådet og fylkeskommunen, hvorav en generell del som skal
være lik for alle kommuneregionene og en spesiell del som kun er for Asker og Bærum.
Dette arbeidet var ikke avsluttet ved utgangen av 2020.
Rådet ble opprettet i slutten av 2018. 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. Fra Bærum deltar ordfører
Lisbeth Hammer Krog (H), Kjell Maartmann-Moe (Ap) og Eirik T. Bøe (V). De to første årene
innehar Bærum lederfunksjonen ved ordføreren og sekretariatfunksjonen.
Rådet avholdt 4 møter i 2020 og har arbeidet med å få på plass en partnerskapsavtale
med Viken fylkeskommune. Andre temaer har vært internasjonalisering i Asker og Bærum
kommune og regional planstrategi.

Rådets medlemmer

Bærum kommune                           Parti                           Asker kommune                             Parti

Lisbeth Hammer Krog                    Høyre- Leder              Lene Conradi             Høyre- Nestleder

Kjell Maartmann-Moe                     Arbeiderpartiet         Monica Vee Bratlie                        Høyre

Eirik Bøe                                             Venstre                        Ivar Granum                 Arbeiderpartiet

Interkommunalt
politisk råd for
Asker og Bærum
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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.

Ansvarsområde
Kontrollutvalget forestår det løpende kontroll med den
kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne,
herunder påse at kommunen har en forsvarlig
revisjonsordning, jf. kommuneloven kapittel 23. 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer
som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. 

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid
til kommunestyret.  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.

Kontrollutvalget
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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, regeletterlevelse, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
m.m. herunder å kontrollere om den som utøver
kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i
samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger (Eierskapskontroll).

08
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Utvalgets medlemmer

Per Arne Nyberg, Arbeiderpartiet

Petter Erik Kaland Melsom,
Fremskrittspartiet

Kaare Granheim, Kristelig
Folkeparti

Helene Berge Holm, Høyre

Ane Reinan, Miljøpartiet de Grønne

Møteaktivitet
Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av
behandling av enkeltsaker som kan/skal
lukkes etter kommuneloven § 11-5. Møtene avholdes
som regel på rådhuset. I 2020 har kontrollutvalget hatt
8 møter og behandlet 64 saker. I samsvar med
midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i
folkevalgte organer i kommuner for å begrense
spredning av koronavirus (Covid-19) ble møtene i april,
juni, oktober og november gjennomført som nettmøter
via Teams. De øvrige møtene har vært gjennomført på
rådhuset i henhold til reglene om smittevern.
Kontrollutvalget har fungert på samme måte som
tidligere til tross for denne spesielle situasjonen.
Kontrollutvalgets leder har rett til å legge frem
kontrollutvalgets saker i kommunestyret. Utvalgets
leder kan imidlertid la ett av de andre medlemmene i
utvalget utøve denne retten på sine vegne ved behov. 
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Leder har benyttet seg av denne retten og møtt og talt i kommunestyret når
kontrollutvalgets saker har vært behandlet. Nestleder har lagt frem sakene i ett møte.
Controller Siri Opheim møter som fast observatør fra kommunedirektøren.

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS har en hjemmeside www.vikus.no hvor
møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller fortløpende legges ut. Her finnes også
informasjon om kontrollutvalget, sekretariatet og møteplan. Direktelink til Bærum
kontrollutvalg ligger her https://vikus.no/ kontrollutvalg/baerum/

Utvalgsleder
Per Arne Nyberg

Nestleder
Petter Erik Kaland Melsom

Sekretariat
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som
tilfredsstiller utvalgets behov, jf. kommuneloven § 23-7. Sekretariatet skal være
uavhengig av kommunens administrasjon og av dem som utfører revisjon for kommunen.
Sekretariatsfunksjonen utøves av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS ) ved Mona
Moengen.

Tlf./mobil: 990 20 717 monmoe@lorenskog.kommune.no

08
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Klager over vurdering av karakterer etter forskrift
til opplæringsloven
Klager over avslag på innsynsbegjæringer.

Klageutvalget har 5 faste medlemmer som velges av
kommunestyret. Klageutvalget behandler klager på
enkeltvedtak som treffes av kommunale organer,
såfremt ikke annet følger særskilt av
unntaksbestemmelsene.  Klager på enkeltvedtak hvor
særlov fastsetter annen klageinstans, fremlegges
klageutvalget til behandling med mindre særloven
eller kommunestyret uttrykkelig bestemmer annet. 

Reglementet for Klageutvalget ble endret i
kommunestyrets møte 25.11.2020. 
Kommunestyret vedtok å presisere i reglementet at
følgende klagesaker ikke skal behandles av
klageutvalget: 

Klager i disse sakene sendes således rett til
statsforvalteren som klageinstans.

Klageutvalgets møter vil normalt være lukket på grunn
av at sakene som behandles normalt inneholder
taushetsbelagte opplysninger. 

Klageutvalget
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Rådets medlemmer

Torill H. Heggen, Høyre

Johan Ratvik, Høyre

Sigrid Helene Bradley,
Fremskrittspartiet

Halvdan Skard,  Arbeiderpartiet

Anne Elisabeth Braathen, 
 Sosialistisk Venstreparti

Klager på avslag om kommunale velferds- og
omsorgsboliger
Klager på avslag om startlån
Tometefestesaker og tilskuddsberegning for
private barnehager

Særlig om 2020
I 2020 behandlet Klageutvalget 127 saker på
sakskartet hvorav 99 var klagesaker. 
Utvalget avviklet 5 møter digitalt på Microsoft
Teams grunnet smittevernhensyn i forbindelse
med Covid 19-situasjonen. Den offentlige delen av
møtene strømmes og kan følges direkte eller i
opptak. 

Kommuneadvokat Camilla Selman orienterte i
mars 2020 for utvalget vedrørende Klageutvalgets
roller, om habilitet, taushetsplikt og offentlighet
som ledd i utvalgets opplæring. 

Utdrag av saker som er blitt
behandlet

Utvalgsleder 
Torill H. Heggen 

Nestleder 
Sigrid Helene Bradley 

Utvalgets juridiske
rådgiver
Trine Skotte Høvset.

Kommunedirektørens
representant i utvalget
Liv Berit Finne, etterfulgt av Gry
Folge våren 2020. 

Politisk sekretariat
Utvalgets sekretær har vært
Borgny Danielsen. Henvendelser
og spørsmål kan rettes til: 
Borgny.danielsen@baerum.komm
une.no

Politisk sekretariat | Årsmelding 2020 49



Utvalg for samarbeid behandler saker som gjelder
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de
ansatte, jf. kommuneloven § 5-11. 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

Særlig om 2020
I 2020 ble det avholdt 7 møter og rådet har totalt
behandlet 44 saker i 2020.  Rådet består av 9 faste
medlemmer, hvorav 3 er fra
arbeidstakerorganisasjoner, og 2 faste observatører fra
arbeidstakerorganisasjoner.  Møtene til utvalget
avholdes vanligvis i ordførersalen, strømmes over
Kommune-TV og er åpne for alle innbyggere.

Utvalg for samarbeid
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Utvalgets medlemmer

Bjørn Røtnes-leder, Høyre

Suzanne Elisabeth Five-nestleder,
Høyre

Harald Pedersen, Fremskrittspartiet

Wenche Steen, Venstre

Gjermund Skaar, Sosialistisk
Venstreparti

Kirsti Margrethe Mortensen,
Arbeiderpartiet

Anne Kari Baarli, LOK

Zlata Ljubicic, LOK

Bjørn Sigurd Hjetland, UNIO

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021 –
2040
Slik introduseres nye ledere til Bærum kommune
Status sykefravær og forsterket ambisjonsnivå
Koronapandemien – avtale om arbeidstid
Fagopplæring – økt ambisjon
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
2021 – 2024
Status heltid – deltid

Utdrag av saker som er blitt
behandlet

Utvalgsleder
Bjørn Røtnes 

Nestleder
Suzanne Five 

Politisk sekretariat
Utvalgets sekretær har vært Sindre Lågøen Hjetland.
Henvendelser og spørsmål kan rettes til: 
Sindre.hjetland@baerum.kommune.no
45670787
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Råd for personer med funksjonsnedsettelse er
opprettet av kommunestyret i medhold av
kommuneloven § 5-17. Rådet har 10 medlemmer. 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 være rådgivende organ for kommunen, og
skal forelegges saker som er særlig viktig for personer
med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder blant annet
tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag
av funksjonsnedsettelse og tjenester for personer med
funksjonsnedsettelse. 

Brukerrepresentantene skal ivareta interessene til alle
personer med funksjonsnedsettelse i kommunen, og
representerer således ikke bare sin egen organisasjon i
rådet.

Råd for personer med
funksjonsnedsettelse
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08
Rådets medlemmer

Magnar Danielsen-leder, Høyre

Sissel Mette Nyberg-nestleder,
Norsk forbund for
utviklingshemmede

Tone Kristin Grøv, Arbeiderpartiet

Liv Wergeland Sørbye, Kristelig
folkeparti

Dag Anders Jørstad, Venstre

Mark Julian Ashton Miller,
Momentum

Tone Wirum Frydenberg,
Hørselshemmedes Landsforbund

Tore Glærum, Norges Blindeforbund

Torunn Elisabeth Viervoll, Mental
Helse

Irene Bull-Jacobsen, Norges
Handikapforbund/Handikappede
barns foreldreforening

Særlig om 2020
Rådet har hatt 9 møter og behandlet 59 saker. Som
følge av smittevernhensyn i forbindelse med Covid 19-
situasjonen ble 3 av de 9 møtene avviklet digitalt via
Microsoft Teams. Det har vært en rekke viktige saker
innom rådet, deriblant sak om anskaffelse av nye
tjenestekonsesjonskontrakter for brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) i Bærum kommune. I tillegg til ordinær
saksbehandling settes det også av tid til seminarer og
faglig påfyll i forkant av møtene. Det ble holdt seminar
om «Fornebu – stedsanalyse Flytårnområdet», «Ny
parkeringsstrategi» og «Rulleringen av
kommuneplanens samfunnsdel», for å nevne noe. 

Før nedstengingen av samfunnet i mars, fikk rådet
omvisning og presentasjon på Atri-X – Frihets- og
velferdsteknologi og Dissimilis kultur- og
kompetansesenter på Emma Hjort. Videre fikk rådet
invitasjon til å delta på Hovedutvalg bistand og
omsorgs heldagsbefaring med omvisning og
presentasjon til følgende tjenestesteder: Rudsdalen
boliger, modulboligene Ringeriksveien, Vestre Hauger
boliger og natthjem, Ringhøyden seniorsenter,
Hjelpemiddelutlånet Rud, Skytterdalen
(områdeinnsats). 

Rådsleder 
Magnar Danielsen

Nestleder 
Sissel Mette Nyberg

Politisk sekretariat
Rådets sekretær har vært Anne-Grete Bukier og Tone
Halvorsen (august 2020-januar 2021). Henvendelser og
spørsmål kan rettes til: 
anne-grete.bukier@baerum.kommune.no
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Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder
eldres levekår. 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 eldres
levekår 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. Eldrerådet kan ikke pålegge
kommunedirektøren særskilte utredningsoppdrag.

Særlig om 2020
Møtene til Eldrerådet avholdes vanligvis i
ordførersalen og strømmes over Kommune- TV. De er
åpne for alle innbyggere. 

Eldrerådet
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Rådets medlemmer

Niña Sanner-leder, Høyre

Ragna Berget Jørgensen-nestleder
  
Svein Sørlie, Pensjonistpartiet

Frits Lemstad, Høyre

Arne Bull Melsom,
Fremskrittspartiet 

Yngve Johan Arnesen
  
Jon Rogstad
  
John Kjekshus
  
Britt Moestue
  
Åse Pettersen

Akson – En innbygger en journal – Bærum
kommunes deltakelse
AKSON – kommunal samhandling og journal –
intensjonserklæring
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021 –
2040
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram
2021 – 2024
Frihets- og velferdsteknologi – status 2020

Utdrag av saker som er blitt
behandlet

Rådsleder
Niña Sanner 

Nestleder
Ragna Berget Jørgensen 

Politisk sekretariat
Rådets sekretær har vært Sindre Lågøen Hjetland.
Henvendelser og spørsmål kan rettes til: 
Sindre.hjetland@baerum.kommune.no
45670787
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Ungdomsrådet er et organ for og med ungdom og skal
være et bindeledd mellom ungdommen, politikerne og
administrasjonen. 

Særlig om 2020
De fleste møtene ble gjennomført digitalt på Microsoft
Teams grunnet smittevernhensyn i forbindelse med
Covid 19-situasjonen. Møteinnkallinger og protokoller
er offentlige og publiseres i politikernes møteportal
samt på kommunens internettsider. Antallet møter i
2020 er noe høyere enn normalt da man har forsøkt å
holde forberedende møter uken før rådsmøtene. Dette
har særlig fungert godt når det har vært mer krevende
sakskart og hvor det har vært saker det bør orienteres
om uken forut for saken skal behandles. 
En sak Ungdomsrådet i 2020 har lagt ned en del arbeid
med, er ungdomstilbud i Sandvika, både midlertidige
tiltak som kan igangsettes raskt, men også mer
permanente tiltak. Ungdomsrådet har også vært
opptatt av forbedring av ungdomstilbudet over hele
kommunen, særlig for ungdom som ikke allerede er
organisert i andre aktiviteter.

Ungdomsrådets medlemmer er representert i juryer for
Bærum kommunes klimapris og i Civitans
skolemiljøpris, samt i referansegruppen for Bærum
bibliotek. Leder av Ungdomsrådet, Martin Strømme
holdt årets «Ungdommens tale» under
festforestillingen i Bærum kulturhus på
grunnlovsdagen 17. mai. 

Ungdomsrådet
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Rådets medlemmer

Martin Strømme

Tiril Hagen Andersen

 
Henrik Apeland

 
Heba Babawat

Lena Delacroix Ellingsen

Rohet Hossain

Oscar Lone Olsen

Maria Aalerud Seim

Even Hodne Valaker

Emma Demeer Strøm

Rådet skulle i mai delta på Europaparlamentets
konferanse «European Youth Event» (EYE) men denne
ble avlyst. Det ble isteden anledning til å gjennomføre
en logokonkurranse. Det kom inn rett i underkant av
100 forslag og vinnerlogoen er trykket opp på T-
skjorter og delt ut til Ungdomsrådets medlemmer og
varamedlemmer. 

Seksjonsleder Susanne Kaaløy har møtt på vegne av
kommunedirektøren. I tillegg har Thomas Soløst,
spesialrådgiver i grunnskoleadministrasjonen, bistått
rådet.

Rådsleder
Martin Strømme  

Nestleder
Tiril Hagen Andersen  

Politisk sekretariat
Rådets sekretær har vært Stig Olai Karpskamo.
Henvendelser og spørsmål kan rettes til: 
stig.kapskarmo@baerum.kommune.no
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