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Møtedato/sted:  Sandvika, 23.09.2019, klokken 12-14, møterom A217 

 
Til stede: 
Fra Nye Asker: Lene Conradi, ordfører 
 Ivar Granum, Ap 
 Lars Bjerke, rådmann 
 Tuss Benum, direktør for strategi og samfunn 
 Alf Harald Holmboe, strategi og samfunn, rådgiver? 
 
Fra Bærum: Lisbeth Hammer Krog, ordfører 
 Kjell Maartmann-Moe, Ap 
 Eirik Kjeldstadli, kommunedirektør 
 Øyvind Brandt, stabssjef 
 Eirik Lindstrøm, kontorsjef 
 
Forfall: Bjørn Røed, spesialrådgiver (Bærum) 
 Tone Halvorsen, formannskapssekretær (Bærum) 
 
Neste møte/sted: Asker rådhus, 21.10, klokken 12-14  

 
Referent: Eirik Lindstrøm Ansvarlig/Frist 

1 Fellesnemnda i Nye Asker kommune og Bærum formannskap har oppnevnt en 
arbeidsgruppe for å utarbeide en plattform for politisk interessesamarbeid 
mellom de to kommunene. Arbeidsgruppen gjennomførte sitt første møte den 
23.09.19.  
 
Arbeidsgruppens medlemmer drøftet i møtet hvordan samarbeidet kan 
operasjonaliseres, både når det gjelder struktur og materielt innhold. 
Arbeidsgruppens diskusjoner konsentrerte seg om to hovedspørsmål: 
 
- Hvilke fag-/interesseområder er det ønskelig/naturlig å innlemme i et slikt 
samarbeid?  
- Hvilken organisasjonsform bør man velge for samarbeidet, og hvilken 
struktur skal denne ha? 
 
Gruppens medlemmer ba om at en del problemstillinger ble drøftet i 
saksgrunnlaget inn mot neste møte. Adminstrasjonene utarbeider i samarbeid 
et første utkast til saksfremlegg for en politisk sak som senere behandles både 
i Asker og Bærum.  
 

 



2 Hvilke fag-/interesseområder bør inngå i et formalisert samarbeid mellom 
Asker og Bærum? 
Et eventuelt samarbeid har ikke konsekvenser for etablert samarbeid om 
tjenester, for eksempel innen brannvesen, vannverk, legevakt osv. 
 
Et eventuelt samarbeid her begrenser ikke deltakerkommunenes muligheter 
til å se seg om etter andre samarbeidspartnere/kommuner på andre områder. 
 
Det nye samarbeidet bør ivareta behovet for felles dialog inn mot Viken 
fylkeskommune og fokuset på bærekraft bør ligge som forutsetning for 
samarbeidet og synliggjøres i all aktivitet.  
 
Følgende områder bør inngå i et formelt samarbeid:  
 
Samferdsel, inkludert mandatet til dagens E18-utvalg, men også andre forhold 
er aktuelle: kollektivutfordringer, takstsoner, fartsregler for båter i fjorden, 
elsykler i marka osv.  
 
Skole/utdanning, videregående skoler. 
 
Helsesamarbeid, særlig inn mot spesialisthelsetjenesten, inkludert mandatet 
til dagens sykehusutvalg. 
 
Andre organer/arenaer der våre to kommuner stiller med felles representant 
eller der det kan være naturlig at man samsnakker på forhånd. Eksempelvis 
markarådet og Osloregionen.  
 
Andre dialogpartnere er KS og fylkesmannen.  
 
Det er nyttig hvis samarbeidet kan fungere som en forankringsarena for felles 
synspunkter man ønsker å fronte utad på vegne av de to kommunene.  
 
Det kan være aktuelt å utvide samarbeidet med andre temaer/fagområder 
etter hvert. En rekke områder kan være aktuelle for samarbeid, eksempelvis 
næring, kunnskapskommune, Smartcity, internasjonal aktør, regional 
planstrategi. Saksfremlegget kan drøfte og skissere videre utviklingsmuligheter 
for samarbeidet frem i tid.  
 

 

3. Hvilken organisasjonsform bør man velge for samarbeidet, og hvilken 
struktur skal denne ha? 
Når det gjelder rådets arbeidsform ble det vist til at man kan invitere inn 
bestemte politikere fra de respektive kommunene på hele eller deler av rådets 
møter. Det vil typisk være aktuelt for politikere som representerer bestemte 
fagområder, eksempelvis lederne for de to kommunenes «helseutvalg» når 
man skal behandle saker innen denne sektoren. En slik arbeidsform kan tilsi at 
rådets faste størrelse kan begrenses. 
 

 



Som et ytterligere moment ble det vist til at det er viktig for at rådet skal 
lykkes som et fast politisk samarbeidsorgan mellom de to kommunene, at det 
er en gruppe med faste medlemmer fra hver kommune som føler et sterkt 
eierforhold til rådets virksomhet. Uansett hvordan lederverv fordeles er 
partene enige om at både folkevalgte og fagadministrasjon fra begge 
kommuner skal ha et sterkt eierforhold til rådet.  
 

4. Fremdriftsplan/videre prosess 
Saken om etableringen av et interkommunal politisk råd må forankres i begge 
kommunenes kommunestyrer.  
 
Bærum kommunestyre har berammet følgende møter høsten 2019: 23.10.19 
(konstituerende møte), 27.11.19 og 11.12.19. 
 
Asker kommune har berammet følgende møte høsten 2019: 12.11.2019, 
10.12.2019  
 
Begge kommuner vil forsøke å avholde lokale møter med samtlige partiers 
gruppeledere i forkant av at saken om interkommunalt politisk råd behandles i 
kommunestyret. 
 
Neste møte i arbeidsgruppen er 21.10 kl 12-13.30 i Asker rådhus. 
 

 

 
 

  
  

 


