ÅRSMELDING
POLITISK
SEKRETARIAT

2021

STED:
BÆRUM
DATO
04.04.2022
TIT TEL:
ÅRSMELDING 2021
ANTALL SIDER
63
BIDRAGSYTERE:
POLITISK SEKRETARIAT
BILDER:
BÆRUM KOMMUNES BILDEARKIV, POLITISK SEKRETARIAT,
HANS FREDRIK ASBJØRNSEN, MIRJAM STENEVIK

BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT
1304 SANDVIKA
TELEFON 67 50 40 50

Politisk sekretariat | Årsmelding 2021

FORORD
Årsmeldingen gjør rede for det daglige arbeidet ved
politisk sekretariat samt virksomheten til
politisk ledelse og de folkevalgte organer i
kommunen i kalenderåret 2021.
På samme måte som i 2020 ble arbeidshverdagen til
sekretariatet og de folkevalgte preget av pandemien.
Vi legger derfor nok et annerledes år med digitale
arbeidsformer og møtearenaer bak oss. Dette har
selvfølgelig vært både ressurskrevende og belastende,
men også lærerikt.
Årsmeldingen viser at det har vært et imponerende
aktivitetsnivå i sekretariatet og de folkevalgte organene.
Kompetente medarbeidere og folkevalgte har vist en
flott omstillingsevne og vilje til å ta i bruk nye
arbeidsformer og metoder for å sikre at vi leverer på
våre oppgaver. Vår evne til å planlegge for flere ulike
scenarier har vært avgjørende for å lykkes i den
uforutsigbare og stadig skiftende hverdagen som
kjennetegnet pandemien.
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01 Politisk ledelse
Ordfører i Bærum kommune
Lisbeth Hammer Krog (H) har vært Bærums ordfører siden 2011.

Ordføreren leder møtene i kommunestyret
og formannskapet. Alle de politiske møtene
første halvår ble avholdt digitalt, men i løpet
av høsten ble det gjennomført noen fysiske
møter før samfunnet stengte ned igjen. De
fleste andre aktiviteter måtte avlyses eller
erstattes med digitale løsninger.

Det var store økonomiske utfordringer for
mange bransjer i 2021. I denne krevende
tiden hadde ordføreren ulike møter med
næringslivet for å få innspill til tiltak og
finne gode løsninger for å bedre situasjonen.

Ordføreren og varaordføreren deltok på
hyppige digitale møter i kriseledelsen for
å vurdere tiltak basert på den til enhver
tid gjeldende smittesituasjon og nasjonale
føringer. Å ta vare på innbyggere og ansatte
og hindre smittespredning og hensynta
kapasiteten i helsevesenet var de viktigste
prioriteringene for kommunen.
Gjennom året holdt ordføreren forskjellige
digitale innledninger og foredrag.
Eksempler er Futurebuilt-webinar om
sirkulær økonomi, årsmøte for Vellenes
fellesorganisasjon og under Arendalsuka
hvor tema var boligkonsepter.
Ordføreren deltok også i panelsamtale på
årskonferansen til Norsk olje og gass og i
paneldebatt på storkommunekonferansen
til Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige
virksomheter.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Ordføreren arbeidet også opp mot den
nye regjeringen i forbindelse med statlige
kompensasjonstiltak.
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Enkelte større fysiske arrangementer kunne
gjennomføres i perioder med lite smitte.
Noen eksempler er NM i gatefotball, 50års jubileum for Kalvøya-festivalen, og
idrettsfest i rådhuset for internasjonale
medaljevinnere og norgesmestere i
2019 og 2020. Ordføreren deltok på
julegrantenninger rundt om i kommunen og
på avspark til frivillighetens år med utdeling
av frivillighetsprisen. Hun delte også ut
kommunens klimapris og arkitekturpris.
Det ble holdt markeringer for et begrenset
antall deltagere ved åpningen av Lindelia
sykehjem, Lilleøya gravlund, Jarenga
barnehage og svømmehallen i Bærum
idrettspark. Andre markeringer som kan
nevnes er nedleggelse av grunnsteinen
på Oksenøya senter, tiårs-markering av
terrorangrepene ved regjeringskvartalet
og på Utøya, besøk av biskopen i anledning
bispevisitas i Bryn kirke, skolestart på Emma
Hjorth og enkelte kunstutstillinger.
Ordføreren deltok som alltid på offisielle
markeringer av frigjøringsdagen 8.
mai og grunnlovsdagen 17. mai. Disse
arrangementene ble gjennomført med
begrenset publikum til stede, og flere av
ordførerens taler fra disse to dagene ble
strømmet. På frigjøringsdagen 8. mai holdt
ordføreren taler og la ned kranser ved
Tanum kirke, Rytterstatuen og ved Neistøtten på Grini. På grunnlovsdagen holdt

ordføreren tale ved Rytterstatuen i tillegg til
at det var spilt inn en videohilsen til
17. mai-matineen i kulturhuset som var
uten publikum, men ble strømmet.
Ordføreren åpnet i 2021 flere
kunstutstillinger digitalt og fremførte en
digital hilsen ved ulike jubileer og andre
markeringer.
Sammen med Bærum Næringsråd
gjennomførte ordføreren fire
bedriftsbesøk. I tillegg ble 22 bedrifter
miljøfyrtårnsertifisert i løpet av året.
Ordføreren dro selv rundt til 17 av
bedriftene for å levere sertifikatene.
Ordføreren forsøker å besøke alle
innbyggere som fyller 100 år. Pandemien
forhindret besøk fra ordføreren, og det ble
i stedet sendt en hyggelig blomsterhilsen til
de 19 jubilantene.
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Varaordfører

Siw Wikan (H) er varaordfører og
heltidspolitiker. Varaordrøreren er medlem
av kommunestyret og formannskapet.
I tillegg til å være ordførerens
stedfortreder bistår hun ordføreren med
oppgaver, både knyttet til avviklingen
av politisk møtevirksomhet og til ulike
representasjonsoppdrag på vegne av
kommunen. Hun deltar i ledermøter
mellom politisk nivå og administrasjonen.

Varaordføreren har et særskilt ansvar for
oppfølgingen av området organisasjon,
styring og utvikling og dialogen med
kommunedirektøren om dette. Hun har
fast dialogarena med utvalgslederne og
har en aktiv rolle i planleggingen av blant
annet seminarer for kommunestyret
og formannskapet i dialog med
kommunedirektøren.
I tillegg følger hun opp henvendelser fra
innbyggere i kommunen, både gjennom
møtevirksomhet og med skriftlige
besvarelser.
Varaordføreren leder representantskapet til
Asker og Bærum brann og redning, er nestleder i representantskapet til Asker
og Bærum vannverk og er leder for
kommunens arbeid med TV-aksjonen, som i
2021 hadde tittelen «Barn, ikke brud» i regi
av Plan International.
Varaordføreren leder sammen med Christer
Gilje kommunens politikerpodkast
«Fra Klokketårnet».

Foto: Sara Synøve Rikheim
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Rådhusbesøk: Elever fra Evje skole
besøkte rådhuset og stilte mange gode
spørsmål om politikk og demokrati til
ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Arkitekturprisen 2021 gikk til Dronninga
Landskap for Sandvika Elvepromenade
og Gartnerfuglen Arkitekter for
Folkebadet. Prisen ble delt ut av
ordfører Lisbeth Hammer Krog og
juryleder Eirik Bøe på Folkebadet.

Vaksinesenter Ordføreren besøkte
vaksinesenteret på Rud og ble
imponert over effektiviteten og
serviceinnstillingen til de ansatte.
Ordføreren meldte om mange hyggelige
tilbakemeldinger fra innbyggere som var
veldig fornøyd med tilbudet.
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Idrettsfest: Norgesmestere og
internasjonale medaljevinnere i 2019
og 2020 ble invitert til idrettsfest på
rådhuset. Alle idrettsutøvere på festen
ble hedret, deriblant El-innebandylaget
Bærums Verk/Hauger IF som vant
NM-gull og nordisk bronse i 2019.

Frigjøringsdagen: Tale og
kransenedleggelse på Grini
frigjøringsdagen 8.mai.

Fornebukrysset: Varaordfører
Siw Wikan deltok på markering av
anleggsstart for forberedende arbeider
Fornebukrysset-Strand (E 101).
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Foto: Anne-Marte Lind / Bærum kommune, Kommunikasjonsenheten

Formannskapets og politiske
utvalgs disposisjonsposter
Budsjettet for
formannskapets og politiske
utvalgs disposisjonsposter var
i 2021 på tilsammen
2 888 865 kroner.
Totalt 295 662 kroner er
brukt til innkjøp, donasjoner,
gaver og andre tiltak:

Bidrag til TV-aksjonenen
Støtte til Fornebuløpet
Gave til Frelsesarmeens julegryte
Støtte til Lions Club sitt arbeid
lokalt i Bærum
Støtte til elever ved NRG-U sin
deltakelse i First Lego League
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02 Politisk sekretariat
Politisk sekretariat skal bidra til gode politiske prosesser, tilrettelegge for arbeidet
i de politiske styringsorganene og bistå den politiske ledelsen i kommunen.
Sekretariatets oppgaver

Politisk sekretariat ivaretar
sekretariatsfunksjonene for alle
kommunens folkevalgte organer, og
utgjør et bindeledd mellom kommunens
administrasjon og de folkevalgte. Sammen
med kommunedirektøren planlegger
og gjennomfører politisk sekretariat
studieturer, seminarer og befaringer for
kommunens folkevalgte organer.
Sekretariatet har ansvar for å følge opp
kommunens reglementer for folkevalgte
organers virksomhet, og for å gi råd om
forståelsen av reglementene og de ulike
politiske prosessene i kommunen. Politisk
sekretariat bistår reglementsutvalget i
forbindelse med endringer.
Politisk sekretariat planlegger, forbereder og
bistår ved gjennomføring av politisk ledelses
ulike representasjonsoppgaver. Sekretariatet
bistår politisk ledelse med presentasjoner,
taleskriving og tekster til media.
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.
Politisk sekretariat bistår kommunens
folkevalgte med rådgivning, service- og

sekretariatsfunksjoner. Eksempler er opplæring i digitale verktøy, brukerstøtte og
bistand til innhenting av informasjon fra
fagadministrasjonen.
Politisk sekretariat forbereder alle politiske
møter, og sørger for at disse blir strømmet
og gjort tilgjengelig på Kommune-TV både
under møte og i etterkant.
I tillegg til kjerneoppgavene beskrevet over
er politisk sekretariat i Bærum kommune
ansvarlig for gjennomføring av valg, TVaksjonen, vielser, meddommerordning, og
forvaltning av rådhuset.
Politisk sekretariat er direkte underlagt
ordføreren.

Andre år med pandemi

Pandemien som rammet i 2020 var ikke
over da vi gikk inn i 2021 og arbeidet
i politisk sekretariat fortsatte med
koronarestriksjoner, digitale møter og
hjemmekontor. Gjennom våren behandlet
formannskapet lokal koronaforskrift i flere
ekstraordinære møter.
Etter sommerferien avtok smittetrykket
og det ble igjen mulig å avholde politiske
møter i rådhuset med middagsservering fra
Storkjøkkenet og kake med teksten «Endelig
sammen igjen».
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Et delvis åpent rådhus var en realitet fra
august-september til desember 2021. En
ny variant av korona-viruset førte til at
rådhuset måtte stenge, og at anbefalingen
om hjemmekontor ble gjeninnført.
Selv om det har vært anbefaling om
hjemmekontor gjennom store deler av
året har kontoret hele tiden tilrettelagt
for gjennomføring av vielser. Vielsene har
vært tilpasset de til enhver tid gjeldende
smittevernreglene.
TV-aksjonen ble gjennomført i oktober, en
tid hvor det var lave smittetall og relativt
få koronarestriksjoner. På bakgrunn av
gode resultater i 2020 og en uforutsigbar
situasjon når det gjaldt pandemien ble det
besluttet at også årets innsamling først og
fremst skulle være digital. Til sammen ble
det i Bærum samlet inn kroner
6 321 222 til Plan Internationals arbeid mot
barneekteskap.
For politisk sekretariat ble den største
utfordringen i 2021 å planlegge
gjennomføringen av Stortings- og
sametingsvalget. Aldri tidligere hadde
valgorganisasjonen vært nødt til å
utarbeide så omfattende beredskapsog informasjonsplaner for å ivareta alle
velgergrupper, herunder koronasyke og
velgere i karantene.

Hjemmekontor: Politisk
sekretariats ukentlige kontormøter
måtte ofte gjennomføres på Teams
da hjemmekontor var anbefalt.

Poli sk sekretariat| Årsmelding2021
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Om sekretariatet
Ansatte i 2021
Eirik Lindstrøm| kontorsjef
BenteSkåret| kommunikasjonsrådgiver

SaraSynøveRikheim| førstekonsulent

BorgnyDanielsen|spesialrådgiver

SindreLågøenHjetland|rådgiver

EliseMcCourt|rådgivernyansattfra september StigOlaiKapskarmo|rådgiver
Irene Jensen|spesialkonsulent

ToneHalvorsen|formannskapssekretær

MetteRambøl|ordførerssekretær
AnneGreteBukier| spesialrådgiversluttet juni LusineMkrtchyan|rådgiversluttet i mai
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Avdelingens medarbeidere
har arbeidsplasser i rådhuset,
fordelt på to kontorlandskap.
Avdeling er samlokalisert og deler
fellesarealer med kommunens
politiske ledelse.

To personer sluttet ved
avdelingen i 2021: en gikk
av med pensjon og en gikk
videre til annen stilling internt i
kommunen. En ny medarbeider
er tilsatt og begynte høsten
2021.

Avdelingen gjennomfører normalt
ett seminar hvert halvår. I 2021
ble det ingen seminar på grunn av
pandemien.

Sykefraværet ved avdelingen var i
2021 på 5,1 %, hovedsakelig knyttet
til én konkret lagtidssykemelding.

snittalder

46

antall ansatte

10

kvinner/menn

7/3
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03 Rådhuset
Sammenmed eiendomsavdelingenhar poli sk sekretariat ansvarfor dri ,
vedlikeholdog utbedringer i Bærumrådhus.
Oppgraderinger

Brannvern

Følgendeutbedringerog ltak har bli
gjennomførtpå rådhuseti 2021:

I 2021ble rådhusetsbrannvernru ner
gjennomgå og oppdatert.Informasjonom
oppdateringeneble delt på Yammerog på
rådhusetsnye ne sidepå ansa portalen
for Bærumkommune.

•

•

•

Ordførersalenble ferdigs lt med ny
AV-utstyr,mikrofonrekkeog oppgraderte
stoler.Eksisterendestoler har bli pusset
opp med ny lakk og trekk, samtnye puter
i stolene.
Det ble installert ny strømmeutstyr
på A217som gjør det mulig å strømme
møter fra møterommetpå Kommune-TV.
Det ble etablert et eget kontorlandskap
for poli kere i 1. etasje,utstyr med
dokkingstasjoner,
skjermer,tastatur og
mus.

I 2021ble det påbegyntet prosjektmed
å fornyeadgangs-og nøkkelkortsystem
i
rådhuset.Arbeidetforventesferdigs lt i
2022.

Rådhuset som miljøfyrtårn
Arbeidetmed reser seringenav rådhuset
sommiljøfyrtårn ble påbegynti 2021.
Reser seringinnebærerat man går
gjennomkriteriene virksomheten
er ser sert e er og sørgerfor at
virksomhetenfortsa oppfyller dem. De e
er typiskkriterier innen områdersom
systema sk HMS-og klima-/miljøarbeid,
herunder arbeidsmiljø,energibruk,
transportru ner, avfallshåndteringsruner,
kildesorteringsru ner, innkjøpsru ner
osv.Rådhusetse erlevelseav kriteriene
gjennomgåsi samarbeidmed representant
fra S elsenMiljøfyrtårn.

Politisk sekretariat | Årsmelding 2021
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Omvisninger

Det var i 2021 få omvisninger i rådhuset
på grunn av pandemisituasjonen. Likevel
lot det seg for eksempel gjøre å ta imot
det årlige besøket fra flyktninger som
deltar i IMDIs introduksjonsprogram.
De ble gitt informasjon om valg og fikk
se valg gjennomført i praksis ettersom
rådhuset vestibyle var i drift som
forhåndsstemmelokale.

Skolebesøk

Det har vært gjennomført noen omvisninger
for skoleklasser fra grunnskoler og
videregående skoler. Ved årets siste
skolebesøk ble elevene inndelt i politiske
partier og gitt tema «Kadettangen 22»
for diskusjon. Elevene gjennomførte
gruppemøter før de debatterte og voterte i
kommunestyresalen. Dette ble godt mottatt,
og politisk sekretariat vil fortsette arbeidet
med å videreutvikle og øke kvaliteten
på informasjonen som blir gitt under
omvisninger, og da særlig ved skolebesøk.
Vi vil med det sørge for at en skoleklasses
besøk i Bærum rådhus i størst mulig
utstrekning blir pensumrelevant, i tillegg at
elevene gis innsikt i og kunnskap om egen
kommune, dens historie og hvordan den
styres.

Kunst

Det er kunst i hele rådhuset. Kunsten
av høyest historisk verdi er plassert i
vestfløyen, ofte kalt representasjonsfløyen.
Det er denne delen av rådhuset som er
mest besøkt av innbyggere og eksterne

aktører i forbindelse med vielser,
omvisninger, møter og besøk.
De siste årene har det vært gjort en innsats
for å få samlet rådhusets kunst av alle
de såkalte Fleskum-malerne på ett sted,
og det er nå kunst av samtlige av disse i
vigselsrommet og galleriet utenfor. Dette
har vært et poeng fordi Fleskumsommeren
er et fenomen i norsk kunsthistorie, og
noe elevene i bærumsskolen lærer om.
Fleskum-malerne var Christian Skredsvig,
Gerhard Munthe, Eilif Peterssen, Harriet
Backer, Kitty Kielland og Erik Werenskiold.
Videre var Fleskumsommeren et utspring
for Lysakerkretsen, hvis sentrale skikkelse
Fridtjof Nansen er foreviget i Dagfin
Werenskiolds trerelieff Nansen med
Fram i Polhavet til høyre for inngangen til
kommunestyresalen.
På slutten av året ble det kjøpt inn flere
verk av Gerhard Munthe og disse søkes
plassert i ovennevnte fløy av rådhuset. En
del malerier må da flyttes til andre steder
i rådhuset eller kommunen for øvrig.
Det vil sikres at kunst av nevnte malere
beholdes i representasjonsfløyen, i tillegg
til annen kunst man mener bør bli værende
i denne delen av rådhuset. Et eksempel er
Håkon Stenstadvolds maleri Tregrensen.
Stenstadvold var fra Bærum og satt i
kommunestyret. I tillegg til fire portretter
i ordførersalen, står Stenstadvold bak
intarsiaen på podiet i kommunestyresalen
og billedveven bakenfor.

Politisk sekretariat | Årsmelding 2021
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Foto: Ragnhild Ingridsdotter Hoem, Bærum kommune

04 Valg
Stortings- og sametingsvalget ble gjennomført i perioden juli til september
2021.
Valgdeltakelsen i Bærum endte på 83,9 %,
hvilket er godt over landsgjennomsnittet
på 77,2 %. Tilsvarende tall for 2017 var
henholdsvis 85,1 % og 78,2 %.
Valgorganisasjonen har bestått av syv
personer fra politisk sekretariat. Den
vellykkede valggjennomføringen var
et resultat av godt samarbeid og god
koordinering mellom politisk sekretariat
og en rekke ulike faggrupper og tjenester.
Involverte avdelinger var utvikling og
digitalisering, eiendom, transportkontoret,
kommunikasjonsenheten, HR-enheten, vei
og trafikk, natur og idrett og skole.
Det rekrutteres omtrent 370 personer
for å jobbe med valget. At svært mange
mennesker ønsket å jobbe med valget
i Bærum i 2021 var gledelig. I tillegg
er det alltid hyggelig at et stort antall

valgmedarbeidere fra forrige valg kommer
tilbake og ønsker å bidra på nytt.

Tidligstemmegivning

På grunn av pandemien var det i 2021 ekstra
viktig å spre velgerne mest mulig ut både i
tid og rom. I tillegg til tidligstemmemottaket
på rådhuset ble det opprettet et ekstra
tidligstemmemottak på Bekkestua bibliotek.
Muligheten for tidligstemmegivning ble
markedsført gjennom informasjonskanaler i
større utstrekning enn tidligere. Dette hadde
stor effekt da det ble mottatt totalt hele
1690 tidligstemmer i perioden fra 01.07.21
til 09.08.21.

Politisk sekretariat | Årsmelding 2021
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Ordinær forhåndsstemmegivning

Den ordinære forhåndsstemmingen
åpnet 10.08.21. Det var anledning til å
forhåndsstemme ved syv mottak; i rådhusets
vestibyle, på Bekkestua bibliotek, Rykkinn
senter, Fornebu senter, handelssenteret på
Bærums Verk, Eiksmarka senter og Vøyenenga
senter. Dette var en økning på to lokaler
sammenlignet med valget i 2019.
Hele 72,2 % av de avgitte stemmene ble
avgitt som forhåndsstemmer. Dette var
ny rekord, og det tyder på at kommunen
lykkes godt med å tilrettelegge for
forhåndsstemmegivningen.

Valgdagen

Den store mengden forhåndsstemmer
førte til færre stemmer på selve valgdagen
13.09.21. Det ble mottatt totalt 20 112
stemmer fordelt på 18 valglokaler på
valgdagen. Det gir et snitt på 1117 stemmer
pr. lokale, og utgjør kun 27,8 % av det
totale antallet avgitte stemmer. Det lave
antallet velgere, kombinert med den gode
bemanningen på grunn av pandemien,
gjorde at flere valglokaler meldte tilbake i
etterkant om god kapasitet og problemfri
gjennomføring når det gjaldt smittevern.

På valgdagen var alle lokaler bortsett fra
to åpne fra 09:00 til 21:00. Ved Bekkestua
bibliotek og Sandvika videregående skole
gjennomførte vi et forsøk med åpningstid
fra klokken 07:00 til 21:00. Mellom 07:00 og
09:00 ble det mottatt totalt 179 stemmer,
hvorav 97 på Bekkestua og 82 i Sandvika.

Valg under en pandemi

Valgplanleggingen var preget av stor
usikkerhet og stadig skiftende føringer
grunnet pandemien. Vanligvis skjer
det vesentligste av planleggingen i
perioden februar til april i valgåret. På
det tidspunktet i 2021 var det umulig å
si hvordan smittesituasjonen ville være i
stemmeperioden fra 1. juli til valgdagen i
september. I tråd med føringer fra nasjonale
myndigheter måtte det derfor planlegges
for omfattende beredskapsscenarioer
dersom pandemien utviklet seg i feil retning
og et stort antall stemmeberettigede
havnet i karantene/isolasjon. Heldigvis ble
det ikke behov for de mest omfattende
beredskapstiltakene som innebar å ta i bruk
reservelokaler og drive-in stemmegivning.
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TALL FRA
BÆRUMSVALGET

04

861000
Åretsvalgble ekstrakostbart som følge
av pandemisituasjonenog usikkerheten
denneskapte,herunder de planlagte
beredskapsltak man må e lre eleggefor.
Valgorganisasjonen
oppleverat
valgavviklingen
i Bærumkommunei
2021 var vellykket.Det ble ikke registrert
nega ve medieoppslageller annennega v
omtale om valgavviklingen,
og det ble
under gjennomføringenikke mo a klager
på valgavviklingen
i kommunen.Det er
mo a én klagepå møteboken.Klagenble
mo a først e er at Stor nget godkjente
valgresultatetog den ble behandletav
valgstyret20.10.21.Klagengjaldt tellingen,
og lik klageble sendt l en stor andel
kommuner.
I e erkant av valgetdeltok tre ansa e
fra poli sk sekretariatmed bidragpå
valgkonferanse
i Bergen.Temafor
presentasjonenvar erfaringerfra telling i
kommunen.

stemmesedler

ca 370
valgmedarbeidere

261
urner var i bruk

131
pc-er var i bruk

83,9%
Valg: ValglederEirik Lindstrøm
har mo a same ngsstemmer
i posten.

valgdeltakelse

72,2%
mo a e
forhåndstemmer
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05 TV-aksjonen
PLAN INTERNATIONAL - BARN, IKKE BRUD

Politisk sekretariat har ansvaret for innsamlingsaksjonen i Bærum kommune.
I 2021 gikk innsamlingen til organisasjonen Plan Internationals arbeid for å
bekjempe barneekteskap i de landene hvor problemet er størst: Bangladesh,
Nepal, Malawi, Mali og Niger.
TV-aksjon 2021 ble grunnet pandemien
og koronarestriksjoner et valg mellom å
gjennomføre en heldigital aksjon slik som
i 2020 eller å gjeninnføre bøssebæringen,
noe det ble åpnet opp for å gjøre.
Bærum valgte etter en helhetsvurdering
å gå for en heldigital aksjon med digitale
bøsser, giversider, spleisløsninger og
Vipps. Den digitale utviklingen fra
fjoråret og erfaringene fra 2020 med
ny innsamlingsrekord underbygget
beslutningen.

Den tradisjonelle næringslivsstafetten med
ringepanelet i formannskapssalen ble avlyst
slik som i 2020 og ordfører og varaordfører
informerte bedriftene om givermulighetene
via Bærum næringsråds nettside og
mailingliste.
Kommunens frivillighetskoordinator
formidlet informasjon til
lag og og organisasjoner og
kommunikasjonsavdelingen la ut
informasjon på digitale plattformer og holdt
kontakt med Budstikka.
En utfordring for vår heldigitale TVinnsamling ble at den nasjonale TVinnsamlingskomiteen sammen med NRKs
TV-sending på aksjonsdagen hovedsakelig
oppfordret frivillige til å gå sin viktigste

søndagstur. Dette ble utfordrende
for oss i Bærum kommune, fordi vi
opplevde at informasjonen om de digitale
innsamlingsmulighetene ble overskygget av
budskapet om å bli fysisk bøssebærer.
Nabokommuner som benyttet fysiske
bøsser samlet inn en større andel av
midlene via bøssene enn vår kommune.
Aksjonskomiteen i Bærum har fått
innspill fra innbyggere om at de savnet
skolebarna på døren og ønsker derfor å
ta i bruk bøssebæringen igjen i 2022 hvis
pandemisituasjonen tillater det.
Givergleden er tradisjonelt stor i Bærum og
beløpet endte på i overkant av 6. millioner
kroner, et stort beløp, men en nedgang
på 1,5 millioner fra rekordåret før, hvor
midlene gikk til bekjempelse av plast i
havet. Beløpet ligger likevel på linje med
tidligere års innsamlinger.
En stor takk til skolene i Bærum som ble
TV-aksjonens største ambassadører med et
innsamlet beløp på hele 1,1 million kroner!
Til tross for strenge smittevernsrestriksjoner
i en ellers krevende skolehverdag
gjennomførte de fleste skolene klasseløp og
samlet inn store beløp ved hjelp av digitale
bøsser og spleis.
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Banner: Kampanjemateriell fra blimed.no. Grafikk Innsamlet siste 5 år: Skjermbilde fra www.giverstafett.no/viken/berum
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06 Borgerlige vielser
Vigselstilbudet i Bærum kommune skal være fleksibelt, serviceinnstilt og i
tråd med brudeparenes forventninger.
Vielsesrommet, festsalen og tilhørende
oppholdsrom ryddes og pyntes med blant
annet friske blomster og levende lys før
hver vielse. Brudeparene får også mulighet
til å sette sitt eget preg på seremonien med
kulturelle innslag som for eksempel sang,
musikk og diktlesning. På dager med flere
vielser og mange gjester vil en vigselsvert ta
imot gjestene og bistå vigsleren både før og
etter seremonien.
I Bærum kommune er det ti oppnevnte
vigslere ved politisk sekretariat. I tillegg har
kultursjefen fått vigselsmyndighet.

I 2021 gjennomførte kommunen 166
borgerlige vielser. Det var en liten oppgang
fra året før som var sterkt preget av
pandemien og dens restriksjoner. Dette
året ble fortsatt flere vielser utsatt eller
avlyst grunnet pandemien, men ikke i
like stor grad som i 2020. For å kunne
tilby et godt vigselstilbud åpnet vi for å
holde vielser i festsalen for de som ønsket
å ha med flere gjester enn det som var
mulig på vigselsrommet ut ifra gjeldende
restriksjoner. Det ble også holdt noen
vielsesseremonier ute i borggården i
sommermånedene.
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Av de 166 gjennomførte vielsene, ble 22 vielser utført på helgedagene, hvor seks brudepar ble
viet i selskapslokaler eller i private hjem/hager. Ti av brudeparene hadde vielser i rådhuset på
andre dager enn fredag og lørdag.
Sekretariatet har, som tidligere år, mottatt mange positive tilbakemeldinger fra brudepar og
publikum angående vår fleksibilitet og gode vigselsordning.

							

2021		

2020 		

2019		

2018

Antall vielser totalt 				166		130		166		167
Antall vielser i rådhuset totalt

158

121

155

154

Antall vielser på lørdager i rådhuset

16

20

19

14

Antall vielser på andre ukedager i rådhuset

10

7

8

9

Antall vielser utenfor rådhuset 		

8		9		11		13

Dataene er hentet fra sekretariatets egen statistikkføring.
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07 Informasjonskanaler
Politisk sekretariat oppdaterer politikk-området på Bærum kommunes
nettside, bistår i produksjonen av podkast og publiserer sendinger på
Kommune-TV.
Nettsider

Politisk sekretariat lager innhold og oppdaterer politikk-området på Bærum kommunes
nettsider. Målet er at innholdet på disse sidene skal være oppdatert, relevant og lett
tilgjengelig for både kommunens innbyggere og de folkevalgte.
I mai 2020 ble politikk-området på kommunens nettsider oppdatert, med endringer av
sidenes design og funksjonalitet. Det er for tidlig å måle den fulle effekten av arbeidet med
oppdateringene. Bakgrunnen for det er at pandemien hadde stor betydning for besøk på
kommunens nettsider.
Selv om det er for tidlig å konkludere hvilken effekt endringene fra mai 2020 har hatt var
det en økning i antall sidevisninger på 122% fra 2020 til 2021. Dette er opp fra 97 796
sidevisninger i 2020 til 217 221 i 2021. Det er en god dokumentasjon på at det arbeidet
som ble gjort ved å endre politikk-området har ført til at sidene har blitt mer tilgjengelig for
brukerne.
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07
Podkast

I 2021 ble det gjennomført 37 episoder av podkasten “Fra Klokketårnet”. Podkasten ledes av
varaordfører Siw Wikan sammen med Christer Gilje.
Den største lyttergruppen er i aldersgruppen 45-59 med 28% av totalt antall lyttere.
Podcasten hadde 3190 lyttinger i 2021 fordelt på 38 episoder. Det gir et gjennomsnittlig
antall lyttinger på 83,9 pr. episode.

Episodene med høyest lyttertall

Antall lyttere

Sendingsdatato

22. juli 2011, fra sommerens vakreste eventyr til et
mareritt i løpet av noen timer

178

16.06.21

Hva mener du om 38-meter høye høyspentmaster
gjennom Bærum?

126

21.11.21

Fra Berlinerbolle via Nadderud Stadion til plassering
av regional sikkerhetsavdelingen

121

12.02.21

Fra rover på Mars via klimaklok kommune til
40-meters høye monstermaster

112

19.02.21

Hva skjer på Fornebu, blir det akvarie, ny arena for
håndballen eller halvøy? Og hva er det med bikkjer
og sauer som skaper sånt engasjement?

105

12.03.21

2021: 3190 lyttinger | 38 episoder | 83,9 lyttinger i snitt per episode
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Kommune-TV

I perioden 01.01.21 til 31.12.21 hadde vi 17 575 direktevisninger og 8662 arkivvisninger for
kommunens side på Kommune-TV.
Majoriteten av den politiske møtevirksomheten har blitt gjennomført digitalt via Microsoft
Teams. Møtene har derfor blir strømmet digitalt via egne bærbare PCer på hjemmekontor
av inntil tre ansatte ved kontoret samtidig. Dette har vært en krevende arbeidsmetode, men
med god hjelp fra leverandør av Kommune-TV, samt utviklere, har vi klart å gjennomføre
dette på en trygg og god måte.

Gj. snitt
visninger pr. møte

Totalt antall
visninger

Herav direkte
visninger

Herav arkiv
visninger

Antall
møter totalt

Formannskapet/
Valgstyret
Kommunestyret

357

9982

7721

2261

28

279

3344

2238

1106

12

Planutvalget

376

7135

4104

3031

19

Hovedutvalg for barn og
unge
Hovedutvalg for miljø,
idrett og kultur
Hovedutvalg for bistand
og omsorg
Utvalg for samarbeid

131

1577

1004

573

12

89

1071

650

421

12

186

2041

1413

628

11

28

254

130

124

9

Eierutvalget

28

223

75

148

8

Klageutvalget

19

167

38

129

9

Ungdomsrådet

21

211

113

98

10

Råd for personer med
funksjonsnedsettelse
Eldrerådet

13

113

23

90

9

9

64

42

22

7

Interkommunalt
politisk råd

18

55

24

31

3

Møte
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Følgende møter hadde flest visninger på direktestrømming i 2021:
Møte
Dato
Direktevisinger

Arkivvisninger

Formannskapet

04.04.2021

1505

101

Formannskapet

16.06.2021

1123

93

Valgstyret/
Formannskapet

15.12.2021

829

37

Formannskapet

03.03.2021

586

71

Formannskapet

21.05.2021

576

282

Kommunestyret

01.12.2021

541

192

Planutvalget

18.11.2021

529

284

Planutvalget

04.11.2021

477

277

Planutvalget

17.06.2021

471

473

Hovedutvalg for bistand og omsorg

10.11.2021

360

74

Følgende møter hadde flest arkivvisninger i 2021:
Møte
Dato

Direktevisinger

Arkivvisninger

Planutvalget (PLAN)

17.06.2021

471

473

Planutvalget (PLAN)

29.04.2021

164

323

Planutvalget (PLAN)

18.11.2021

529

284

Formannskapet (FSK)

21.05.2021

576

281

Planutvalget (PLAN)

20.05.2021

261

278

Planutvalget (PLAN)

04.11.2021

477

277

Kommunestyret (KST)

27.10.2021

248

218

Formannskapet (FSK)

28.09.2021

244

200

Kommunestyret (KST)

01.12.2021

541

190

Formannskapet (FSK)

03.11.2021

112

181
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08 Politisk
styringssystem
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08 Slik styres Bærum

Eldrerådet

Kommunestyret

Råd for personer med
funksjonsnedsettelse

Ungdomsrådet

Hovedutvalg
barn og unge

Hovedutvalg
bistand og omsorg

Kontrollutvalget

Klageutvalget

Formannskapet

Hovedutvalg
miljø, kultur og idrett

Planutvalget

Valgstyret

Eierutvalget

Utvalg for
samarbeid
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Bærum kommunestyre
2019-2023

Innvalgte kommunestyrerepresentanter i 2019. Det har vært enkelte fritak og permisjoner siden
2019 som betyr at bildet ikke gjenspeiler alle medlemmene som møtte i kommunestyret i 2021.

30

Politisk sekretariat | Årsmelding 2021

31

Kommunestyret
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, med enkelte
begrensninger (delegeringssperrer) som
følger av kommuneloven og særlov.

Kommunestyret kan omgjøre vedtak
truffet av andre folkevalgte organer eller av
administrasjonen, i samme utstrekning som
disse selv kunne ha omgjort vedtaket.

Særlig om 2021

Kommunestyret avholdt 12 møter i 2021
og behandlet 153 saker. Alle møter i
første halvår ble gjennomført digitalt via
Teams. På grunn av stor saksmengde ble
møtet før sommeren gjennomført som
heldagsmøte fra 9-17. Etter sommeren ble
to møter gjennomført digitalt via Teams og
fire med oppmøte i kommunestyresalen.
Budsjettmøtet i desember ble gjennomført
som heldagsmøte fra 9-17.30.

Kommunestyret har det øverste tilsyn
med den kommunale forvaltningen og kan
forlange enhver sak lagt frem for seg til
orientering eller avgjørelse.

MØTER

12

SAKER

153

MEDLEMMER

51
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Kommunestyret

Seminarer

Kommunestyrets seminarer i 2021 ble gjennomført digitalt via Teams.
Følgende seminarer ble avholdt:
29.01.01
		

Miniseminar om finans: forvaltningsfondet, forvaltning av 				
aksjeporteføljen samt nytt finansreglement.

28.04.01

Klimaseminar med klimastrategi.

01.10.01
		

Opplæring i økonomistyringsverktøyet Framsikt og orientering om 			
barnevernsreformen 2022.

FRA ADMINISTRASJONEN
Geir B. Aga | Kommunedirektør
Arthur Wøhni | Kommunaldirektør - samfunn
Bente Rudrud Herdlevær |  Kommunaldirektør - organisasjon, styring og utvikling
Tone Halvorsen  | Formannskapssekretær
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Formannskapet
Formannskapet består av 15 medlemmer inkludert ordfører og varaordfører
og velges av og blant partienes forholdsvis representasjon.
Medlemmer og varamedlemmer til
formannskapet velges for fire år blant
medlemmene av kommunestyret.

• 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 kroner 30 millioner eller mer.

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. Det vises
særlig til reglement for delegering av
myndighet i budsjettsaker.
Følgende saker skal alltid avgjøres av
kommunestyret:
• Vedtak om erverv eller avhending
av fast eiendom hvor den samlede
verdien av det som overdras er kr. 30
millioner eller mer.

MØTER

28

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.

Særlig om 2021

I 2021 avholdt formannskapet 28 møter,
herunder åtte ekstraordinære møter til
behandling av lokal koronaforskrift i løpet av
våren.

SAKER

294

MEDLEMMER

15
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Formannskapet behandlet 294 saker, en økning på 40 saker sammenlignet med 2020.
Formannskapet behandlet ingen saker på vegne av andre utvalg i 2021, slik som i 2020 da
formannskapet benyttet myndigheten til å treffe vedtak i hastesaker på grunn av pandemien.
Alle organer har gjort egne vedtak i møter i 2021.

Seminarer

Av formannskapets seminarer i 2021 var det kun økonomiseminaret i mars som ble
gjennomført digitalt.
23.03.01
Perspektivmeldingen, viktige innsatser budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
12.05.01
Boligseminar.
03.11.01
Møte med velforeningene i Bærum.
16.11.01
Møte med Stiftelsen Utleieboliger.

Befaring
17.09.01
19.11.01

Omvisning og seminar på Carpe Diem demenslandsby.
Besøk på Flytårnet Fornebu as.

MEDLEMMER
Lisbeth Hammer Krog (H) | Ordfører

Siw Wikan (H) | Varaordfører  

Maria Barstad Sanner (H)

Morten Skauge (H)

Dag Egil Strømme (H)

Haakon Kvenna Veum (H)

Ole Kristian Udnes (H)

Torbjørn Espelien (Frp)

Kari Brodin Seljelid (Ap)

Eirik Bøe (V)

Kjell Maartmann-Moe (Ap)

Wenche Steen (V)

Signe Bakke Sølberg (MDG) | til september

Ragnar Molland (Sp)  

Cristin Liu (MDG) | fra september

Stein Stugu (R)

FRA ADMINISTRASJONEN
Geir B. Aga | Kommunedirektør
Arthur Wøhni | Kommunaldirektør - samfunn
Bente Rudrud Herdlevær |  Kommunaldirektør - organisasjon, styring og utvikling
Tone Halvorsen  | Formannskapssekretær

Politisk sekretariat | Årsmelding 2021

09 Utvalg
Bærum kommunestyre har med hjemmel i kommuneloven §§ 5-7 jf. 5-1
(2) opprettet tre hovedutvalg, henholdsvis innenfor områdene barn og
unge, bistand og omsorg og miljø, idrett og kultur.
Videre har kommunestyret opprettet et planutvalg i medhold av plan- og bygningsloven
§ 3-3 og kommuneloven § 5-7.
I tillegg har kommunestyret opprettet et utvalg for samarbeid, et eierutvalg, et
klageutvalg og et kontrollutvalg.
Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til utvalgene 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 enkelte utvalgs ansvarsområde, med unntak
av 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.
Innenfor eget ansvarsområde behandler utvalget de sakene som kommunedirektøren
fremlegger av eget tiltak etter anmodning fra utvalget. I saker som utvalgene selv
ikke kan avgjøre, innstiller utvalgene som hovedregel til formannskapet. I saker
hvor utvalgene har avgjørelsesmyndighet, har de instruksjonsmyndighet overfor
kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves gjennom vedtak i utvalget.
Hovedutvalgene har fullmakt til å omdisponere beløp i driftsbudsjettet innenfor sitt
ansvarsområde og skal foreslå prioriteringer innenfor sitt ansvarsområde når det gjelder
forslag til handlingsprogrammet. Planutvalget og øvrige utvalg har ikke egen fullmakt til å
bevilge penger til tiltak i budsjettsammenheng.
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Utvalgenes ansvarsområder

Hovedutvalg bistand og omsorg
• Sykehjem
• Hjemmebaserte tjenester
• Samlokaliserte boliger
• Tildeling og forvaltning
• Helse
• NAV
• Psykisk helse og rus
• Arbeid og inkludering
Hovedutvalg barn og unge
• Grunnskole
• Musikk og kulturskolen
• Pedagogisk-psykologisk tjeneste
• Barnehager
• Barneverntjenesten
• Helsetjenester barn og unge
• Fritid og avlastning
Hovedutvalg miljø, kultur og idrett
• Kultur
• Ungdom og fritid
• Områdeutvikling , regulering,
byggesak, geodata
• Miljø- og planadministrasjon
• Natur-, idrett og veidrift
• Natur-, vei- og miljøforvaltning
• Avfall og gjenvinning
• Vann og avløp
• Transport

Planutvalget
• Oppfølging av arealpolitikk og
disponering av arealressursene
• Byggesaker
• Reguleringssaker
• Klagesaker
• Dispensasjonssaker
Utvalg for samarbeid
• Forhold mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte
• Overordnede personalpolitiske
retningslinjer
Eierutvalget
• Iverksetter og følger opp kommunens
vedtatte eierskapsmelding
• Eierstyring overfor selskaper
Klageutvalget
• Klager på enkeltvedtak, både som 		
endelig klageinstans og som en del av
førsteinstansen før saken sendes
videre til annen klageinstans (normalt
statsforvalteren).
Kontrollutvalget
• Løpende kontroll med den kommunale
forvaltningen på kommunestyrets 		
vegne
• Påse at regnskapsrevisjon, 		
forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll blir gjennomført.
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09
Utvalgenes møter
Møteplan for folkevalgtes møter
utarbeides for ett år av gangen og vedtas i
kommunestyret.
Ordføreren fordeler saker som mottas
fra kommunedirektøren til de politiske
organer.
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.
Utvalgsmedlemmer kan selv foreslå saker
til behandling i utvalget. For at saken skal
komme opp til behandling, kreves det
at en tredjedel av utvalgets medlemmer
slutter seg til dette.
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. 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.
Folkevalgtes møter er åpne, hvis ikke annet
følger av lov jf. kommuneloven § 11-5. Et

folkevalgt organ skal vedta å lukke møtet
når det behandler en sak som inneholder
opplysninger som omfattes av lovbestemt
taushetsplikt eller når de 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 komme frem opplysninger i
møtet som kunne unntas fra innsyn etter
offentlighetsloven, jf. kommuneloven § 11-5
(3) og reglementet § 3-2.
Møtene strømmes direkte slik at slik
at allmennhetens tilgang til møtene er
ivaretatt. Møtene arkiveres og er tilgjengelig
fra nettsiden Kommune-TV.
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.
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Hovedutvalg barn og unge
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 2021

Grunnet koronasituasjonen ble de fleste
møtene gjennomført digitalt. Møtene fra
september til desember ble gjennomført på
rådhuset.
Kommunedirektøren har gjennom året
gitt hovedutvalget jevnlige og utfyllende
orienteringer om smittesituasjonen i skoler
og barnehager og blant de ansatte innenfor
tjenestene.
Hovedutvalget har også hatt andre
orienteringer for å opplyse saker til
behandling eller andre forhold. Her kan
nevnes blant annet barnevernsreformen,
eiendomsstrategien og sommerskolen.

12

• Skolebehovsanalysen 2021-2040 ble
presentert og sendt på høring
• Oppfølging av sårbare barn og unge under
pandemien
• Fastsettelse av konsept for Ballerud skole og
barnehage
• Søknad om å få overta videregående
opplæring fra fylket

Hovedutvalg for barn og unge har i 2021
fått presentert tilstandsrapporter, inkludert
tilstandsrapport for PPT, barneverntjenesten,
barnehage og skole og SLT årsrapport.

MØTER

Utdrag av saker som er blitt
behandlet:

• Valg av løsning for- og renovering av Gjettum
og Hauger ungdomsskole
• Kvalitetsplan for svømmeopplæringen

SAKER

97

MEDLEMMER

15
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Hovedutvalg barn og unge

MEDLEMMER
Haakon Kvenna Veum (H) | Utvalgsleder

Elizabeth Hodges Dale (H) | Nestleder

Asbjørn Nilsen (H)

Anfa Hassan Hashi (H) | permisjon fra september

Julie Brynhi (H) | settemedlem fra september

Mads Gram Rygg (H)

Sigrid Barstad Sanner (H)

Jan Mauritz Thalberg jr. (Frp)

Yngve Bjerke (Frp)

Elen Gjevik (V)

Elisabeth Fremstad Aukrust (KrF)

Hans Rugset (MDG)

Ingri Zeiner-Henriksen (MDG)

Elisabeth Nesset (Ap)  

Terje Heiestad (Ap)

Dina Knudsen (SV) | permisjon fra september

Nina Haukeland (R) | settemedlem fra september

FRA ADMINISTRASJONEN
Bente Rudrud Herdlevær | Kommunaldirektør fra august

Kristin Nilsen | Kommunaldirektør til juni

Siv Herikstad | Kommunalsjef Oppvekst skole
Erik Førland | Kommunalsjef Oppvekst barnehager
Lusine Mkrtchyan | Utvalgssekretær til september

Elise McCourt | Utvalgssekretær
fra september
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Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
Hovedutvalg 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 2021

Grunnet koronasituasjonen ble de fleste av
møtene gjennomført digitalt. Møtene fra
september til desember ble gjennomført på
rådhuset.

Utdrag av saker som er blitt
behandlet:
• Nadderud stadion

Utvalget har hatt orienteringer både for å
få opplyst saker og for få informasjon om
andre forhold.

• Utviklingen av Sandvika sjøfront

Under punktet Eventuelt har det vært stor
aktivitet hvor utvalgets medlemmer har
fått svar fra kommunedirektøren på stilte
spørsmål.

• Ungdomstilbud i Sandvika

Seminarer

• Klimastrategi

• Tilskudd til idrett, kultur og frivillighet
• Utdeling av koronastøtte

26.10.21
Felles seminar med planutvalget med tema
Nullutslipp Fornebu

MØTER

12

SAKER

127

MEDLEMMER

15
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Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

MEDLEMMER
Dag Egil Strømme (H) | Utvalgsleder

Johan Malvik (V) | Nestleder

Hilde Solberg Øydne (H)

Øystein Goksøyr (V)

Haakon Christopher Sandven (H)

Nikki Schei (MDG)

Frigg Winther Rugset (H)

Cristin Liu (MDG)

Sebastian Lundahl Otterhals (H)

Truls Bergersen (FrP)

Lena Walle (H)

Wenche Berg-Olsen (FrP)

Marianne Rieber-Mohn (Ap)

Finn Hebbe Johnsrud (Sp)

Ola Helmich Borchgrevink Pedersen (Ap)

FRA ADMINISTRASJONEN
Arthur Wøhni | Kommunaldirektør samfunn
Svein Finnanger | Kommunalsjef Miljøtekniske tjenester
Stig Olai Kapskarmo | Utvalgssekretær
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Hovedutvalg bistand og omsorg
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 somkommunedirektøren legger frem av eget tiltak elleretter
anmodning fra utvalget.
Særlig om 2021

Utdrag av saker som er blitt
behandlet:

Grunnet koronasituasjonen ble de fleste
av møtene gjennomført digitalt. Møtene
fra september til desember ble avholdt på
rådhuset.

• Brukertilfredshet og brukermedvirkning i
pleiehjem og omsorgstjenesten

Kommunedirektøren har gjennom
året gitt hovedutvalget jevnlige og
utfyllende orienteringer om smitte- og
vaksinesituasjon innenfor ansvarsområdet.

• Konkurranseutsetting av Oksenøya
sykehjem

Seminarer og orienteringer

Hovedutvalget har hatt orienteringer
både for å opplyse saker til behandling
og andre forhold. Her kan nevnes blant
annet orienteringer om Varmestuen, Vestre
Hauger boliger og natthjem, rask psykisk
helsehjelp, kommunale akutte døgnplasser
– KAD psykisk helse og rus, krisesenteret,
Røde kors, forsvarlig bemanning og
fastlegeordningen.

MØTER

11

• Behovet for kommunale fysio- og
ergoterapeuter
• Fontenehuset, revidert samarbeidsavtale
• Ekstern gjennomgang NAV Bærum
• Pårørendestrategi med handlingsplan
2021-2025

SAKER

97

MEDLEMMER

15
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Hovedutvalg bistand og omsorg

MEDLEMMER
Torbjørn Espelien (Frp) | Utvalgsleder

Maria Barstad Sanner (H) | Nestleder

Bjørn Røtnes (H)

Frank Roland (V)  

Feyza Kasikci (H)

Arnulf Myklebust (KrF)

Mikkel Mørch Sollie (H)

Line Norman Jernæs (MDG)

Morten Dahl-Hansen (H)

Hans Kristian Aag (Pp)

Torill H. Heggen (H)

Bjørn Martin Johnsen (Ap)

Marie Peter Tørrissen (Frp) | til juni

Johannes Kiese (Ap)

Gøril Andersen (Frp) | fra juni

Lina Parvizian (Ap)  

FRA ADMINISTRASJONEN
Kristin Nilsen | Kommunaldirektør velferd | til august
Geir B. Aga | Kommunedirektør | fra august
Sindre Lågøen Hjetland | Utvalgssekretær
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Planutvalget
Planutvalget har 9 medlemmer oppnevnt av kommunestyret og skal følge opp
kommunens arealpolitikk og disponering av arealressursene. Dette innebærer
plassering og utforming av bygninger, teknisk infrastruktur og annen fysisk
tilretteleggingen, i tillegg til å påse at enkelttiltak og arealplaner er i tråd med
overordnede arealplaner, arealstrategi og kommunens uttrykte vilje.
Kommunestyret har delegert
avgjørelsesmyndighet til utvalget i bygge-,
regulerings- og klagesaker gjennom
reglementet.

Utdrag av saker som er blitt
behandlet:

Særlig om 2021

• Nansenløkka - Fornebu felt B 9.4 detaljregulering

Utvalget har gjennomført 19 møter hvorav
12 digitale.
Planutvalget gjennomfører befaringer i
forkant av hvert møte. For å oppfylle kravet
til smittevern ble befaringene i tilknytning
til saksbehandlingen i perioder gjennomført
ved at medlemmene besøkte stedene på
egen hånd. I andre perioder ble befaringene
gjennomført med to minibusser.

Høringsmøte

Høringsmøte ble gjennomført 18. november med tema Ballerud – Johs Faales vei
80-100 – Kleivveien 22 – områderegulering.
Planutvalget tok for første gang i bruk denne
reglementsfestede muligheten til å arrangere
høringsmøte for sakens opplysning.

MØTER

19

• Ballerud - Johs Faales vei 80-100 Kleivveien - områderegulering
• Professor Kohts vei 77-87 detaljregulering
• Lysaker stasjon, Fornebubanen detaljregulering
• Prinsipper for fremtidig utvikling av
Sandvika sjøfront
• Fastsettelse av planprogram Kommunens arealdel 2021-2042

SAKER

235

MEDLEMMER

9
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Planutvalget

Seminarer og orienteringer
29.04.01
26.10.01
04.11.01

Temamøte om Stabekk (digitalt)
Felles seminar med hovedutvalg miljø, idrett og kultur om Nullutslipp Fornebu.
Miniseminar om sosial bærekraft og delingsløsninger.

Planutvalget har innledende orienteringer i begynnelsen av møtene.

Studietur

Høsten 2021 var det en liten nedgang i smitten og 17.-19. oktober kunne utvalget gjennomføre
studietur til Stavanger kommune, med temaer som transformasjon, tilpasning, nybygg, fortetting
og tilpasning i eksisterende småhusområde og bærekraftig bofelleskap.

MEDLEMMER
Eirik Bøe (V) | Utvalgsleder
Mathias Opdal Weseth (H) | permisjon fra
september

Elisabeth Hegg Gjølme (H) | Nestleder
Terje Hegge (H)

Ole Johan Aulie (H) | settemedlem fra september

Reidar Kleppe (Ap)

Tone Strand Molle (H)

Kim Zimmer (MDG)

Ida Ohme Pedersen (FrP)

Anita Malmer Solli (SV)

FRA ADMINISTRASJONEN
Jannike Hovland | Kommunalsjef

Kjell Seberg | Reguleringssjef

Jan Erik Danielsen | Avdelingsleder

Terje Hansen | Enhetsleder

Borgny Danielsen | Utvalgssekretær
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Eierutvalget
Eierutvalget har 5 medlemmer og er oppnevnt av kommunestyret. Eierutvalget
iverksetter og følger opp kommunens vedtatte eierskapsmelding overfor
selskaper hvor kommunen har eierinteresser. Utvalget fastsetter innhold,
gjennomføring og oppfølging av årlig dialog/eiermøter og befaringer med
selskapene. Utvalget er også ansvarlig for utvikling av andre styringsdokumenter,
Eierutvalget behandler saker
angående eierstyring som blant annet
innebærer å gi råd til kommunens
representant(er) i selskapene ved
å behandle generalforsamlings- og
representantskapsdokumenter i forkant av
selskapenes møter. Eierutvalget fungerer
som valgkomité (forslag til kandidater
og honorar) for selskapenes styrer der
selskapet ikke har valgkomité. I selskaper
med egen valgkomité vil Eierutvalget
innstille medlemmer til valgkomiteen.

Utdrag av saker som er blitt
behandlet:
• Omdanning av VEAS fra interkommunalt
selskap til aksjeselskap
• Rekruttering av nytt styre for VEASkonsernet
• Vurdering av alternative modeller for
fremtidig drift av CAN i Altea

Særlig om 2021

Utvalget har hatt orienteringer både for
å få opplyst saker og for få informasjon
om andre forhold. Under punktet
Eventuelt har det vært stor aktivitet hvor
utvalgets medlemmer har fått svar fra
kommunedirektøren på stilte spørsmål.

MØTER

11

• Samarbeid med revisjonsselskapet BDO
om eierskapskontroll av kommunens
datterselskaper ABBR, ABV, VEAS og Kalk
Eiendom

SAKER

62

MEDLEMMER

5

Politisk sekretariat | Årsmelding 2021

47

Eierutvalget

Selskaper Bærum kommune har
eierinteresser i:
Selskap
Arba AS
Asker og Bærum Brann og
Redning (ABBR IKS)
Asker og Bærum vannverk
(ABV IKS)
Centro Assistencial Noruego
(SLU) (CAN)
Kalk Eiendom AS
Flytårnet Fornebu AS
SIMULA
Steinverdi AS
VEAS
Vårt Sandvika AS

Eierandel
100%
57,5 %
50%
100%
100%
100%
9,24 %
100%
21,5 %
20%

Eierutvalget har arbeidet mye med
omdanningen av VEAS til aksjeselskap, herunder
rekruttering av nytt konsernstyre for VEAS
AS. Selskapet Steinverdi AS ble opprettet av
Eierutvalget.
Eierutvalget utfører normalt befaringer
til alle selskaper hvor kommunen har
eierinteresser i løpet av valgperioden. Grunnet
pandemisituasjonen måtte Eierutvalget, slik
som i 2021, avlyse flere planlagte befaringer.
Eierutvalget fikk derfor kun gjennomført én
befaring på høsten; til Flytårnet Fornebu AS.
2021 var første hele driftsår for Flytårnet AS
etter at Bærum kommune kjøpte selskapet,
og Eierutvalget hadde dermed sitt første
dialogmøte med det nyvalgte styret for dette
selskapet.
I løpet av våren/tidlig høst fikk Eierutvalget
gjennomført alle sine dialog-/eiermøter med
selskapene digitalt. Det ble også i samarbeid
med kommunedirektøren avholdt styreseminar
med de heleide aksjeselskapene.
Eierutvalget startet i løpet av året opp arbeidet
med to viktige eierskapskontroller, vedrørende
Samfunnssikkerhet og beredskap, samt Etikk og
antikorrupsjon.
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Eierutvalget

Seminar

For å sikre en god dialog og forventningsavklaring mellom kommunen som eier og selskapenes
styremedlemmer, ble alle heleide aksjeselskaper invitert til et fagseminar høsten 2021.
Seminaret ble holdt på Thon Hotel Oslofjord og tok for seg temaer som «Eiers forventning,
dialogen mellom eier og selskapene, hva betyr vedtatt eierskapsmelding? og rollefordelingen
mellom eierutvalget/kommunedirektør og selskapene.
De enkelte aksjeselskapene fikk også presentert selskapets aktiviteter og strategiske
utfordringer, samt selskapets forventninger til eier.

MEDLEMMER
Ole Kristian Udnes (H) | Utvalgsleder

Kathrine Zeiner-Gundersen (H) | Nestleder |
fra august

Elisabeth Syverød Torkildsen (H) | Nestleder
til august

Johannes Alming Daleng (MDG)
Eva Holo Kostveit (Sp)
Hulda Tronstad (V)

FRA ADMINISTRASJONEN
Bente Rudrud Herdlevær | Kommunaldirektør organisasjon, styring og utvikling
Christian Vegard Dahl | Finansforvalter
Stig Olai Kapskarmo | Utvalgssekretær | til mars
Irene Jensen | Utvalgssekretær | fra mars
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Utvalg for samarbeid
Utvalg for samarbeid består av 6 medlemmer oppnevnt av kommunestyret og 3
medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene. Det deltar i tillegg 2 faste
observatører med møte- og talerett fra forhandlingssammenslutninger lokalt
under møtene.
Utvalg for samarbeid behandler
følgende sakstyper:

• Saker som gjelder forholdet mellom
kommunen som arbeidsgiver og de
ansatte.
• Overordnede personalpolitiske
retningslinjer
• Generelle spørsmål knyttet til omstilling,
effektivisering, rasjonalisering,
omorganisering og organisasjons- og
kompetanseutvikling.
• Generelle spørsmål vedrørende
pensjonsordninger
• Mindretallsanke over vedtak
fattet av ankeutvalget i
medbestemmelsesordningen og saker om
tolkning og praktisering av regelverket

Utdrag av saker som er blitt
behandlet:
• Status fagopplæring og lærlinger
• Status rekruttering
• Sykefravær
• Ansattgoder
• Langsiktig omstilling i pleie og omsorg

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.

MØTER

9

SAKER

61

MEDLEMMER

9
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Utvalg for samarbeid

MEDLEMMER
Bjørn Røtnes (H) | Utvalgsleder

Suzanne Five (H) | Nestleder

Kirsti Margrethe Mortensen (Ap)

Harald Pedersen (Frp)

Gjermund Skaar (SV)

Wenche Steen (V)

Anne Kari Baarli | LOK

Zlata Ljubicic | LOK

Bjørn Sigurd Hjetland | UNIO
Joe Christian Lie | Observatør | Akademikerne
Yngve Trulsrud Vethe Ludvigsen | Observatør |
Delta

FRA ADMINISTRASJONEN
Ole Ursin-Smith | Kommunalsjef
Sindre Lågøen Hjetland | Utvalgssekretær til april
Stig Olai Kapskarmo | Utvalgssekretær fra april til november
Irene Jensen | Utvalgssekretær fra november
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Kontrollutvalget
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 løpende kontroll med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets
vegne, og påser 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 skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen 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 mm. herunder å kontrollere om den som utøver kommunens interesser i selskaper gjør
dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (Eierskapskontroll).

MØTER

9

SAKER

78

MEDLEMMER

5
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Kontrollutvalget
Kontrollutvalget avholder åpne møter, med
unntak av behandling av enkeltsaker som
kan/skal lukkes etter kommuneloven § 11-5.
Møtene avholdes som regel på rådhuset.
På grunn av koronasituasjonen, ble møtene
før sommeren gjennomført som nettmøter
via Teams. De øvrige møtene har vært gjennomført på rådhuset i henhold til reglene
om smittevern.
Controller Siri Opheim møter som fast
observatør fra kommunedirektøren.
Kontrollutvalgets leder har benyttet seg
av retten til å tale i kommunestyret når
kontrollutvalgets saker har vært behandlet.

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.
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS legger
ut møteinnkallinger, saksdokumenter og
protokoller på www.vikus.no.
Her ligger også informasjon om
kontrollutvalget, sekretariatet og
møteplanen: https://vikus.no/
kontrollutvalg/baerum/

MEDLEMMER
Per Arne Nyberg (Ap)| Utvalgsleder

Petter Erik Kaland Melsom (Frp) | Nestleder

Kaare Granheim (KrF)

Helene Berge Holm (H)

Ane Reinan (MDG)

FRA ADMINISTRASJONEN
Siri Opheim | Controller, fast observatør
FRA VIKEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS (VIKUS)
Mona Moengen | Utvalgssekretær
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Klageutvalget
Klageutvalget består av 5 medlemmer oppnevnt 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.
Klageutvalget utgir en egen årsmelding,
som gir fyldig oversikt over utvalgets
aktiviteter.

Utdrag av saker som er blitt
behandlet:
• Klager over vedtak om trekk i offentlig
tilskudd til private barnehager på
kommunalt eid tomt (tomtefeste)
• Saker vedrørende nedgravde oljetanker
• Klager på avslag på søknader om
kommunale boliger og om startlån
• Saker vedrørende skoleopptak på
Fornebu

MØTER

14

SAKER

152

MEDLEMMER

5
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Klageutvalget

MEDLEMMER
Torill H. Heggen (H) | Utvalgsleder

Sigrid Helene Bradley (Frp) | Nestleder

Johan Ratvik (H)

Halvdan Skar (Ap)

Anne Elisabeth Braaten (SV)

FRA ADMINISTRASJONEN
Gry Folge | Spesialrådgiver
Trine Skotte Høvset | Juridisk spesialrådgiver til mai

Borgny Danielsen | Utvalgssekretær til august
Stig Olai Kapskarmo | Utvalgssekretær fra august
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10 Råd
Bærum kommunestyre har med hjemmel i kommuneloven § 5-12
opprettet et eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og et
ungdomsråd.
Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller
et annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og
fylkeskommunen. Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret,
fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene. Kommunestyret og
fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke
utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge
saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør
saken endelig. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor
enkeltpersoner. Kommunestyret og fylkestinget kan gi rådene myndighet til å fordele
bevilgninger. Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for
kommunestyret eller fylkestinget. Kommunestyret og fylkestinget kan gi medlemmer av
rådene møte- og talerett i folkevalgte organer.
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Råd for personer med
funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er opprettet av kommunestyret i
medhold av kommuneloven § 5-12. 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.

Utdrag av saker som er blitt
behandlet:

Rådet skal være rådgivende organ for
kommunen, og skal forelegges saker som
gjelder personer med funksjonsnedsettelse.
Dette gjelder blant annet tilgjengelighet,
arbeid mot diskriminering på grunnlag
av funksjonsnedsettelse og tjenester for
personer med funksjonsnedsettelse.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
utgir en egen årsmelding som gir fyldig
oversikt over rådets aktiviteter.

MØTER

10

• Finansering av Haug skole og
ressurssenter
• Svømmetilbud for mennesker med store
funksjonsnedsettelser
• BPA-ordningen med hovedvekt på
brukere over 67 år
• Anbefalinger til svar i høringssaker

SAKER

57

MEDLEMMER

10
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Råd for personer med funksjonsnedsettelse

MEDLEMMER
Magnar Danielsen (H) | Rådsleder
Dag Anders Jørstad (V)
Liv Wergeland Sørbye (KrF)
Tone Kristin Grøv (Ap)
Irene Bull-Jacobsen | HBF - Handikappedes barns foreldreforening
Mark Miller | M - Momentum. Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere
Sissel Mette Nyberg | Nestleder | NFU - Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Tore Glærum | NBF | Norges Blindeforbund  
Torunn Elisabeth Viervoll | MH Mental Helse, lokallag Bærum
Tone Wirum Frydenberg | HLF Hørselshemmedes landsforbund

FRA ADMINISTRASJONEN
Anne Marie Flovik | Spesialrådgiver
Anne Grete Bukier | Rådssekretær til august 2021
Borgny Danielsen | Rådssekretær fra august 2021
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Eldrerådet
Eldrerådet består av 10 medlemmer og er opprettet av kommunestyret. Rådet
skal ha til behandling alle saker som gjelder eldre. 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 eldre skal fremlegges for
rådet i god tid før besluttende myndighet
behandler saken.
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 2021

Rådet gjennomførte ni møter og behandlet
47 saker. Fem av de ni møtene ble avviklet
digitalt.
Kommunedirektøren har gitt rådet
orienteringer i større, viktige og prinsipielle
saker som er under arbeid.

9

• Behovet for kommunale fysio- og
ergoterapeuter
• Orientering om Bærum kommunes
arbeid med ensomhet
• Status kommunehelsesamarbeidet
• Forsøk med fleksibel avlastnings - frihetsog velferdsteknologi, innovasjon og
brukermedvirkning
• Langsiktig omstilling i pleie og omsorg
(tidligere Pleie og omsorg 2024) - status
og veien videre

Rådet gjennomførte dialogmøte med
ordfører og leder i hovedutvalg for bistand
og omsorg 07.09.01. Tema var ensomhet
blant eldre og Trygghetspakken.

MØTER

Utdrag av saker som er blitt
behandlet:

SAKER

47

MEDLEMMER

10
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Eldrerådet

Befaringer
10.11.21
29.11.21

Lindelia sykehjem
Solbakken og Eikstunet sykehjem

Eldrerådet utgir en egen årsmelding som gir fyldig oversikt over rådets aktiviteter.

MEDLEMMER
Niña Sanner (H) | Rådsleder
Ragna Berget Jørgensen | Nestleder | Landslaget for offentlige pensjonister
Frits Lemstad (H)
Arne Bull Melsom (FrP)
Svein Sørlie (Pp)
Brit Moestue | Stabekk og Jar pensjonistforening
John Kjekshus | Landslaget for offentlige pensjonister  
Jon Rogstad | Senior Norge
Yngve Johan Arnesen | Det Norske Veritas pensjonistforening
Åse Pettersen | Fagforbundet pensjonistforening

FRA ADMINISTRASJONEN
Tove Hagen Venås | Seksjonsleder pleie og omsorg
Sindre Lågøen Hjetland | Rådssekretær
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Ungdomsrådet
Ungdomsrådet er et organ for og med ungdom og skal være et bindeledd
mellom ungdommen, politikerne og administrasjonen. Rådet har 10 medlemmer.
Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom.
Særlig om 2021

Ungdomsrådet har arbeidet mye med midlertidig og permanente ungdomstilbud i Sandvika, blant
annet på Kadettangen. Videre har rådet hatt saker til behandling som angår ungdom som har gått
videre til behandling i hovedutvalgene og/eller formannskap og kommunestyre.
Ungdomsrådet som var valgt for perioden 2019-2021 avsluttet sin periode i året som gikk og det ble
valgt nytt ungdomsråd for perioden 2021-2023. Eirik Smith Monge ble valgt som ny leder etter Martin
Strømme, mens Idunn Strømsnes Vollsnes ble valgt som ny nestleder etter Tiril Hagen Andersen.
Toårsperioden for de som var valgt som medlemmer for perioden 2019-2021 gikk ut høsten 2021
og Ungdomsrådet har arbeidet med å spre informasjon om Ungdomsrådet og sørge for en god
rekruttering for perioden 2021-2023.
Etter at kommunestyret hadde valgt nytt ungdomsråd og før det nye ungdomsrådet holdt sitt første
og konstituerende møte, ble det avholdt et todagers kurs på Sundvolden hotell.
Det nyvalgte ungdomsrådet gjentok aksjonen «Tanken som teller» som ble arrangert første gang
julen 2020, en innsamlingsaksjon av julegaver til enslige, mindreårige flyktninger og til andre barn og
ungdom som potensielt ikke får julegaver fra andre.
Ungdomsrådet utgir en egen årsmelding som gir fyldig oversikt over rådets aktiviteter.

MØTER

13

SAKER

76

MEDLEMMER

10
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Ungdomsrådet

MEDLEMMER FREM TIL OKTOBER
Martin Strømme | Rådsleder

Tiril Hagen | Nestleder

Henrik Apeland

Heba Babawat

Lena Delacroix Ellingsen

Rohet Hassain  

Emma Demeer Strøm  

Oscar Lone Olsen

Even Hodne Valaker

Maria Aalerud Seim

MEDLEMMER FRA OKTOBER
Eirik Smith Monge | Rådsleder

Idunn Strømsnes Vollsnes | Nestleder

Sibele Bergersen

Jeppe Jensen Dæhli

Magnus Himle-Hopland

Jan Herman Heuch Olbjørn

Thomas Kongsted Selvik

Sana Zamani

Shayan Zeida

Herman Alexander Wersland

FRA ADMINISTRASJONEN
Susanne Kaaløy | seksjonsleder i Grunnskoleavdelingen
Thomas Soløst | spesialrådgiver Grunnskoleavdelingen
Stig Olai Kapskarmo | Rådssekretær
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Interkommunalt politisk råd
for Asker og Bærum
Rådet, som ble opprettet i 2018, skal samordne og fremme politiske interesser overfor statlige
og regionale myndigheter, og består av seks faste medlemmer, tre fra hver kommune.
Rådet avholdt tre møter i 2021 og drøftet temaer som for eksempel E18, Osloregionen NTP og
partnerskapsavtale med Viken.
De to første årene hadde Bærum lederfunksjonen ved ordføreren og sekretariatfunksjonen. Fra
01.01.22 overtar Asker kommune ansvaret for ledelse og sekretariat.

MEDLEMMER
Bærum kommune
Lisbeth Hammer Krog (H) | Rådsleder

Asker kommune
Lene Conradi (H) | Nestleder

Kjell Maartmann-Moe (Ap)

Monica Vee Bratlie (H)

Eirik Bøe (V)

Ivar Granum (Ap)

FRA ADMINISTRASJONEN
Geir B. Aga | Kommunedirektør
Stig Olai Kapskarmo | Rådssekretær

SAMMEN SKAPER VI FREMTIDEN
mangfold | raushet | bærekraft

