BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
31.01.2018 kl. 18.00 - 20.00

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

Følgende medlemmer møtte:
Cathrine Chaffey
Gunnar Gussgard
Håkon B. Hamnes
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian
Marianne Isabel Rieber-Mohn
Odd Willy Lørstad
Priya Prasath
Erik Tørrissen
Ida Ohme Pedersen
Wenche F. Berg-Olsen
Anne Lene W. Hojem
Asbjørn Nilsen
Dag Egil Strømme
Elia Otero
Gisle Bjugn
Haakon Kvenna Veum
Hilde Hvaal Durban
Hilde Solberg Øydne
Lisbeth Hammer Krog
Liv Skrede
Morten Dahl-Hansen
Morten Larsen
Morten Skauge (inhabil under behandling av sak 005/18)
Ole Kristian Udnes
Sigrid Barstad Sanner
Siw Wikan

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H

02.02.2018
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Susanne Kristiansen Nielsen
Terje Hegge
Torill H. Heggen
Astrid-Therese Theisen
Ingar Sagedal Bie
Nikki Schei
Signe Bakke Johannessen
Kjell-Ole Heggland
Harald Sævareid
Edvard B. Værland
Ole Andreas Lilloe-Olsen
Tiril Eid Barland
Tiril Stillufdatter Karlsen
Wenche Steen

H
H
H
KRF
MDG
MDG
MDG
PP
SV
V
V
V
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Halvdan Skard
Torbjørn Espelien
Bjørn Røtnes
Frode Bostadløkken
Mads Gram Rygg
Maria Barstad Sanner
Odd Reidar Øie
Bjørn Agnar Larsen
Sheida Sangtarash

Parti
AP
FRP
H
H
H
H
H
R
SV

Følgende varamedlemmer møtte:
Elisabeth Nesset
Petter K. Melsom
Elizabeth Kathleen Hodges Dale
Gunnar Nordtømme
Kathrine Zeiner-Gundersen
Mari Hjemdal
Sverre Bråthen
Teresa R Latorre
Anne Elisabeth Braathen

Parti
AP
FRP
H
H
H
H
H
R
SV

Antall representanter: 51
(Under behandling av sak 005/18 var det 50 representanter)
Kontrollutvalgets leder
Per Arne Nyberg (Ap)
Fra administrasjonen
Erik Kjeldstadli

Tittel
rådmann
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

001/18

Godkjenning av protokoll

002/18

Forvaltningsrevisjon - Bruk av OPS innen bygging av
nye skoleanlegg

003/18

Årsplan 2018 - kontrollutvalget i Bærum kommune

004/18

Utredning av alternative organisasjonsformer for
kommunens revisjonsvirksomhet

005/18

Masseforvaltningsplan i Bærum kommune

006/18

Vestregionens fremtid

007/18

VEAS - realisering av anlegg for produksjon av LBG og
etablere selskap for foredling og salg av biogass

008/18

Eierstrategi for Bærum kommunale Eiendomsselskap
AS

009/18

Eierstrategi for Centro Asistencial Noruego SLU (CAN)

010/18

Referatsaker

Grunngitte spørsmål
Nikki Schei (MDG) stilte spørsmål om Regional sikkerhetsavdeling på Ila
Ordføreren besvarte spørsmålet.
Harald Sævareid (SV) stilte spørsmål om tilsyn i private barnehager
Ordføreren besvarte spørsmålet. Spørsmål og svar oversendes BAUN til videre oppfølging.
pørsmål og svar ligger som referatsaker i møtet.
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Sak 001/18: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 06.12.2017 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

KST - 001/18 - 31.01.2018:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 06.12.2017 godkjennes slik den foreligger.

Sak 002/18: Forvaltningsrevisjon - Bruk av OPS innen bygging av nye
skoleanlegg
Kontrollutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 002/18 - 31.01.2018:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 003/18: Årsplan 2018 - kontrollutvalget i Bærum kommune
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2108 til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

5

KST - 003/18 - 31.01.2018:
Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering.

Sak 004/18: Utredning av alternative organisasjonsformer for kommunens
revisjonsvirksomhet
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber kontrollutvalget fremlegge en sak om vurdering av alternative
organisasjonsformer for kommunens revisjonsvirksomhet i løpet av første halvår 2018.
Kontrollutvalget har innstillingsrett til kommunestyret, og saksforberedelsen foretas av
kontrollutvalgssekretariatet. Samtidig forutsetter kommunestyret at rådmannen med sine
ressurser og fagkompetanse, involveres i arbeidet for å få saken fullstendig opplyst.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 004/18 - 31.01.2018:
Vedtak:
Kommunestyret ber kontrollutvalget fremlegge en sak om vurdering av alternative
organisasjonsformer for kommunens revisjonsvirksomhet i løpet av første halvår 2018.
Kontrollutvalget har innstillingsrett til kommunestyret, og saksforberedelsen foretas av
kontrollutvalgssekretariatet. Samtidig forutsetter kommunestyret at rådmannen med sine
ressurser og fagkompetanse, involveres i arbeidet for å få saken fullstendig opplyst.

Sak 005/18: Masseforvaltningsplan i Bærum kommune
Formannskapet-31.10.2017-204/17
Innstilling:
1. Rådmannen bes om å utrede videre aktuelle mottak- og utfyllingsområder, bl.a.
friluftsøya på Fornebu, Lakseberget, og Sollihøgda/ Avtjerna-området samt andre
aktuelle, mindre lokaliteter som egner seg for nyttiggjøring av masser. Evt.
oppstart av reguleringsarbeider må behandles som egne politiske saker iht. plan og
bygningsloven. Alle relevante miljøforhold og konsekvenser knyttet til utfylling i sjø
eller land skal være gjenstand for en uavhengig utredning.
2. Rådmannen bes om at det innledes samtaler med de store utbyggingsprosjektene
om sannsynlig leveringsperiode og teknisk/økonomiske betingelser for levering av
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3.

4.

5.
6.

masser til aktuelle utfyllingsområder.
Rådmannen bes utrede videre konsept for gjenvinning av masser lokalisert i
Avtjernaområdet (Lorangmyr, Brenna), dvs foredling, gjenvinning, magasinering av
masser i form av en ressursbank. Det skal også utredes muligheter for at
Ressursbanken kan ta imot, sortere og foredle brukte materialer fra
byggeindustrien (asfalt, betong, etc) og lett forurensede masser. Aktuelle
driftsmodeller og kommunens rolle i dette utredes.
Rådmannen legger disse forhåndsreglene til grunn om sjødeponi blir aktuelt
a) Massehåndteringen skal ikke føre til plastforurensning i hav.
b) Fylletidspunktet for dumping i sjø må legges til en tid på året med minst risiko
for å skade havlivet.
Rådmannen bes før kommunestyrets behandling av saken utarbeide et notat med
en vurdering av punktene 4 a) og b) i innstillingen fra MIK 12.10.17.
Rådmannen intensiverer arbeidet for en mulig utvidelse av Franzefoss i samarbeid
med grunneier overfor Klima- og Miljødepartementet, da det har fremkommet nye
momenter og behov.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V
Tillegg:
I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser
om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
matproduksjon.
Matjorda er levende og matjordlaget inneholder både store biologiske masser og er rikt
biologisk mangfold. Ved masseforflytting som innebærer flytting av matjordlaget skal det
derfor lages en egen plan for flytting og disponering av matjord i den hensikt å ta vare på
de biologiske kvalitetene samtidig som man sørger for å unngå utilsiktet spredning av
fremmede organismer.
Dyrka jord skal ikke brukes som arealer for massemottak.
Forslag fremmet av Morten Larsen, H
(Fellesforslag H/Frp)
Nytt punkt 4 c)
Det gjennomføres en faglig grundig analyse av de varige konsekvenser for
strømforholdene og vannkvaliteten ved en eventuell utfylling langs Lakseberget.

Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Det utarbeides en oversikt over eierforholdene til masser som skal hentes ut i forbindelse
med de aktuelle prosjektene.
Votering:
Innstillingens punkt 1 og 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, R).
Innstillingens punkt 3, 4 og 6 ble enstemmig vedtatt.
Rettelse til tekst i punkt 4: ...legger disse forhåndsreglene... rettes til ...legger følgende til
grunn...
Innstillingens punkt 5 utgår, da det er et vedtak i formannskapet.
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Ole Andreas Lilloe-Olsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag H/Frp ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, R).
Morten Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.

KST - 005/18 - 31.01.2018:
Vedtak:
1. Rådmannen bes om å utrede videre aktuelle mottak- og utfyllingsområder, bl.a.
friluftsøya på Fornebu, Lakseberget, og Sollihøgda/ Avtjerna-området samt andre
aktuelle, mindre lokaliteter som egner seg for nyttiggjøring av masser. Evt.
oppstart av reguleringsarbeider må behandles som egne politiske saker iht. plan og
bygningsloven. Alle relevante miljøforhold og konsekvenser knyttet til utfylling i sjø
eller land skal være gjenstand for en uavhengig utredning.
2. Rådmannen bes om at det innledes samtaler med de store utbyggingsprosjektene
om sannsynlig leveringsperiode og teknisk/økonomiske betingelser for levering av
masser til aktuelle utfyllingsområder.
3. Rådmannen bes utrede videre konsept for gjenvinning av masser lokalisert i
Avtjernaområdet (Lorangmyr, Brenna), dvs foredling, gjenvinning, magasinering av
masser i form av en ressursbank. Det skal også utredes muligheter for at
Ressursbanken kan ta imot, sortere og foredle brukte materialer fra
byggeindustrien (asfalt, betong, etc) og lett forurensede masser. Aktuelle
driftsmodeller og kommunens rolle i dette utredes.
4. Rådmannen legger følgende til grunn om sjødeponi blir aktuelt
a) Massehåndteringen skal ikke føre til plastforurensning i hav.
b) Fylletidspunktet for dumping i sjø må legges til en tid på året med minst risiko
for å skade havlivet.
c) Det gjennomføres en faglig grundig analyse av de varige konsekvenser for
strømforholdene og vannkvaliteten ved en eventuell utfylling langs Lakseberget.
5. Rådmannen intensiverer arbeidet for en mulig utvidelse av Franzefoss i samarbeid
med grunneier overfor Klima- og Miljødepartementet, da det har fremkommet nye
momenter og behov.
6. Det utarbeides en oversikt over eierforholdene til masser som skal hentes ut i
forbindelse med de aktuelle prosjektene.

Sak 006/18: Vestregionens fremtid
Formannskapet-09.01.2018-002/18
Innstilling:
1.Kommunestyret tar saken om Vestregionenes fremtid til orientering.
2.Rådmannen legger frem ny sak før påske om Vestregionens fremtid.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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KST - 006/18 - 31.01.2018:
Vedtak:
1.Kommunestyret tar saken om Vestregionenes fremtid til orientering.
2.Rådmannen legger frem ny sak før påske om Vestregionens fremtid.

Sak 007/18: VEAS - realisering av anlegg for produksjon av LBG og etablere
selskap for foredling og salg av biogass

Formannskapet-23.01.2018-015/18
Innstilling:
Bærum kommune slutter seg til Rådets anmodning om å etablere foredling og salg av
VEAS’ gass som en markedsrettet økonomisk aktivitet, i form av et eget aksjeselskap med
arbeidsnavn VEAS gass AS.
VEAS gass AS opprettes som et aksjeselskap heleid av VEAS, med formål å foredle rågass
som produseres av VEAS, til klimavennlige produkter som kan omsettes på
markedsmessige vilkår.
Egenkapital i VEAS gass AS dekkes ved at VEAS innbetaler fra egne frie fond innenfor en
ramme på totalt 25 MNOK, hvorav VEAS kan yte deler som ansvarlig lån. Ekstern
lånefinansiering av VEAS gass AS besluttes av aksjeselskapets styrende organer og
etableres i selskapets eget navn, og forutsetter derved ikke opptrekk på VEAS’ rammelån.
Vedtaket innebærer ingen garantistillelse fra eierkommunene i VEAS.
Bærum kommune bemyndiger VEAS’ styrende organer til å fastsette vedtekter for VEAS
gass AS. Det forutsettes at styrings- og rapporteringsstruktur gir tilfredsstillende
demokratisk innsyn og kontroll.
Behandlingen i møtet:
Habilitetsvurdering:
Før behandling av saken ble habilitetsspørsmål vedrørende representanten Gunnar
Gussgard (Ap) vurdert. Gussgard er vararepresentant i VEAS styret. Han har ikke deltatt i
styrets behandling av saken og kommunestyret fant etter en helhetsvurdering at det ikke
forelå grunnlag for inhabilitet.

KST - 007/18 - 31.01.2018:
Vedtak:
Bærum kommune slutter seg til Rådets anmodning om å etablere foredling og salg av
VEAS’ gass som en markedsrettet økonomisk aktivitet, i form av et eget aksjeselskap med
arbeidsnavn VEAS gass AS.
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VEAS gass AS opprettes som et aksjeselskap heleid av VEAS, med formål å foredle rågass
som produseres av VEAS, til klimavennlige produkter som kan omsettes på
markedsmessige vilkår.
Egenkapital i VEAS gass AS dekkes ved at VEAS innbetaler fra egne frie fond innenfor en
ramme på totalt 25 MNOK, hvorav VEAS kan yte deler som ansvarlig lån. Ekstern
lånefinansiering av VEAS gass AS besluttes av aksjeselskapets styrende organer og
etableres i selskapets eget navn, og forutsetter derved ikke opptrekk på VEAS’ rammelån.
Vedtaket innebærer ingen garantistillelse fra eierkommunene i VEAS.
Bærum kommune bemyndiger VEAS’ styrende organer til å fastsette vedtekter for VEAS
gass AS. Det forutsettes at styrings- og rapporteringsstruktur gir tilfredsstillende
demokratisk innsyn og kontroll.

Sak 008/18: Eierstrategi for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS

Formannskapet-23.01.2018-014/18
Innstilling:
Eierstrategien for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS vedtas med Eierutvalgets
innspill og presiseringer.
Behandlingen i møtet:
Habilitetsvurdering:
Før behandling av saken ble habilitetsspørsmål vedrørende representanten Morten
Skauge (H) vurdert. Begrunnelsen er at han er sønn av styreleder for Bærum kommunale
Eiendomsselskap AS. Kommunestyret fant, etter en helhetsvurdering av bl.a.
kommuneloven §40 nr. 3, og forvaltningsloven § 6.1 ledd, bokstav b, at Morten Skauge er
inhabil, og fattet enstemmig vedtak om dette. Morten Skauge fratrådte under
behandlingen. Vararepresentant Mari Hjemdal (H) tiltrådte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 008/18 - 31.01.2018:
Vedtak:
Eierstrategien for Bærum kommunale Eiendomsselskap AS vedtas med Eierutvalgets
innspill og presiseringer.
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Sak 009/18: Eierstrategi for Centro Asistencial Noruego SLU (CAN)

Formannskapet-09.01.2018-003/18
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar eierstrategien for Centro Asistencial Noruego SLU, slik den
fremkommer av vedlegget.
2. Tillegg etter første setning i eierstrategiens punkt 3: CAN skal være en integrert del
av Bærum kommunes omsorgskjede, med fokus på rehabiliteringstjenester på høyt
faglig nivå. Kommunen skal tilstrebe å utnytte senterets maksimale kapasitet.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Rådmannen fremmer en sak om salg av CAN.

Votering:
Harald Sævareids forslag fikk 2 stemmer (SV) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 009/18 - 31.01.2018:
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar eierstrategien for Centro Asistencial Noruego SLU, slik den
fremkommer av vedlegget.
2. Tillegg etter første setning i eierstrategiens punkt 3: CAN skal være en integrert del
av Bærum kommunes omsorgskjede, med fokus på rehabiliteringstjenester på høyt
faglig nivå. Kommunen skal tilstrebe å utnytte senterets maksimale kapasitet.

Sak 010/18: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Masseforvaltningsplan for Bærum kommune - Miljøkrav knyttet til
fylling i sjø
2.
Fremtidig brannordning for Bærum kommune - intensjonsavtalen
"Felles interkommunalt brannvesen"
3.
Planlagte saker formannskap og kommunestyre 2018
4.
Helhetlig eiendomsvirksomhet i kommunen – optimalisering av
organisering og eierskap
5.
Interpellasjon fra Tiril Stillufdatter Karlsen (V) Refusjon av
merverdiavgift ved utbygging av infrastruktur i privat regiorientering
6.
Spørsmål fra Nikki Schei kst 31.1.2018 - Ila
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7.
8.
9.

Svar på spørsmål vedr Regional sikkerhetsavdeling Ila fra Nikki Schei
Spørsmål fra Harald Sævareid (SV) vedr tilsyn i private barnehager
Svar på spørsmål fra Harald Sævareid (SV) vedr tilsyn i private
barnehager

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

KST - 010/18 - 31.01.2018:
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

