BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
02.05.2018 kl. 18.00 - 22.00

Møteleder:
Ole Kristian Udnes

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Cathrine Chaffey
Gunnar Gussgard
Håkon B. Hamnes
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian (fra kl. 19.30)
Marianne Isabel Rieber-Mohn
Priya Prasath
Erik Tørrissen
Ida Ohme Pedersen
Torbjørn Espelien
Wenche F. Berg-Olsen
Anne Lene W. Hojem
Bjørn Røtnes
Dag Egil Strømme
Elia Otero
Frode Bostadløkken
Gisle Bjugn
Haakon Kvenna Veum
Hilde Hvaal Durban
Hilde Solberg Øydne
Liv Skrede
Mads Gram Rygg
Maria Barstad Sanner
Morten Dahl-Hansen
Morten Larsen
Morten Skauge
Ole Kristian Udnes

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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Siw Wikan
Susanne Kristiansen Nielsen
Terje Hegge
Torill H. Heggen
Astrid-Therese Theisen
Nikki Schei
Signe Bakke Johannessen
Kjell-Ole Heggland
Bjørn Agnar Larsen
Harald Sævareid
Sheida Sangtarash
Edvard B. Værland
Ole Andreas Lilloe-Olsen
Tiril Eid Barland
Tiril Stillufdatter Karlsen
Wenche Steen

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

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Halvdan Skard
Odd Willy Lørstad
Asbjørn Nilsen
Lisbeth Hammer Krog
Odd Reidar Øie
Sigrid Barstad Sanner
Ingar Sagedal Bie

Parti
AP
AP
H
H
H
H
MDG

Følgende varamedlemmer møtte:
Elisabeth Nesset
Leif Sven Helmich Pedersen
Maj Berger Sæther (fra kl. 18.00-19.30)
Gunnar Nordtømme
Mari Hjemdal
Sebastian Lundahl Otterhals
Sverre Bråthen
Kim Erik Zimmer

Parti
AP
AP
AP
H
H
H
H
MDG

Antall representanter: 51
Kontrollutvalgets leder
Per Arne Nyberg (Ap)
Fra administrasjonen
Erik Kjeldstadli

Tittel
rådmann
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055/18

Interpellasjon fra Harald Sævareid (SV): Trakassering
og maktovergrep
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Innbyggerforslag kommuneloven § 39 a - Bevar
Barketomta som et åpent friområde for alle

Valg av settevaraordfører
På grunn av ordførerens forfall til møtet, ble representanten Bjørn Røtnes (H) enstemmig
valgt som settevaraordfører.
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Sak 038/18: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 04.04.2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 038/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 04.04.2018 godkjennes slik den foreligger.

Sak 039/18: Nesveien 15 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-10.04.2018-059/18
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Nesveien 15, planID 2016013, plankart dokument
3913466 og bestemmelser, dokument 3900826, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12
med følgende endring:
Bestemmelsenes § 49 deles i 2 og skal lyde:
1. Det skal være grønne tak på bygg B1.
2. Det tillates ikke etablert takterrasser.
Forutsetningen om miljøriktig energiforsyning m.v. ansees ivaretatt i reguleringsplanens
bestemmelse § 2.1
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn Agnar Larsen, R
Saken sendes tilbake med målsetting om å innarbeide at 30-50 % av boligene skal være i
en tredje boligsektor til under markedspris og med kontrollert omsetning.
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Tilleggsforslag under rekkefølgebestemmelser:
8.2 Før igangsettingstillatelse gis skal området være tilgjengelig for fjernvarme. Det kan
gis dispensasjon hvis utbygger inngår en avtale om bruk av jordvarme eller tilsvarende
klimavennlig energiløsning.

Votering:
Bjørn A. Larsens tilbakesendelsesforslag fikk 6 stemmer (2SV, 3MDG, R) og falt.
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Harald Sævareids forslag fikk 6 stemmer (2SV, 3MDG, R) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (R).

KST - 039/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Privat forslag til detaljregulering for Nesveien 15, planID 2016013, plankart dokument
3913466 og bestemmelser, dokument 3900826, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12
med følgende endring:
Bestemmelsenes § 49 deles i 2 og skal lyde:
1. Det skal være grønne tak på bygg B1.
2. Det tillates ikke etablert takterrasser.
Forutsetningen om miljøriktig energiforsyning m.v. ansees ivaretatt i reguleringsplanens
bestemmelse § 2.1

Sak 040/18: Fossumveien 19 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-24.04.2018-068/18
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Fossumveien 19, planID 2015010, med plankart,
dokument 3075275, og bestemmelser, dokument 3916796, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg og endringer:
1. Det bygges en innendørs tennishall med 3 baner samt en utendørsbane til allmenn
bruk.
2. Utformingen av tennishallen skal gli best mulig inn i det eksisterende miljøet med bruk
av jordfarger og liggende trepanel og det ses på muligheten for brudd i fasaden.
3. 7-er fotballbanen skal forbeholdes organisert trening og kamper mellom kl. 16 og 21:30
mandag til fredag, men ikke i helgene.
4. Det skal arbeides for optimal plassering av de enkelte anleggene, 7-bane og
tennisanlegg, for best mulig utnyttelse av området også til annen uorganisert aktivitet.
Behandlingen i møtet:
Sak 057/18 Innbyggerforslag kommuneloven § 39 a - Bevar Barketomta som et åpent
friområde for alle ble behandlet samtidig.
Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H
Saken utsettes etter anbefaling fra tiltakshaver Eiksmarka tennisklubb.

Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
(Fellesforslag Frp, V, KrF, Pp, MDG, Ap, SV, R):
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Privat forslag til detaljregulering for Fossumveien 19, planID 2015010, med plankart,
dokument 3075275, og bestemmelser, dokument 3916796, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg og endringer:
1. Det tillates 9- fotballbane.
2. Banen kan brukes til organisert idrett hverdager fra kl.16 til 21.30.
3. Banen kan benyttes til kamper og trening i helger.
4. Det tillates ikke tennishall på Barketomta.
5. Rådmannen bes finne en annen egnet tomt for tennishallen.

Votering:
Ole Kristian Udnes' utsettelsesforslag fikk 24 stemmer (H) og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og fellesforslaget ble fellesforslaget vedtatt
med 27 stemmer (Frp, V, KrF, Pp, MDG, Ap, SV, R) mot 24 stemmer (H).
KST - 040/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Privat forslag til detaljregulering for Fossumveien 19, planID 2015010, med plankart,
dokument 3075275, og bestemmelser, dokument 3916796, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg og endringer:
1. Det tillates 9- fotballbane.
2. Banen kan brukes til organisert idrett hverdager fra kl.16 til 21.30.
3. Banen kan benyttes til kamper og trening i helger.
4. Det tillates ikke tennishall på Barketomta.
5. Rådmannen bes finne en annen egnet tomt for tennishallen.

Sak 041/18: Staversletta- detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-24.04.2018-071/18
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Staversletta, planID 2016019, plankart dokument
3898758 og bestemmelser, dokument 3916536, vedtas jf. plan- og bygningsloven § 12-12
med følgende tillegg og endringer:
1. Endringer i bestemmelsenes § 3.7: Ark/takoppløft kan tillates over tillatt gesims i inntil
halvparten av takets bredde på en av husets sider.
2. Det kan tillates 3 tette vegger ved bygging av carport.
3. Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 2.1
Det forutsettes miljøriktig energiforsyning, Jfr kommunens klimastrategi.
Behandlingen i møtet:
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Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Tanumplatået innehar store verneinteresser. Inngrepene i området må minimeres til et
absolutt minimum. Hvis detaljplanleggingen ved fremdrift og utbygging mistenkes føre til
skade på kulturmiljø og biologisk mangfold må fremdriften stanses og utredes på ny før
prosjektet kan igangsettes i området.
Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H
(Fellesforslag H, Frp, V, KrF):
1. Bestemmelsenes paragraf 3.4 Høyder endres slik: Maksimal mønehøyde skal være
9 meter.
2. Tillegg til bestemmelsenes paragraf 3.9 Utforming: Det tillates ikke hvite eller helt
lyse konstruksjonsdeler på noe bygg, herunder rekkverk, karmer, stolper mm.
3. Tillegg til bestemmelsenes paragraf 2.3 Utomhusplan: All nyplanting på
fellesområdene skal være stedegne arter som er robuste mot sykdom.
Votering:
Nikki Scheis forslag fikk 5 stemmer (3MDG, Pp, R) og falt.
Fellesforslaget punkt 1 ble vedtatt mot 5 stemmer (3MDG, 2SV).
Fellesforslaget punkt 2 og 3 ble vedtatt mot 6 stemmer (3MDG, 2SV, R).
Innstillingen ble vedtatt mot 6 stemmer (3MDG, 2SV, R).

KST - 041/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Privat forslag til detaljregulering for Staversletta, planID 2016019, plankart dokument
3898758 og bestemmelser, dokument 3916536, vedtas jf. plan- og bygningsloven § 12-12
med følgende tillegg og endringer:
1. Endringer i bestemmelsenes § 3.7: Ark/takoppløft kan tillates over tillatt gesims i
inntil halvparten av takets bredde på en av husets sider.
2. Det kan tillates 3 tette vegger ved bygging av carport.
3. Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 2.1:
Det forutsettes miljøriktig energiforsyning, Jfr kommunens klimastrategi.
4. Bestemmelsenes paragraf 3.4 Høyder endres slik: Maksimal mønehøyde skal være
9 meter.
5. Tillegg til bestemmelsenes paragraf 3.9 Utforming: Det tillates ikke hvite eller helt
lyse konstruksjonsdeler på noe bygg, herunder rekkverk, karmer, stolper mm.
6. Tillegg til bestemmelsenes paragraf 2.3 Utomhusplan: All nyplanting på
fellesområdene skal være stedegne arter som er robuste mot sykdom.

Sak 042/18: Lysaker torg 6-12 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-24.04.2018-072/18
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Lysaker torg 6–12, planID 2016012, plankart
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dokument 3875950 og bestemmelser, dokument 3918871, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
Forslag til endring av reguleringsplan for Lysaker sentrum SO2, planID 1989013,
reguleringsplan for Lysaker sentrum og reguleringsplan for Strandveien 10–12 mfl., som
vist på kart, dokument 3493741, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 med
følgende endring i paragraf 5.2:
Det tillates minimum 6 stk parkeringsplasser.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Det tillates maksimalt 5 etasjer.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med unntak av punktet om tillatt maksimal
etasjehøyde som ble vedtatt mot 4 stemmer (Frp).

KST - 042/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Privat forslag til detaljregulering for Lysaker torg 6–12, planID 2016012, plankart
dokument 3875950 og bestemmelser, dokument 3918871, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
Forslag til endring av reguleringsplan for Lysaker sentrum SO2, planID 1989013,
reguleringsplan for Lysaker sentrum og reguleringsplan for Strandveien 10–12 mfl., som
vist på kart, dokument 3493741, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 med
følgende endring i paragraf 5.2:
Det tillates minimum 6 stk parkeringsplasser.

Sak 043/18: Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap
2017
Formannskapet-24.04.2018-081/18
Innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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KST - 043/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.

Sak 044/18: Kommuneregnskapet 2017 - Bærum kommune
Formannskapet-24.04.2018-082/18
Innstilling:
Kommuneregnskapet for 2017 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr 226,9
millioner.
Det regnskapsmessige resultatet disponeres slik:
50 millioner til skattereguleringsfond som kan benyttes i 2018 og årene etter.
176,9 millioner til investeringsfond som kan brukes i år med høye investeringer.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Det settes av 50 millioner til klimafondet slik at tiltak ikke må utsettes til HP-behandling.
Det settes av 20 millioner til innkjøp av undervisningsmateriell til skolen. Det kan være
lisenser eller annet undervisningsmateriell.

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
50 millioner til bufferfondet som kan benyttes i 2018 og årene etter. (I stedet for 50 mill.
til skattereguleringsfondet).
Votering:
Harald Sævareids forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Kjell Maartmann-Moes forslag vedrørende
punktet om avsetning av 50 millioner kroner, ble innstillingen vedtatt mot 19 stemmer
(10Ap, 5V, 2SV, Pp, R).
Innstillingen ble for øvrig enstemmig vedtatt.

KST - 044/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Kommuneregnskapet for 2017 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr 226,9
millioner.
Det regnskapsmessige resultatet disponeres slik:
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50 millioner til skattereguleringsfond som kan benyttes i 2018 og årene etter.
176,9 millioner til investeringsfond som kan brukes i år med høye investeringer.

Sak 045/18: Årsrapport 2017 Bærum kommune
Formannskapet-24.04.2018-083/18
Innstilling:
1. Årsrapporten for 2017 tas til orientering.
2. Regnskapsresultatet på 226,9 millioner kroner avsettes slik:
·
·

50,0 millioner kroner til skattereguleringsfond
176,9 millioner kroner til investeringsfond

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Det settes av 50 millioner til klimafondet slik at tiltak ikke må utsettes til HP-behandling.
Det settes av 20 millioner til innkjøp av undervisningsmateriell til skolen. Det kan være
lisenser eller annet undervisningsmateriell.

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
50 millioner til bufferfondet som kan benyttes i 2018 og årene etter. (I stedet for 50 mill.
til skattereguleringsfondet).

Votering:
Harald Sævareids forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Kjell Maartmann-Moes forslag vedrørende
punktet om avsetning av 50 millioner kroner, ble innstillingen vedtatt mot 19 stemmer
(10Ap, 5V, 2SV, Pp, R).
Innstillingen ble for øvrig enstemmig vedtatt.

KST - 045/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
1. Årsrapporten for 2017 tas til orientering.
2. Regnskapsresultatet på 226,9 millioner kroner avsettes slik:
·
·

50,0 millioner kroner til skattereguleringsfond
176,9 millioner kroner til investeringsfond
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Sak 046/18: Forvaltningsrevisjonsrapport - arbeidslivskriminalitet
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rapporten om arbeidslivskriminalitet tas til orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn Agnar Larsen, R
Kommunestyret ber rådmannen følge opp kontrollutvalgets vedtak med følgende
endringer:
Punkt 3.b.2; Rådmannen bes opprette en tverrsektoriell tilsynsgruppe, evt. i form av en
organisert, regelmessig kontakt mellom sektorene. Tillitsvalgte inkluderes i gruppas
arbeid.
Punkt 3.b.5; Rådmann skal unngå at pris er eneste tildelingskriterium.
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Kommunestyret ber om en sak om kommunen som aktør. Saken bør handle om hvilke
krav vi kan og bør stille til kontrakter. Det bør tas utgangspunkt i revisjonsrapporten om
arbeidslivskriminalitet.

Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Kommunestyret ber rådmannen redegjøre for hvilke tiltak kommunen gjennomfører på
eget initiativ for å følge opp andre aspekter enn økonomi i store prosjekter.

Innstillingen fra kontrollutvalget rettes som følger:
a. Rapporten om arbeidslivskriminalitet tas til orientering
b. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger herunder:
1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å få mer ens risikovurdering.
2. Rådmannen bør vurdere å opprette en tverrsektoriell tilsynsgruppe.
3. Grunnlag for uanmeldt stedlig kontroll bør inn i alle kontrakter og rådmannen bør
gjennomføre slik kontroll.
4. Rådmannen bør vurdere tettere samarbeid med statlige tilsynsetater.
5. Rådmannen bør unngå at pris er eneste tildelingskriterium.
Votering:
Bjørn A. Larsens forslag første punkt fikk 16 stemmer (10Ap, 3MDG, 2SV, R) og falt.
Bjørn A. Larsens forslag andre punkt fikk 1 stemme (R) og falt.
Nikki Scheis forslag fikk 16 stemmer (10Ap, 3MDG, 2SV, R).
Innstillingen punkt a ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt b 1, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt.
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Innnstillingen punkt b 2 ble vedtatt mot 16 stemmer (10Ap, 3MDG, 2SV, R).
Innnstillingen punkt b 5 ble vedtatt mot 1 stemme (R).
Harald Sævareids forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 046/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
a. Rapporten om arbeidslivskriminalitet tas til orientering
b. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger herunder:
1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å få mer ens risikovurdering.
2. Rådmannen bør vurdere å opprette en tverrsektoriell tilsynsgruppe.
3. Grunnlag for uanmeldt stedlig kontroll bør inn i alle kontrakter og rådmannen
bør gjennomføre slik kontroll.
4. Rådmannen bør vurdere tettere samarbeid med statlige tilsynsetater.
5. Rådmannen bør unngå at pris er eneste tildelingskriterium.
c. Kommunestyret ber om en sak om kommunen som aktør. Saken bør handle om hvilke
krav vi kan og bør stille til kontrakter. Det bør tas utgangspunkt i revisjonsrapporten om
arbeidslivskriminalitet.

Sak 047/18: Høring - ekspertutvalgets forslag om nye oppgaver til
fylkeskommunene
Formannskapet-24.04.2018-074/18
Innstilling:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse om nye oppgaver til fylkeskommunene vedtas
som Bærum kommunes høringssvar med følgende tillegg:
Store kommuners mulighet for å overta ansvaret for fylkeskommunale oppgaver, for
eksempel videregående skoler, bør styrkes. Forutsetningen må være at nye oppgaver
fullfinansieres.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Bærum kommune mener at Fylkesmannens innsigelsesmyndighet knyttet til klima, miljø
og naturressurser bør beholdes.

Votering:
Nikki Scheis forslag fikk 5 stemmer (3MDG, 2SV, R) og falt.
Innstillingens første setning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens andre setning (tillegget) ble vedtatt mot 13 stemmer (10Ap, 2SV, R).
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KST - 047/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse om nye oppgaver til fylkeskommunene vedtas
som Bærum kommunes høringssvar med følgende tillegg:
Store kommuners mulighet for å overta ansvaret for fylkeskommunale oppgaver, for
eksempel videregående skoler, bør styrkes. Forutsetningen må være at nye oppgaver
fullfinansieres.

Sak 048/18: Høring om grensejustering i området Sollihøgda
Formannskapet-24.04.2018-075/18
Innstilling:
Bærum kommune stiller seg positiv til en eventuell beslutning om å justere
kommunegrensen mellom Hole kommune og Bærum kommune på Sollihøgda, slik at
lokalsamfunnet på Sollihøgda samles i Bærum kommune.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 048/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Bærum kommune stiller seg positiv til en eventuell beslutning om å justere
kommunegrensen mellom Hole kommune og Bærum kommune på Sollihøgda, slik at
lokalsamfunnet på Sollihøgda samles i Bærum kommune.

Sak 049/18: Rapportering rådmannens oppfølging av Kommunestyrets
vedtak 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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KST - 049/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag tas til
orientering.

Sak 050/18: Årsrapport 2017 - Funksjonshemmedes råd
Forslag til vedtak:
Årsrapport 2017 - Funksjonshemmedes råd tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

KST - 050/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Årsrapport 2017 - Funksjonshemmedes råd tas til orientering.

Sak 051/18: Årsrapport 2017 - Eldrerådet

Forslag til vedtak:
Årsrapport 2017 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

KST - 051/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Årsrapport 2017 tas til orientering.

Sak 052/18: Bærum kommunes Klagenemnd - årsrapport 2017
Formannskapet-24.04.2018-084/18
Innstilling:
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Klagenemndens årsrapport for 2017 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torill H. Heggen, H
Rådmannen legger frem en rapport med resultatene av fylkesmannens behandling av
klagesakene.

Vedtak:
Innstillingen med Heggens forslag ble enstemmig vedtatt.

KST - 052/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
1. Klagenemndens årsrapport for 2017 tas til orientering.
2. Rådmannen legger frem en rapport med resultatene av fylkesmannens behandling
av klagesakene.

Sak 053/18: Valg av nye varamedlemmer til planutvalget og formannskapet
Formannskapet-24.04.2018-085/18
Innstilling:
1. Halvdan Skard og Priya Prasath oppnevnes som henholdsvis 4. og 5. varamedlem for
Arbeiderpartiet i planutvalget i inneværende kommunestyreperiode.
2. Kari Aalerud, Tone K. Grøv, Håkon Hamnes og May Berger Sæther oppnevnes som
henholdsvis 6., 7., 8. og 9. varamedlem for Arbeiderpartiet i formannskapet i
inneværende kommunestyreperiode.
3. Det bes innhentet oppdatert habilitetsvurdering når datoene for politisk behandling av
detaljreguleringssaken er endelig fastsatt.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 053/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
1. Halvdan Skard og Priya Prasath oppnevnes som henholdsvis 4. og 5. varamedlem for
Arbeiderpartiet i planutvalget i inneværende kommunestyreperiode.
2. Kari Aalerud, Tone K. Grøv, Håkon Hamnes og May Berger Sæther oppnevnes som
henholdsvis 6., 7., 8. og 9. varamedlem for Arbeiderpartiet i formannskapet i
inneværende kommunestyreperiode.

17
3. Det bes innhentet oppdatert habilitetsvurdering når datoene for politisk behandling av
detaljreguleringssaken er endelig fastsatt.

Sak 054/18: Vedrørende fritak fra politiske verv - Petter Melsom (FrP)
Forslag til vedtak:
1. Petter Melsom (FrP) innvilges midlertidig fritak for perioden 02.05.18 til 07.01.19 fra
sine politiske verv som medlem av Eldrerådet og medlem av Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
2. Det oppnevnes to nye varamedlemmer for Fremskrittspartiet (FrP) i Eldrerådet som er
følgende: ………………….., ……………………….
3. Det oppnevnes to nye varamedlemmer for Fremskrittspartiet (FrP) i Råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne som er følgende: ………………………., …………………………..
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
For Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevnes:
Ellen Bradley (Frp) - settemedlem for Petter Melsom (Frp)
Arne Melsom (Frp) - 1. varamedlem
Wenche Berg-Olsen (Frp) - 2. varamedlem

Votering:
Forslag til vedtak med Ida Ohme Pedersens tillegg ble enstemmig vedtatt.

KST - 054/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
1. Petter Melsom (Frp) innvilges midlertidig fritak for perioden 02.05.18 til 07.01.19
fra sine politiske verv som medlem av Eldrerådet og medlem av Råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne.
2. Ellen Bradley (Frp) oppnevnes som settemedlem for Petter Melsom (Frp) i
Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden
02.05.18 til 07.01.19.
3. Det oppnevnes to nye varamedlemmer for Fremskrittspartiet (Frp) i Eldrerådet
som er følgende: 1. varamedlem Arne Melsom (Frp) og 2. varamedlem Wenche
Berg-Olsen (Frp).
4. Det oppnevnes to nye varamedlemmer for Fremskrittspartiet (Frp) i Råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne som er følgende: 1. varamedlem Arne
Melsom (Frp) og 2. varamedlem Wenche Berg-Olsen (Frp).
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Sak 055/18: Interpellasjon fra Harald Sævareid (SV): Trakassering og
maktovergrep
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen igangsette et arbeid for å inkludere arbeidet mot
seksuell trakassering i kommuneplan for folkehelse.
2. Kommunestyret ber rådmannen igangsette utarbeidelsen av handlingsplan mot
seksuell trakassering og seksuelle overgrep i grunnskoler i Bærum kommune.
3. Kommunestyret ber rådmannen etablere en trygg varslingsarena for ungdom i Bærum
kommune.
Behandlingen i møtet:
Leder for hovedutvalg barn og unge Anne Lene Hojem (H) besvarte interpellanten.
Votering:
Enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

KST - 055/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Interpellasjonen oversendes formannskapet i henhold til reglement for kommunestyret
§10.

Sak 056/18: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Innspill vedrørende Staversletta- detaljregulering - 2. gangs
behandling
2.
MERKNADER VED 2. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERING –
FOSSUMVEIEN 19
3.
Staversletta - til møtet i Formannskapet 24. april -18
4.
Utbygging av Tanumplatået/ Staversletta - formannskapets møte
24.april 2018 - sak 071/18
5.
Spørsmål til årsrapportens kapittel 07 Barnehage
6.
Fossumveien 19- detaljregulering - spørsmål fra representanten
Maartmann-Moe
7.
Uttalelse om tennishall i østre Bærum - fra Bærum Idrettsråd
8.
Uttalelse om tennishall i østre Bærum - Elisabeth Lackner
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 056/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 057/18: Innbyggerforslag kommuneloven § 39 a - Bevar Barketomta
som et åpent friområde for alle
Ordførerens forslag til vedtak:
Innbyggerforslaget behandles samtidig med kommunestyrets sak nr. 040/18
«Fossumveien 19 – detaljregulering – 2. gangsbehandling.»
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

KST - 057/18 - 02.05.2018:
Vedtak:
Innbyggerforslaget behandles samtidig med kommunestyrets sak nr. 040/18
«Fossumveien 19 – detaljregulering – 2. gangsbehandling.»

Ole Kristian Udnes
varaordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

