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Kontrollutvalgets leder
rådmann
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_________________________________________________________________________
Minneord til representanten Odd Willy Lørstad fra ordfører Lisbeth Hammer Krog og
gruppeleder Ap Kjell Maartmann-Moe.
Musikalsk innslag fra Bærum kommunale kulturskole:
Joo-Yeon Park, fiolin

ORIENTERING
Lysakerbyen – Veiledende plan for offentlige rom – VPOR – prinsipp-plan felles med
Oslo kommune – sluttbehandling
v/Terje Hansen, leder områdeutvikling
________________________________________________________________________________
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Sak 101/18: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 26.09.2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 101/18 - 24.10.2018:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 26.09.2018 godkjennes slik den foreligger.

Sak 102/18: Forvaltningsrevisjonsrapport - Likeverdig behandling av
dispensasjonssøknadene?
Forslag til vedtak:
Rådmannen bes følge opp anbefalingene
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
KST - 102/18 - 24.10.2018:
Vedtak:
Rådmannen bes følge opp anbefalingene.

Sak 103/18: ØKONOMIMELDING II 2018
Formannskapet-16.10.2018-179/18
Innstilling:
1. Økonomimelding II 2018 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2018.
3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlepotter, for
eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene
tilhører i henhold til KOSTRA.
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Behandlingen i møtet:
Innledningsvis holdt rådmann Erik Kjeldstadli en orientering om styrking av Haug skole.
Forslag fremmet av Kjell-Ole Heggland, Pp
Rådmannen bes gi en samlet vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen
ved våre bo- og behandlingssentre i et eget notat før behandlingen av
Handlingsprogram 2019-2022.
Fellesforslag H, MDG, Pp
Rådmannen bes utrede hvilke konsekvenser det vil ha for de planlagte
investeringsprosjektene beskrevet i Handlingsprogrammet hvis det skal settes et tak for
låneopptak på en gjeldsgrad på 80%.

Forslag fremmet av Signe Bakke Johannessen, MDG
På bakgrunn av denne sakens konsekvenser innføres et måltall for maksimal gjeldsgrad i
Bærum kommune.

Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H
(Felles H, Frp, KrF)
Det bevilges kr. 1,8 mill kr. til Haug skole for å unngå at skolen må ta med seg et
underskudd inn i 2019.

Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
(Fellesforslag alle partier)
Rådmannen omtaler behovet for styrking av Haug skole og legger frem forslag til midler i
tilleggsinnstillingen til Handlingsprogrammet 2019-2022.

Votering:
Kjell-Ole Hegglands forslag fikk 1 stemme (Pp) og falt.
Fellesforslag H, MDG, Pp ble enstemmig vedtatt.
Signe Bakke Johannessens forslag fikk 3 stemmer (3MDG) og falt.
Fellesforslag H, Frp, KrF fremmet av Bjørn Røtnes ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fremmet av ordføreren ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 103/18 - 24.10.2018:
Vedtak:
1. Økonomimelding II 2018 tas til orientering med følgende endringer/tillegg:
· Det bevilges kr. 1,8 mill kr. til Haug skole for å unngå at skolen må ta med
seg et underskudd inn i 2019.
· Rådmannen omtaler behovet for styrking av Haug skole og legger frem
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·

forslag til midler i tilleggsinnstillingen til Handlingsprogrammet 2019-2022.
Rådmannen bes utrede hvilke konsekvenser det vil ha for de planlagte
investeringsprosjektene beskrevet i Handlingsprogrammet hvis det skal
settes et tak for låneopptak på en gjeldsgrad på 80%.

2. Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2018.
3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlepotter, for
eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene
tilhører i henhold til KOSTRA.

Sak 104/18: Enslige mindreårige flyktninger i Bærum kommunegjennomgang av tjenester
Formannskapet-16.10.2018-174/18
Innstilling:
1. Redegjørelse av gjennomgangen av tjenester til enslige mindreårige flyktninger
bosatt i Bærum kommune tas til orientering.
2. Rådmannens forslag til mål for videre arbeid, vedtas som Bærum kommunes
kvalitetsmål for arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Tiltak innarbeides i
handlingsplan for utvikling og omstilling av Bærum kommunes bosettings- og
integreringsarbeid for flyktninger.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Maria Barstad Sanner, H
Rådmannen rapporterer årlig på nøkkeltall og resultater knyttet til enslige mindreårige,
samt resultater og status knyttet til andre sentrale tiltak som er igangsatt for å bedre
integrering av enslige mindreårige bosatt i Bærum kommune.
Votering:
Inntillingen med Maria Barstad Sanners tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 104/18 - 24.10.2018:
Vedtak:
1. Redegjørelse av gjennomgangen av tjenester til enslige mindreårige flyktninger
bosatt i Bærum kommune tas til orientering.
2. Rådmannens forslag til mål for videre arbeid, vedtas som Bærum kommunes
kvalitetsmål for arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Tiltak innarbeides i
handlingsplan for utvikling og omstilling av Bærum kommunes bosettings- og
integreringsarbeid for flyktninger.
3. Rådmannen rapporterer årlig på nøkkeltall og resultater knyttet til enslige
mindreårige, samt resultater og status knyttet til andre sentrale tiltak som er
igangsatt for å bedre integrering av enslige mindreårige bosatt i Bærum kommune.
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Sak 105/18: Langsiktige resultater i flyktningarbeidet
Formannskapet-16.10.2018-175/18
Innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse om langsiktige resultater i flyktningarbeidet tas til
orientering.
2. Rådmannen rapporterer årlig på nøkkeltall og resultater knyttet til overgang til
arbeid og utdanning, samt resultater og status knyttet til andre sentrale tiltak som
bidrar til kvalifisering og integrering av flyktninger bosatt i Bærum kommune.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 105/18 - 24.10.2018:
Vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om langsiktige resultater i flyktningarbeidet tas til
orientering.
2. Rådmannen rapporterer årlig på nøkkeltall og resultater knyttet til overgang til
arbeid og utdanning, samt resultater og status knyttet til andre sentrale tiltak som
bidrar til kvalifisering og integrering av flyktninger bosatt i Bærum kommune.

Sak 106/18: Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarnorientering
Formannskapet-16.10.2018-176/18
Innstilling:
Redegjørelse om oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn tas til orientering med
følgende tillegg:
Bærum kommune vil uttrykke takk til Oppreisningsutvalget og sekretariatet for det arbeid
som er utført for de tidligere barnevernsbarn og Bærum kommune.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 106/18 - 24.10.2018:
Vedtak:
Redegjørelse om oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn tas til orientering med
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følgende tillegg:
Bærum kommune vil uttrykke takk til Oppreisningsutvalget og sekretariatet for det arbeid
som er utført for de tidligere barnevernsbarn og Bærum kommune.

Sak 107/18: Smart City Bærum - videreføring av programmet for 2018-2022
Formannskapet-16.10.2018-170/18
Innstilling:
1. Bærum kommune anbefaler at programmet Smart City Bærum videreføres for
nye 5 år for perioden 2018 -2022.
2. Bærum kommune slutter seg til strategi for perioden 2018-2022 slik at
programmets nye «motto» blir: «Smart City Bærum – sammen om fremtidens
løsninger»
3. Bærum kommune vil oppfordre programstyret til også å vektlegge økt samarbeid
med akademia (forskning og utdanning) og at dette kommer til uttrykk i
strategien.
4. Bærum kommune slutter seg til forslått vedtektsendringer
5. Årsrapport for 2017 og status 2018 for Smart City Bærum tas til orientering

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 107/18 - 24.10.2018:
Vedtak:
1. Bærum kommune anbefaler at programmet Smart City Bærum videreføres for
nye 5 år for perioden 2018 -2022.
2. Bærum kommune slutter seg til strategi for perioden 2018-2022 slik at
programmets nye «motto» blir: «Smart City Bærum – sammen om fremtidens
løsninger»
3. Bærum kommune vil oppfordre programstyret til også å vektlegge økt samarbeid
med akademia (forskning og utdanning) og at dette kommer til uttrykk i
strategien.
4. Bærum kommune slutter seg til forslått vedtektsendringer
5. Årsrapport for 2017 og status 2018 for Smart City Bærum tas til orientering

9

Sak 108/18: Forskrift om nedgravde oljetanker
Formannskapet-16.10.2018-172/18
Innstilling:
Rådmannens forslag til forskrift vedtas.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torill H. Heggen, H
Rådmannens forslag til forskrift vedtas med følgende tillegg:
Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk
rengjøres og fylles med sand, grus e.l. i stedet for oppgraving, jf. forurensningsforskriften
§1-8, 2 ledd, 2. og 3. setning.
Votering:
Innstillingen med Torill H. Heggens tillegg ble enstemmig vedtatt.
KST - 108/18 - 24.10.2018:
Vedtak:
Rådmannens forslag til forskrift vedtas med følgende tillegg:
Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk
rengjøres og fylles med sand, grus e.l. i stedet for oppgraving, jf. forurensningsforskriften
§1-8, 2 ledd, 2. og 3. setning.

Sak 109/18: Arba AS - Avtale om aksjeoverdragelse av aksjer i Arba AS til
Bærum kommune
Formannskapet-16.10.2018-178/18
Instilling:
Bærum kommune kjøper aksjer i Arba AS av følgende eiere:
· Asker kommunes andel med 253 aksjer
· Akershus fylkeskommunes andel med 357 aksjer
Kjøpesummen er fastsatt til kr 1 per aksje. Det bevilges kroner 610,- for å gjennomføre
aksjeoverdragelsen. Rådmannen får fullmakt til å finne budsjettmessig inndekning.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 109/18 - 24.10.2018:
Vedtak:
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Bærum kommune kjøper aksjer i Arba AS av følgende eiere:
· Asker kommunes andel med 253 aksjer
· Akershus fylkeskommunes andel med 357 aksjer
Kjøpesummen er fastsatt til kr 1 per aksje. Det bevilges kroner 610,- for å gjennomføre
aksjeoverdragelsen. Rådmannen får fullmakt til å finne budsjettmessig inndekning.

Sak 110/18: Vedrørende uttreden fra politiske verv
Formannskapet-16.10.2018-181/18
Innstilling:
Nytt medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiet: Elisabeth Nesset (Ap).
Som medlem av planutvalget oppnevnes Marianne Rieber-Mohn (Ap).
Opprykk 2. varamedlem av hovedutvalg miljø, idrett og kultur Harald Thomas Endresen
(Ap).
Nytt varamedlem Karl Seip (Ap).
Nytt styremedlem i Asker og Bærum vannverk IKS:
Oversendes eierutvalget som er valgkomité for selskapet.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 110/18 - 24.10.2018:
Innstilling:
Nytt medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiet: Elisabeth Nesset (Ap).
Som medlem av planutvalget oppnevnes Marianne Rieber-Mohn (Ap).
Opprykk 2. varamedlem av hovedutvalg miljø, idrett og kultur Harald Thomas Endresen
(Ap).
Nytt varamedlem Karl Seip (Ap).
Nytt styremedlem i Asker og Bærum vannverk IKS:
Oversendes eierutvalget som er valgkomité for selskapet.
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Sak 111/18: Referatsaker
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.

Tittel
Enslige mindreårige flyktninger- grunnlagsdokumenter
Formannskapet 16/10 sak 179/18
Situasjonen ved Haug skole og ressurssenter
Notat fra vernetjenesten og organisasjonene - Haug skole
Spørsmål til merforbruk Haug skole og ressurssenter

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

KST - 111/18 - 24.10.2018:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

