BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
06.02.2019 kl. 18:00 - 22:30

Møteleder:
Ole Kristian Udnes

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Cathrine Chaffey
Gunnar Gussgard
Halvdan Skard
Håkon B. Hamnes
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian
Marianne Isabel Rieber-Mohn
Erik Tørrissen
Ida Ohme Pedersen
Torbjørn Espelien
Wenche F. Berg-Olsen
Anne Lene W. Hojem
Asbjørn Nilsen
Bjørn Røtnes
Dag Egil Strømme
Elia Otero
Frode Bostadløkken
Gisle Bjugn
Haakon Kvenna Veum
Hilde Hvaal Durban
Hilde Solberg Øydne
Mads Gram Rygg
Maria Barstad Sanner
Morten Larsen
Morten Skauge
Odd Reidar Øie
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

12.03.2019
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Sigrid Barstad Sanner
Siw Wikan
Terje Hegge
Torill H. Heggen
Astrid-Therese Theisen
Ingar Sagedal Bie
Nikki Schei
Signe Bakke Sølberg Johannessen
Kjell-Ole Heggland
Bjørn Agnar Larsen
Harald Sævareid
Ole Andreas Lilloe-Olsen
Tiril Eid Barland
Tiril Stillufdatter Karlsen
Wenche Steen

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

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Priya Prasath
Lisbeth Hammer Krog
Liv Skrede
Morten Dahl-Hansen
Susanne Kristiansen Nielsen
Sheida Sangtarash
Edvard B. Værland

Parti
AP
H
H
H
H
SV
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Daniel Matthias Walter
Leif Sven Helmich Pedersen
Maj Berger Sæther
Asbjørn Johnsrud
Gunnar Nordtømme
Mari Hjemdal
Sebastian Lundahl Otterhals
Sverre Bråthen
Anne Elisabeth Braathen
Øystein Goksøyr

Parti
AP
AP
AP
FRP
H
H
H
H
SV
V

Antall representanter: 51

Per Arne Nyberg (Ap)

Tittel
kontrollutvalgets leder

Fra administrasjonen
Erik Kjeldstadli

rådmann
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prioriteringer

4
015/19

Anmodning om bosetting av flyktninger i Bærum
kommune 2019

016/19

Mindre avløpsanlegg - gebyrforskrift

017/19

Anskaffelsesstrategi - status

018/19

Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle
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2019-2022

020/19

Referatsaker

_________________________________________________________________________
Musikalsk innslag fra kulturskolen i Bærum v/Junmiao Hu, piano.
_________________________________________________________________________
Valg av settevaraordfører
På grunn av ordførerens forfall til møtet, ble representanten Bjørn Røtnes (H) enstemmig
valgt som settevaraordfører.
_________________________________________________________________________

ORIENTERING
Bærum Kulturhus vår 2019 v/kulturhussjef Morten Walderhaug
_________________________________________________________________________
Grunngitt spørsmål
Bjørn A. Larsen (Rødt) stilte spørsmål om leverandørers bruk av konsulenter.
Rådmann Erik Kjeldstadli besvarte spørsmålet.
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Sak 001/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 05.12.2018 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 001/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 05.12.2018 godkjennes slik den foreligger.

Sak 002/19: Selskapsavtale for Asker og Bærum brann og redning IKS
Formannskapet-15.01.2019-011/19
Innstilling:
Bærum kommune vedtar selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS, slik
den fremkommer av utkastet datert 12.11.2018.
Behandlingen i møtet:
Habilitetsvurdering:
Før behandling av saken ba representantene Erik Tørrissen (Frp), Marianne Rieber-Mohn
(Ap) og Harald Sævareid (SV) om vurdering av sin habilitet. Begrunnelsen er at Erik
Tørrissen og Marianne Rieber-Mohn sitter i styret i Asker og Bærum brannvesen. Harald
Sævareid sitter som varamedlem og har møtt under behandling av saken.
Kommunestyret fant, etter en helhetsvurdering jf. kommuneloven § 40 nr. 3 og
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e nummer 2 at de tre representantene var
inhabile og de fratrådte. Vararepresentantene Asbjørn Johnsrud (Frp) og Daniel Walter
(Ap) tiltrådte. Det var 50 representanter under behandling av saken.
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Navneendring fra «Asker og Bærum brannvesen IKS» til «Asker og Bærum brann og
redning IKS» anbefales ikke. En bør tilstrebe å unngå bruk av «og» to ganger i et
selskapsnavn, det virker unødig tungvint samt fremstår ikke som god norsk. Dagens Asker
og Bærum brannvesen IKS er godt innarbeidet og det foreligger ingen begrunnelse for
hvorfor denne endringen, i tillegg anses kostnadene i forbindelse med navnebytte som
unødige i denne sammenhengen.
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Votering:
Ida Ohme Pedersens forslag fikk 9 (4Frp, 3MDG, 1V, R) stemmer og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 002/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Bærum kommune vedtar selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS, slik
den fremkommer av utkastet datert 12.11.2018.

Sak 003/19: Forvaltningsrevisjonsrapport - Startlån og tilskudd til
etablering
Kontrollutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Kontrollutvalgets leder Per Arne Nyberg (Ap) orienterte til saken.
Forslag fremmet av Kari Brodin Seljelid, Ap
Saken oversendes hovedutvalg bistand og omsorg som referatsak og ses i sammenheng
med klagenemndens årsmelding.
Votering:
Innstillingen med Kari Seljelids tillegg ble enstemmig vedtatt.
KST - 003/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering og oversendes hovedutvalg bistand og omsorg som referatsak og
ses i sammenheng med klagenemndens årsmelding.

Sak 004/19: Forvaltningsrevisjonsrapport - God vinterdrift av veiene
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å sikre systematisk oppfølging og kontroll av
leverandørene.
2. Rådmannen bør vurdere tiltak som sikrer at sanksjonsmulighetene blir brukt.
3. Rådmannen bør vurdere tiltak for å systematisere klageoppfølgingen.
Behandlingen i møtet:
Kontrollutvalgets leder Per Arne Nyberg (Ap) orienterte til saken.
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
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Kommunestyret ber om en sak om status for brøyting, deponering av snø og salting av
veier.

Forslag fremmet av Gunnar Gussgard, Ap
Saken oversendes hovedutvalg miljø, idrett og kultur for oppfølging.

Votering:
Innstillingen med Gunnar Gussgards tillegg ble enstemmig vedtatt.
Harald Sævareids forslag ble oversendt hovedutvalg MIK for oppfølging.
KST - 004/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å sikre systematisk oppfølging og kontroll av
leverandørene.
2. Rådmannen bør vurdere tiltak som sikrer at sanksjonsmulighetene blir brukt.
3. Rådmannen bør vurdere tiltak for å systematisere klageoppfølgingen.
4. Saken oversendes hovedutvalg miljø, idrett og kultur for oppfølging.

Sak 005/19: Årsplan for kontrollutvalget 2019
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering.
Behandlingen i møtet:
Kontrollutvalgets leder Per Arne Nyberg (Ap) orienterte til saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 005/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering.

Sak 006/19: Blommenholmveien 1 og 1 B - detaljregulering - 2. gangs
behandling
Formannskapet-29.01.2019-019/19
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Blommenholmveien 1 og 1 B, planID
2017002, plankart dokument 4139378 og bestemmelser, dokument 4139368, vedtas ikke,
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jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Sakene 006, 007 og 008/19 ble åpnet for samtidig behandling.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (4Frp)
KST - 006/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Blommenholmveien 1 og 1 B, planID
2017002, plankart dokument 4139378 og bestemmelser, dokument 4139368, vedtas ikke,
jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 007/19: Blommenholmveien 2 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-29.01.2019-020/19
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Blommenholmveien 2, planID
2015011, plankart dokument 4135249 og bestemmelser, dokument 4135247, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
Endring av reguleringsplan for Gamle Drammensvei (planID 2001037), som vist på
dokument 3759735, vedtas.
Behandlingen i møtet:
Sakene 006, 007 og 008/19 ble åpnet for samtidig behandling.
Votering:
Innstillingen fikk 24 stemmer (10H, 10Ap, 4V) og falt.
KST - 007/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Blommenholmveien 2, planID
2015011, plankart dokument 4135249 og bestemmelser, dokument 4135247, vedtas ikke,
jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 008/19: Sandviksveien 73 og 75 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-29.01.2019-021/19
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Sandviksveien 73 og 75, planID
2017003, plankart dokument 4241207 og bestemmelser, dokument 4247994, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
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Behandlingen i møtet:
Sakene 006, 007 og 008/19 ble åpnet for samtidig behandling.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 16 stemmer (5H, 4Frp, 3MDG, 2SV, 1V, 1R).
KST - 008/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Sandviksveien 73 og 75, planID
2017003, plankart dokument 4241207 og bestemmelser, dokument 4247994, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 009/19: Hestehagbukta/Børsvei mellom nr. 14 og 15 - detaljregulering
- 2. gangs behandling
Formannskapet-15.01.2019-002/19
Innstilling:
Forslag til reguleringsplan, offentlig detaljregulering for Hestehagbukta/Børsvei mellom
nr.14 og 15, planID 2016028, plankart dokument 4151176 og bestemmelser, dokument
4151168, fremmes ikke, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Saken utsettes og rådmannen kommer med et klargjørende notat om de privatrettslige
forhold på bakgrunn av innkomne uttalelser.

Votering:
Nikki Scheis utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 009/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Saken utsettes og rådmannen kommer med et klargjørende notat om de privatrettslige
forhold på bakgrunn av innkomne uttalelser.

Sak 010/19: Lysakerbyen - Veiledende plan for offentlige rom - VPORprinsipp-plan felles med Oslo kommune - sluttbehandling
Formannskapet-06.11.2018-184/18
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Innstilling:
1. Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) Lysakerbyen, datert 20. august 2018,
planID 2017016, med hovedkart og temakart vedtas. Planen skal legges til grunn for
den videre plan- og byggesaksbehandling i området.
2. Bærum kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-2 følgende
forutsigbarhetsvedtak for Lysakerbyen:
a. Ved behandling av reguleringsplaner innenfor planområdet som omfattes av
veiledende plan for offentlige rom for Lysakerbyen (VPOR Lysakerbyen), datert 20.
august 2018 vil det som hovedregel bli utformet rekkefølgebestemmelser som
forutsettes fulgt opp gjennom bruk av utbyggingsavtaler mellom
grunneierne/utbyggere og kommunen.
Utbyggingsavtalene vil regulere grunneiernes/utbyggernes forpliktelser til å
besørge eller bekoste offentlige tiltak beskrevet i VPOR Lysakerbyen.
Utbyggingsavtale kan omfatte tiltak som også ligger utenfor VPOR-området. Det
er ikke krav til at tiltakene er regulert før utbyggingsavtale inngås.
b. Det forutsettes også at det inngås utbyggingsavtaler for eventuelle andre tiltak som
er nødvendig for gjennomføring av reguleringsplanen som omfattes av
utbyggingsavtalen, eller som for øvrig omfattes av bestemmelsene for
utbyggingsavtaler, jfr. plan- og bygningslovens § 17-3, eller senere bestemmelse
som eventuelt erstatter eller endrer denne.
c. Hovedprinsippet for finansiering av de offentlige tiltakene for VPOR Lysakerbyen, er
at grunneiere/utbyggere skal bære alle kostnadene inkludert arealavståelse og/eller
kostnader knyttet til erverv av areal. Kostnadene skal som utgangspunkt fordeles
forholdsmessig mellom grunneiere.
d. Fremforhandlede utbyggingsavtaler vedtas i Oslo av bystyret etter at bystyret har
vedtatt forslag til reguleringsplan. I Bærum vedtas utbyggingsavtaler av
kommunestyret.
e. Utbyggingsbidrag til offentlige infrastrukturtiltak som for eksempel Fornebubanen
og Lysaker kollektivknutepunkt kan gjøres til gjenstand for utbyggingsavtaler.
Vedtak:
1. Behandlingen i kommunestyret avventes i påvente av avklaringer i Oslo kommune.
2. Rådmannen bes til behandlingen i kommunestyret følge opp forslaget fra barnas
representant i planutvalget om en egen utredning som viser hvordan barn og
unges oppvekstvilkår er vurdert og tenkt ivaretatt i Lysakerbyen.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 010/19 - 06.02.2019:
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Vedtak:
1. Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) Lysakerbyen, datert 20. august 2018,
planID 2017016, med hovedkart og temakart vedtas. Planen skal legges til grunn for
den videre plan- og byggesaksbehandling i området.
2. Bærum kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-2 følgende
forutsigbarhetsvedtak for Lysakerbyen:
a. Ved behandling av reguleringsplaner innenfor planområdet som omfattes av
veiledende plan for offentlige rom for Lysakerbyen (VPOR Lysakerbyen), datert 20.
august 2018 vil det som hovedregel bli utformet rekkefølgebestemmelser som
forutsettes fulgt opp gjennom bruk av utbyggingsavtaler mellom
grunneierne/utbyggere og kommunen.
Utbyggingsavtalene vil regulere grunneiernes/utbyggernes forpliktelser til å
besørge eller bekoste offentlige tiltak beskrevet i VPOR Lysakerbyen.
Utbyggingsavtale kan omfatte tiltak som også ligger utenfor VPOR-området. Det
er ikke krav til at tiltakene er regulert før utbyggingsavtale inngås.
b. Det forutsettes også at det inngås utbyggingsavtaler for eventuelle andre tiltak som
er nødvendig for gjennomføring av reguleringsplanen som omfattes av
utbyggingsavtalen, eller som for øvrig omfattes av bestemmelsene for
utbyggingsavtaler, jfr. plan- og bygningslovens § 17-3, eller senere bestemmelse
som eventuelt erstatter eller endrer denne.
c. Hovedprinsippet for finansiering av de offentlige tiltakene for VPOR Lysakerbyen, er
at grunneiere/utbyggere skal bære alle kostnadene inkludert arealavståelse og/eller
kostnader knyttet til erverv av areal. Kostnadene skal som utgangspunkt fordeles
forholdsmessig mellom grunneiere.
d. Fremforhandlede utbyggingsavtaler vedtas i Oslo av bystyret etter at bystyret har
vedtatt forslag til reguleringsplan. I Bærum vedtas utbyggingsavtaler av
kommunestyret.
e. Utbyggingsbidrag til offentlige infrastrukturtiltak som for eksempel Fornebubanen
og Lysaker kollektivknutepunkt kan gjøres til gjenstand for utbyggingsavtaler.

Sak 011/19: Frivillig vern av tre skogområder i Bærum - utvidelse av
Ramsåsen naturreservat , Løkkåsen og Kloppa
Formannskapet-18.12.2018-219/18
Innstilling:
1. Området ved Løkkeåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215
meldes inn som frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.
2. Saken vedtas endelig i kommunestyret.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap
Rådmannens forslag fremmes.

Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap
Dersom Løkkåsen er blitt tatt ut:
Rådmannen bes legge fram en vurdering av om det ville være behov for egne
bestemmelser for forvaltningen av kommunens skogområde ved Løkkåsen, for å oppnå at
området vernes tilsvarende som naturreservat.

Votering:
Innstillingen punkt 1 ble vedtatt mot 22 stemmer (10Ap, 5V, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1R).
Innstillingen punkt 1, andresetning ble vedtatt mot 4 stemmer (4Frp).
Halvdan Skards forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 011/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
1. Området ved Løkkeåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215
meldes inn som frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.
2. Rådmannen bes legge fram en vurdering av om det ville være behov for egne
bestemmelser for forvaltningen av kommunens skogområde ved Løkkåsen, for å
oppnå at området vernes tilsvarende som naturreservat.

Sak 012/19: Ny friidrettsstadion på Rud-Hauger - endring av
reguleringsplan
Formannskapet-15.01.2019-004/19
Innstilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for Bærum idrettspark Rud-Hauger, planID 2000015,
som vist på kart, dokument 4243573, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1214.
Reguleringsbestemmelsens §§ 6, 7, 10 og 11 vedtas endret slik som vist i vedlegg,
reviderte bestemmelser dokument 4242443.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, R).
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KST - 012/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Forslag til endring av reguleringsplan for Bærum idrettspark Rud-Hauger, planID 2000015,
som vist på kart, dokument 4243573, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1214.
Reguleringsbestemmelsens §§ 6, 7, 10 og 11 vedtas endret slik som vist i vedlegg,
reviderte bestemmelser dokument 4242443.

Sak 013/19: Sykkelstrategi og plan for sykkelveinett 2030- 2.
gangsbehandling
Formannskapet-15.01.2019-009/19
Innstilling:
1. Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018- 2030 dok nr. 4172205, med
tilhørende plankart for sykkelveinett dok nr. 4173185, vedtas.
2.
2a. Sikre sykkel og gangakser
I reguleringsplaner skal gjennomgående akser for gående og syklende til viktige
målpunkter sikres.
2b. Mobilitetsplaner
I utarbeidelse av områdeplaner skal det utarbeides mobilitetsplaner for å fremme økt
sykling. Dette skal ses i sammenheng med tilrettelegging for gange og bruk av
kollektivtransport og eventuelle restriksjoner på kjøring og parkering med bil på utvalgte
senterområder.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H
På bakgrunn av at klokken nærmer seg 22.30 utsettes endelig behandling av saken.
Sakene 013 og 014/19 ble åpnet for samtidig behandling.
Votering:
Bjørn Røtnes' utsettelsesforslag ble vedtatt mot 4 stemmer (4 Frp).
KST - 013/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
På bakgrunn av at klokken nærmer seg 22.30 utsettes endelig behandling av saken.
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Sak 014/19: Handlingsplan sykkel 2018-2019 - status og prioriteringer
Formannskapet-15.01.2019-005/19
Innstilling:
Handlingsplan sykkel 2018-2019 –Rapportering 2018 og prioritering 2019 tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H
På bakgrunn av at klokken nærmer seg 22.30 utsettes endelig behandling av saken.
Sakene 013 og 014/19 ble åpnet for samtidig behandling.
Votering:
Bjørn Røtnes' utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 014/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
På bakgrunn av at klokken nærmer seg 22.30 utsettes endelig behandling av saken.

Sak 015/19: Anmodning om bosetting av flyktninger i Bærum kommune
2019
Formannskapet-29.01.2019-024/19
Innstilling:
1. I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil Bærum
kommune bosette 65 flyktninger i 2019, av disse er to av plassene forbeholdt
enslige mindreårige under 15 år, og én av plassene forbeholdt enslige mindreårige
over 15 år.
2. Inntil 100 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente som bosettes
utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære bosettingene.
3. Rådmannen kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i
Økonomimelding 1, 2019.
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
1. Bærum kommune søker IMDI om å få ta imot flere flyktninger enn dagens
anbefaling.
2. Bærum kommune sender en bekymringsmelding til IMDI og
kunnskapsdepartementet om verdens flyktningssituasjon og hvordan norske
kommuner, og Bærum kommune særskilt, kan bidra på en anstendig måte.
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Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
I

1. I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil Bærum
kommune bosette 65 flyktninger i 2019, av disse er to av plassene forbeholdt
enslige mindreårige under 15 år, og én av plassene forbeholdt enslige
mindreårige over 15 år.
2. Bosettingstaller er inklusiv familiegjenforente.
3. Bosettingstallet forutsetter at det kan skaffes nok boliger. Det skal etterstrebes å
bosette personer jevnt fordelt ut over hele kommunen. Kommunen må
forbeholde seg retten til å justere ned bosettingen avhengig av tilgang på egnede
boliger.
4. Rådmannen kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i
Økonomimelding 1, 2019.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen punkt 2, første setning og Torbjørn Espeliens
forslag punkt 2, ble innstillingen vedtatt mot 5 stemmer (4Frp, Pp).
Innstillingen punkt 2, andre setning ble vedtatt mot 11 stemmer (5V, 3MDG, 2SV, R).
Torbjørn Espeliens forslag punkt 3 fikk 5 stemmer (4Frp, Pp) og falt.
Nikki Scheis forslag punkt 1 fikk 4 stemmer (3MDG, KrF) og falt.
Nikki Scheis forslag punkt 2 fikk 19 stemmer (3MDG, 10Ap, 5V, KrF) og falt.
KST - 015/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
1. I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil Bærum
kommune bosette 65 flyktninger i 2019, av disse er to av plassene forbeholdt enslige
mindreårige under 15 år, og én av plassene forbeholdt enslige mindreårige over 15
år.
2. Inntil 100 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente som bosettes
utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære bosettingene.
3. Rådmannen kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i
Økonomimelding 1, 2019.

Sak 016/19: Mindre avløpsanlegg - gebyrforskrift
Formannskapet-15.01.2019-010/19
Innstilling:
Rådmannens forslag til gebyrforskrift vedtas.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H
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Saken utsettes. I henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3 bør ikke
nye saker åpnes for behandling etter klokken 22.
Votering:
Varaordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 016/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Saken utsettes. I henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3 bør ikke
nye saker åpnes for behandling etter klokken 22.

Sak 017/19: Anskaffelsesstrategi - status
Formannskapet-18.12.2018-220/18
Innstilling:
Status - anskaffelsesstrategien tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H
Saken utsettes. I henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3 bør ikke
nye saker åpnes for behandling etter klokken 22.
Votering:
Varaordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 017/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Saken utsettes. I henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3 bør ikke
nye saker åpnes for behandling etter klokken 22.

Sak 018/19: Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og
overgrep 2019 - 2022
Formannskapet-29.01.2019-022/19
Innstilling:
1. Lokal handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep 2019 –
2022 vedtas slik den foreligger med følgende tillegg:
Det skal være tydelige rutiner for varsling ved mistanke om vold , overgrep og
seksuelle krenkelser.
2. Handlingsplanen rulleres hvert fjerde år.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H
Saken utsettes. I henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3 bør ikke
nye saker åpnes for behandling etter klokken 22.
Votering:
Varaordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 018/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Saken utsettes. I henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3 bør ikke
nye saker åpnes for behandling etter klokken 22.

Sak 019/19: Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2019-2022
Formannskapet-29.01.2019-023/19
Innstilling:
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den foreligger med
følgende tillegg:
Nytt punkt nr. 3: Rådmannen bes fremme en tilleggssak der levekårene til LHBT+
personer i Bærum kartlegges. Det bes om data for Bærum lokalt tilsvarende data
fremlagt i BAUN-møtet 22.1.2019 i sak 004/19 nasjonale data, og i henhold til sak i
kommunestyret 30.5.2018 i sak 69/18.
2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og
2022 og evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H
Saken utsettes. I henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3 bør ikke
nye saker åpnes for behandling etter klokken 22.
Votering:
Varaordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 019/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Saken utsettes. I henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3 bør ikke
nye saker åpnes for behandling etter klokken 22.
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Sak 020/19: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Spørsmål vedrørende handlingsplan for forebygging av vold,
seksuelle krenkelser og overgrep 2019 – 2022
2.
Endring av tekst i handlingsplan for forebygging av hatkriminalitet
og voldelig ekstremisme
3.
Kommentarer til Formannskapets behandling av reguleringssaken i
Hestehagebukta på Lille Oust.
4.
Spørsmål til handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle
krenkelser og overgrep
5.
Vedrørende: Etablering av nærbutikk i Blommenholmveien 2,
Bærum
6.
Hestehagen- Punktregulering- Sak til Kommunestyre 6.2.2019
7.
Kommunestyremøtet 6. febr 2019 / mulig Coop i Sandviksveien
8.
Vedr butikksakene saksnr. 006/19 og 007/19
9.
Grunngitt spørsmål fra Bjørn A. Larsen (Rødt) om leverandørers bruk
av konsulenter
10.
Anmodning om bosetting av flyktninger 2019 - supplerende
opplysninger
11.
Lysakerbyen- Veiledende plan for offentlig uterom - Tilrettelegging
for barn og unge
12.
Uttalelse til sak 009/19 - Fam. Skaar og Øivind R. Lie
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

KST - 020/19 - 06.02.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Ole Kristian Udnes
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

