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Sak 043/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 26.02.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 043/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 26.02.2019 godkjennes slik den foreligger.

Sak 044/19: Konkurranseutsetting i pleie og omsorg - avklaringer
Hovedutvalg for bistand og omsorg-23.01.2019-004/19
Utvalg for samarbeid-13.02.2019-002/19
Innstilling:
1. Driften av Lindelia bo- og behandlingssenter, ytterligere et sykehjem og en
omsorgsbolig konkurranseutsettes ikke.
2. Det gjennomføres konkurranseutsetting av driften ved Oksenøya bo- og
behandlingssenter.
3. Rådmannen fremmer sak med vurdering av driftskonsept for hvert enkelt prosjekt
med nye bo- og behandlingssentre eller omsorgsboliger.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Ved konkurranseutsetting skal utgifter ved anbudsprosess og kontroll synliggjøres.

Votering:
Innstillingen punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 2 ble vedtatt mot 4 stemmer (3Ap, SV).
Harald Sævareids forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 044/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
1. Driften av Lindelia bo- og behandlingssenter, ytterligere et sykehjem og en
omsorgsbolig konkurranseutsettes ikke.
2. Det gjennomføres konkurranseutsetting av driften ved Oksenøya bo- og
behandlingssenter.
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3. Rådmannen fremmer sak med vurdering av driftskonsept for hvert enkelt prosjekt
med nye bo- og behandlingssentre eller omsorgsboliger.
4. Ved konkurranseutsetting skal utgifter ved anbudsprosess og kontroll synliggjøres.

Sak 045/19: Konkurranseutsetting av kafedrift ved bo- og
behandlingssenterne -vurdering
Utvalg for samarbeid-13.02.2019-003/19
Innstilling:
1. Det gjennomføres et forsøk med samarbeidsavtale om kafedriften på Lønnås boog behandlingssenter mellom Bærum kommune og en frivillig organisasjon.
2. Forsøket gjennomføres innen de rammer som beskrives i Rådmannens
saksfremlegg.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
1. Kafé driftes i egenregi med ansatte i Bærum kommune.
2. Det utarbeides en egen sak om hvordan tilbudet kan utvides med egne ansatte
som drivkraft, herunder utvidelse av åpningstiden og hva som da kreves av
ekstra bemanning.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Harald Sævareids forslag ble innstillingen
vedtatt mot 1 stemme (SV).
FSK - 045/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
1. Det gjennomføres et forsøk med samarbeidsavtale om kafedriften på Lønnås boog behandlingssenter mellom Bærum kommune og en frivillig organisasjon.
2. Forsøket gjennomføres innen de rammer som beskrives i Rådmannens
saksfremlegg.

Sak 046/19: Instruks for salg av kommunal eiendom
Rådmannens forslag til vedtak:
Ny instruks for salg av kommunal eiendom vedtas.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Nytt pkt. 2 b
Eiendom skal som en hovedregel ikke selges, kommunen bør vurdere urbant jordskifte

5
istedenfor salg. Hvis eiendom likevel selges bør salgssummen brukes til nye tomtekjøp.

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Pkt. 4.2 Idrettsanlegg i bruk: "i bruk" strykes.
Votering:
Harald Sævareids forslag fikk 4 stemmer (3Ap, SV) og falt.
Innstillingen med Kjel Maartmann-Moes endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 046/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
Ny instruks for salg av kommunal eiendom vedtas med følgende endring i
pkt. 4.2 Idrettsanlegg i bruk: "i bruk" strykes.

Sak 047/19: Prosjekt ny kommunegård - orientering om status
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om status tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 047/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse om status tas til orientering.

Sak 048/19: Overføring av investeringsmidler fra 2018 til 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I henhold til redegjørelse i saken overføres 226 millioner kroner i investeringsmidler
til bruk i 2019. Dersom Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskapet
medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2019, foretar rådmannen
nødvendige korreksjoner.
2. Det samlede investeringsbudsjettet for 2019 inklusive overføringene fra 2018
rebudsjetteres og innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i
Økonomimelding I 2019.
Behandlingen i møtet:
Votering:
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 048/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
1. I henhold til redegjørelse i saken overføres 226 millioner kroner i investeringsmidler
til bruk i 2019. Dersom Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskapet
medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2019, foretar rådmannen
nødvendige korreksjoner.
2. Det samlede investeringsbudsjettet for 2019 inklusive overføringene fra 2018
rebudsjetteres og innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i
Økonomimelding I 2019.

Sak 049/19: Økonomi - overføring av driftsmidler fra 2018 til 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Av regnskapsresultat 2018 på 122,8 millioner kroner stilles 24,3 mill. til sektorenes
disposisjon i 2019 med fordeling i henhold til tabell "Overføringer til 2019». Dersom
Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskapet medfører endringer i
regnskapsresultat 2018 som kan overføres til 2019, vil Rådmannen foreta
nødvendige korreksjoner.
2. Vedtaket innarbeides i rådmannens forslag til disponering av årsresultat 2018, og
innarbeides i kommunenes økonomiske oversikter i Økonomimelding I 2019.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 049/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
1. Av regnskapsresultat 2018 på 122,8 millioner kroner stilles 24,3 mill. til sektorenes
disposisjon i 2019 med fordeling i henhold til tabell "Overføringer til 2019». Dersom
Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskapet medfører endringer i
regnskapsresultat 2018 som kan overføres til 2019, vil Rådmannen foreta
nødvendige korreksjoner.
2. Vedtaket innarbeides i rådmannens forslag til disponering av årsresultat 2018, og
innarbeides i kommunenes økonomiske oversikter i Økonomimelding I 2019.

Sak 050/19: Rapportering oppfølging av Formannskapets vedtak 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag tas til
orientering.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens fordlag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 050/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag tas til
orientering.

Sak 051/19: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.

Tittel
Fwd: Angående Riiser-Larsensvei, Stabekk.
Fwd: VS: Angående Riiser-Larsens vei, Stabekk.
Fwd: VS: VS: VS: Angående Riiser-Larsens vei, Stabekk.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 051/19 - 05.03.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Ordføreren viste til referatsak/mail ang. Riiser-Larsens vei, Stabekk.
Rådmannen bes komme med et notat om saken.
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) stilte spørsmål om status for regulering av en tilførselsvei i
området.
Kommunaldirektør Arthur Wøhni besvarte spørsmålet. Saken er i prosess og blir behandlet
av planutvalget.
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Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

