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Lisbeth Hammer Krog
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Halvdan Skard
Håkon B. Hamnes
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian
Marianne Isabel Rieber-Mohn
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Bjørn Røtnes
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Haakon Kvenna Veum
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H
H
H
H
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H
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H
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Morten Skauge
Odd Reidar Øie
Ole Kristian Udnes
Sigrid Barstad Sanner
Siw Wikan
Susanne Kristiansen Nielsen
Terje Hegge
Torill H. Heggen
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
H
H
H
H
MDG
MDG
MDG
PP
R
SV
V
V
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Cathrine Chaffey
Elisabeth Nesset
Astrid-Therese Theisen
Sheida Sangtarash
Edvard B. Værland

Parti
AP
AP
KRF
SV
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Maj Berger Sæther
Tone Kristin Grøv
Mari Hjemdal (fra kl. 18.00-19.30)
Arnulf Harald Myklebust
Erik Thoralf Skolem
Øystein Goksøyr

Parti
AP
AP
H
KRF
SV
V

Antall representanter: 51

Per Arne Nyberg (Ap)

Tittel
kontrollutvalgets leder

Fra administrasjonen
Erik Kjeldstadli

rådmann
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Musikalsk innslag fra kulturskolen i Bærum: Andrea Balk, filoin
_________________________________________________________________________

Grunngitte spørsmål
Hilde Hvaal Durban (H) stilte følgende spørsmål:


Kjønnsnøytral tittel for kommunens øverste leder
Ordfører Lisbeth Hammer Krog besvarte spørsmålet.



Vold mot gravide
Rådmann Erik Kjeldstadli besvarte spørsmålet

Skriftlige svar publiseres under sak 037/19 Referatsaker.
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Sak 021/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 06.02.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Rettelse:
Under votering i sak 011/13 Frivillig vern av tre skogområder ble det foretatt en
oppdeling av innstillingens punkt 1, og voteringen blir som følger:
Innstillingen punkt 1, første setning ble vedtatt mot 22 semmer (10Ap, 5V, 3MDG, 2SV,
KrF, R).
Innstillingen punkt 1, andre setning ble vedtatt mot 4 stemmer (4Frp).
Rettelse:
Forslag i de sakene som ble utsatt fjernes i møteportalen da de formelt ikke ble fremmet.
Votering:
Enstemmig godkjent med ovennevnte rettelser.

KST - 021/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 06.02.2019 godkjennes slik den foreligger med
følgende rettelser:
Rettelse:
Under votering i sak 011/13 Frivillig vern av tre skogområder ble det foretatt en
oppdeling av innstillingens punkt 1, og voteringen blir som følger:
Innstillingen punkt 1, første setning ble vedtatt mot 22 semmer (10Ap, 5V, 3MDG, 2SV,
KrF, R).
Innstillingen punkt 1, andre setning ble vedtatt mot 4 stemmer (4Frp).
Rettelse:
Forslag i de sakene som ble utsatt fjernes i portalen da de formelt ikke ble fremmet.

Sak 022/19: Ekeberglia 61-endring av reguleringsplan for nytt dobbeltspor
Lysaker-Sandvika - 2. gangs behandling
Formannskapet-29.01.2019-018/19
Innstilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for reguleringsplan for nytt dobbeltspor Lysaker-
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Sandvika, planID 2005002, som vist på kart, dokument 4258302 fremmes med følgende
tillegg:
1. Det skal tinglyses en rett til turvei over eiendommen, gnr 8 bnr 58 ved den videre
behandlingen av reguleringsplanen.
2. Bærum kommune undersøker muligheten for å overta naturområdet som i dag er en
del av eiendommen.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og rådmannens forslag ble innstillingen
vedtatt mot 11 stemmer (5V, 3MDG, 2SV, R).
KST - 022/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Forslag til endring av reguleringsplan for reguleringsplan for nytt dobbeltspor LysakerSandvika, planID 2005002, som vist på kart, dokument 4258302 fremmes med følgende
tillegg:
1. Det skal tinglyses en rett til turvei over eiendommen, gnr 8 bnr 58 ved den videre
behandlingen av reguleringsplanen.
2. Bærum kommune undersøker muligheten for å overta naturområdet som i dag er en
del av eiendommen.

Sak 023/19: Hans Haslums vei 2 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-26.02.2019-030/19
Innstilling:
Privat forslag, detaljregulering for Hans Haslumsvei 2, planID 2017012, plankart
dokument 42881240 og bestemmelser, dokument 4281237, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg og endringer:
Bestemmelsenes § 3.1 endres til: 20% av leilighetene skal være mellom 30 og 50
kvadratmeter.
Bestemmelsenes § 2.9 (utomhusplan): Det opparbeides gangareal på sørsiden av
oppstillingsplass for renovasjon.
Tillegg til bestemmelser til arealformål:
- rådmannen bes inngå avtaler med utbyggere om mulig forkjøpsrett for inntil 10% av
leilighetene.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Til rammesøknaden skal det legges ved en godkjent miljøoppfølgingsplan som redegjør
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konkret for tiltakets løsninger med hensyn til klimariktig energibruk, lavt energibehov,
miljøriktig massehåndtering, redusert transportbehov, reduserte avfallsmengder,
materialvalg, overvannshåndtering m.m. Energiløsningen skal være beste teknologi sett i
et klimaperspektiv
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Tillegg til § 3.1: Alle leilighetene skal ha minst ett soverom.
Votering:
Harald Sævareids forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Innstillingen med Kjell Maartmann-Moes tilleggsforslag ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV,
R).
KST - 023/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Privat forslag, detaljregulering for Hans Haslumsvei 2, planID 2017012, plankart
dokument 42881240 og bestemmelser, dokument 4281237, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg og endringer:
Bestemmelsenes § 3.1 endres til: 20% av leilighetene skal være mellom 30 og 50
kvadratmeter. Alle leilighetene skal ha minst ett soverom.
Bestemmelsenes § 2.9 (utomhusplan): Det opparbeides gangareal på sørsiden av
oppstillingsplass for renovasjon.
Tillegg til bestemmelser til arealformål:
- rådmannen bes inngå avtaler med utbyggere om mulig forkjøpsrett for inntil 10% av
leilighetene.

Sak 024/19: Utbyggingsavtale for Elias Smiths vei m.fl.
Formannskapet-26.02.2019-032/19
Innstilling:
Iht. plan og bygningsloven § 17-4 siste ledd godkjenner kommunestyret følgende
utbyggingsavtale inngått mellom kommunen og Attivo Bolig Sandvika AS (org.nr
917 353 808):
· Avtale for Elias Smiths vei 20 m.fl. gnr/bnr 52/30, 52/166, 52/39 og 52/122, i tillegg
til deler av 226/1 i Bærum kommune (dok.id. 4336470)
Utbyggingsavtalen bygger på rekkefølgekrav i detaljreguleringsplan for Elias Smiths vei 20
m.fl. (PlanId 2015012) vedtatt av Bærum kommunestyre 31.05.2017
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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KST - 024/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Iht. plan og bygningsloven § 17-4 siste ledd godkjenner kommunestyret følgende
utbyggingsavtale inngått mellom kommunen og Attivo Bolig Sandvika AS (org.nr
917 353 808):
· Avtale for Elias Smiths vei 20 m.fl. gnr/bnr 52/30, 52/166, 52/39 og 52/122, i tillegg
til deler av 226/1 i Bærum kommune (dok.id. 4336470)
Utbyggingsavtalen bygger på rekkefølgekrav i detaljreguleringsplan for Elias Smiths vei 20
m.fl. (PlanId 2015012) vedtatt av Bærum kommunestyre 31.05.2017

Sak 025/19: 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 Morten Skauge, H
(Fellesforslag H/V)
Nytt punkt 2C: Eventuelle restriksjoner på kjøring og/eller parkering for bil for å fremme
sykling skal fremlegges for politisk behandling.
Nytt punkt 3: Hovedmålet for sykkelandel i 2030 settes til 20% i områder med bymessig
karakter.

Forslag fremmet av Priya Prasath, Ap
Bærum kommune skal oppnå en sykkelandel på minst 10 % om vinteren innen 2030.
Votering:
Priya Prasaths forslag fikk 13 stemmer (10Ap, 3MDG) og falt.
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Fellesforslaget første del ble vedtatt mot 14 stemmer (10Ap, 3MDG, Pp).
Fellesforslaget andre del ble vedtatt mot 21 stemmer (10Ap, 4Frp, 3MDG, 2SV, Pp og R).
Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (4Frp, Pp).
KST - 025/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
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.
2c: Eventuelle restriksjoner på kjøring og/eller parkering for bil for å fremme sykling skal
fremlegges for politisk behandling.
3: Hovedmålet for sykkelandel i 2030 settes til 20% i områder med bymessig karakter.

Sak 026/19: 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 Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
Følgende forslag innarbeides i Handlingsplanen
a) Sykkeparkeringer sikres mot tyverier uten ekstra kostnad for syklistene
b) Ved t-banestasjoner legges sykkelparkeringer under tak
c) Som en del av arbeidet med å gjøre sykkelopplevelsen tryggere, prioriteres strakstiltak
på merking ved de farligste trafikkryssene
d) Ungerganger merkes bedre for å unngå ulykker for både syklister og gående

Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
1. Utrede ny sykkeltrase langs Vollsveien, fra Jar Bru og til Lysakerlokket.
2. Arrangere en årlig vintersykkeldag
3. Etablere 10 sykkelpumpstasjoner på egnede steder i kommunen
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4. Intensivere arbeidet med å få enkel varetransport på sykkel
5. Utarbeide et nytt sykkelkart for Bærum med tydelig merking på sykkelveier
6. Lage regelmessige brukerundersøkelser med innbyggernes tilfredshet innen
sykkelområdet
7. Gjennomføre målrettet informasjonsarbeid og kampanjer med hensikt å øke
trafikksikkerheten for syklister og andre trafikanter
8. Støtte ungdomsskolene til å gjennomføre sykkelundervisning med fokus på
trafikkregler
9. Tilby gratis dekkskift til vintersyklister

Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
1. Det prosjekteres mins en strekning med velostrada i Bærum
2. Prioritere sykkelvei fra Rykkinnveien til Kolsås langs Økriveien
Votering:
Harald Sævareids forslag punkt 1 fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Harald Sævareids forslag punkt 2 ble oversendt rådmannen.
Signe Bakke Johannessens forslag ble oversendt rådmannen.
Nikki Scheis forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Nikki Scheis øvrige forslag ble oversendt rådmannen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 026/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
1. Handlingsplan sykkel 2018-2019 –Rapportering 2018 og prioritering 2019 tas til
orientering.
2. Det arrangeres en årlig vintersykkeldag.

Sak 027/19: 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.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
1. Nytt pkt. 31 - b
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Nettbrett til bruk i undervisningen må ha best mulig filtrering slik at barn ikke
opplever å bli eksponert for grov seksualisert vold. Likeledes må skolenes, og andre
kommunale, nettverk filtreres så langt det lar seg gjøre.
2. Tillegg til definisjoner av vold:
«Kjønnslemlestelse av gutter forstår vi her som inngrep i en gutts kjønnsorgan som
skader eller påfører kjønnsorganet varige forandringer».
Votering:
Harald Sævareids forslag punkt 1 fikk 16 stemmer (10Ap, 3MDG, 2SV, R) og falt.
Harald Sævareids forslag punkt 2 fikk 5 stemmer (3Frp, 2SV) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 027/19 - 06.03.2019:
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.

Sak 028/19: 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 Harald Sævareid, SV
1. Seksualundervisning er et fellesansvar og bør være tidlig i skoleløpet og på samme
årstrinn for alle skolene.
2. Handlingsplanen bør trekkes inn i etikkdelen av KRLE-faget
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
1. Kommunen bør trekke inn frivillige organisasjoner med særlig kompetanse på LHBTområdet der det er hensiktsmessig, eksempelvis i seksualundervisningen.

12

2. Behovet for kunnskap om kjønnsinkongruens tydeliggjøres i handlingsplanen.
3. Bærum kommune gir sin synlige tilslutning til Pride-feiringen i uke 25, blant annet ved å
flagge med regnbueflagget ved Rådhuset.
4. Som et prinsipp skal det legges til grunn at foreldre skal få den samme informasjonen
som barna.

Votering:
Harald Sævareids forslag punkt 1 fikk 13 stemmer (10Ap, 2SV, R) og falt.
Harald Sævareids forslag punkt 2 fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Signe Bakke Johannessens forslag punkt 1, 2 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Signe Bakke Johannessens forslag punkt 3 første ledd ble enstemmig vedtatt. Andre ledd
ble oversendt politisk sekretariat for vurdering.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 028/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den foreligger med
følgende tillegg:
·

·

·
·
·

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.
Kommunen bør trekke inn frivillige organisasjoner med særlig kompetanse
på LHBT-området der det er hensiktsmessig, eksempelvis i
seksualundervisningen.
Behovet for kunnskap om kjønnsinkongruens tydeliggjøres i
handlingsplanen.
Bærum kommune gir sin synlige tilslutning til Pride-feiringen i uke 25.
Som et prinsipp skal det legges til grunn at foreldre skal få den samme
informasjonen som barna.

2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og
2022 og evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret.

Sak 029/19: Mindre avløpsanlegg - gebyrforskrift
Formannskapet-15.01.2019-010/19
Innstilling:
Rådmannens forslag til gebyrforskrift vedtas.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 029/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Rådmannens forslag til gebyrforskrift vedtas.

Sak 030/19: Anskaffelsesstrategi - status
Formannskapet-18.12.2018-220/18
Innstilling:
Status - anskaffelsesstrategien tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn Agnar Larsen, R
(Fellesforslag R, SV)
Bærum kommune innarbeider Oslo-modellen fullt ut i sin anskaffelsesstrategi.

Votering:
Fellesforslaget fikk 16 stemmer (10Ap, 3MDG, 2SV, R) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 030/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Status - anskaffelsesstrategien tas til orientering.

Sak 031/19: Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller
2018
Formannskapet-26.02.2019-038/19
Innstilling:
Fremlagte protokoller tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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KST - 031/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Fremlagte protokoller tas til orientering.

Sak 032/19: Eierstrategi for ARBA AS - revidert versjon.
Formannskapet-26.02.2019-039/19
Innstilling:
Eierstrategien for ARBA AS vedtas slik det fremkommer av vedlagte forslag med
eierutvalgets korrigeringer.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble estemmig vedtatt.
KST - 032/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Eierstrategien for ARBA AS vedtas slik det fremkommer av vedlagte forslag med
eierutvalgets korrigeringer.

Sak 033/19: Opprettelse av utvalg for å evaluere utvalgsstruktur og andre
relevante problemstillinger innen det politiske ansvarsområdet
Formannskapet-26.02.2019-041/19
Innstilling:
1. Det nedsettes et arbeidsutvalg for å evaluere den politiske utvalgsstrukturen og
utrede andre relevante problemstillinger innen det politiske ansvarsområdet som
omtalt i denne saken.
2. Arbeidsutvalget består av ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og gruppelederne Bjørn
Røtnes (H), Ida Ohme Pedersen (FrP), Nikki Schei (MDG), Kjell Maartmann-Moe (Ap)
og Wenche Steen (V).
3. Utvalget utarbeider en politisk sak til behandling i formannskapet og
kommunestyret i løpet av første halvår 2019.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Utvalget bør holdes lite. Derfor foreslås Bjørn Røtnes tatt ut av utvalget. Høyre
representeres god i kraft av ordføreren.
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Forslag fremmet av Kjell-Ole Heggland, Pp
1. Det foreslås at ad hoc-utvalgets sammensetning i sak 33/19 består av ordfører og
samtlige gruppeledere tilsvarende ad hoc-utvalget i sak 72/15 "Utvalg for justering
av gjeldende politisk utvalgsstruktur i 2015".
2. Det foreslås at gjeldende "etiske retningslinjer for folkevalgte" gjenomgås i
folkevalgtopplæringen og i samtlige råd, utvalg, formannskap og kommunestyre i
begynnelsen av ny kommunestyreperiode, samt at gjeldende etiske retningslinjer
gjennomgås årlig av de folkevalgte og legges til grunn for all politisk virksomhet,
utvalgsstruktur, sammensetning av utvalg og reglement i Bærum kommune.
3. Det konstateres at kontrollutvalget skal utføre kontroll ovenfor administrasjonen
på vegne av samtlige partier i kommunestyret. Det foreslås derfor at
kontrollutvalget skal bestå av en representant fra samtlige partier i
kommunestyret i Bærum.
4. Det opprettes et nytt "Utvalg for administrasjon" bestående av en representant fra
samtlige partier i kommunestyret, som blant annet skal kontrollere at de etiske
normer for folkevalgt etterleves, samt behandle saker vedrørende økonomi,
juridiske forhold, kommersielle forhold, eiendom, samferdsel,valgstyre og ivareta
Bærums interesser og verdier overfor eksterne aktører og ekstern aktivitet.
Votering:
Kjell-Ole Hegglands forslag punkt 1 fikk 1 stemme (Pp) og falt. Punktene 2, 3 og 4 ble
oversendt arbeidsutvalget.
Harald Sævareids forslag fikk 2 stemmer (2SV) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 033/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
1. Det nedsettes et arbeidsutvalg for å evaluere den politiske utvalgsstrukturen og
utrede andre relevante problemstillinger innen det politiske ansvarsområdet som
omtalt i denne saken.
2. Arbeidsutvalget består av ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og gruppelederne Bjørn
Røtnes (H), Ida Ohme Pedersen (FrP), Nikki Schei (MDG), Kjell Maartmann-Moe (Ap)
og Wenche Steen (V).
3. Utvalget utarbeider en politisk sak til behandling i formannskapet og
kommunestyret i løpet av første halvår 2019.

Sak 034/19: Rutiner for valg av styremedlemmer til selskaper der Bærum
kommune har eierinteresser
Formannskapet-26.02.2019-040/19
Innstilling:
1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser,
skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes
representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politiske partiene oppfordrer aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum
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kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem
til kvalifiserte kandidater. Der det er aktuelt kan rådmannen fremme flere
kandidater til samme styreverv.
Vedtak:
Rådmannen utarbeider et notat til kommunestyrebehandlingen, hvor punkt 2 i
innstillingen utdypes.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Endring av pkt. 2
Også de politiske partiene kan oppfordre aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum
kommunes styrekandidatregister.
Forslag fremmet av Erik Tørrissen, Frp
Rådmannen skal fremme forslag på flere kandidater enn det Eierutvalget skal innstille på.

Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap
Presisering i pkt 2:
De politiske partiene som er representert i Bærum kommunestyre kan oppfordre aktuelle
kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.

Votering:
Innstillingen punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Harald Sævareids forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Innstillingen punkt 2 med Halvdan Skards presisering ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, R).
Innstillingen punkt 3 med Erik Tørrissens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 034/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen har eierinteresser,
skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle kandidater til selskapenes
representantskap/generalforsamlinger som så foretar valget.
2. De politiske partiene som er representert i Bærum kommunestyre kan oppfordre
aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget, herunder å finne frem
til kvalifiserte kandidater. Rådmannen skal fremme forslag på flere kandidater enn
det Eierutvalget skal innstille på.

Sak 035/19: Årsrapport for kontrollutvalget 2018
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 035/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.

Sak 036/19: Bærum kontrollutvalg - Valg av revisor
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret velger BDO AS som ny revisor for perioden 1. juni 2019 til og med 31. mai
2021, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 2 år.
Behandlingen i møtet:
Lukking av møtet
Saken ble behandlet for lukket dør med hjemmel i offentlighetsloven §23, tredje ledd: Det
kan gjøres unntak fra innsyn for tilbud og protokoller etter regelverk som er gitt i medhold
av anskaffelsesloven, til valg av leverandør gjelder.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 036/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Kommunestyret velger BDO AS som ny revisor for perioden 1. juni 2019 til og med 31. mai
2021, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 2 år.

Sak 037/19: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018-2030 - justert
oppsummering av høringsinnspill
2.
Skattekontorets kontrollrapport 2018 - skatteoppkreverfunksjonen
for Bærum kommune
3.
To spørsmål stilt i kommunestyret 06.03.2019 fra Hilde Hvaal
Durban (H): Tittel for kommunens øverste leder. Vold mot gravide
4.
Rutiner for valg av styremedlemmer der Bærum kommune har
eierinteresser- vurdering av styrekandidatregister
5.
Svar på spørsmål fra Hilde Hvaal Durban: Kjønnsnøytral tittel for
kommunens øverste leder
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Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

KST - 037/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 038/19: Interpellasjon fra Nikki Schei (MDG): Lobbyregister
Forslag til vedtak:
Det bes utarbeidet et forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker
kommunestyrets medlemmer på vegne av seg selv eller andre for å påvirke kommunen i
saker som er til behandling eller skal behandles. Kommunestyret mener et offentlig
tilgjengelig lobbyregister bør inneholde informasjon om hvem som er i kontakt med
hvem, hvilken sak det gjelder og hvem lobbyisten representerer. Kommunestyret mener
at lobbyregisteret må gjøres obligatorisk og elektronisk søkbart for alle.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
På grunn av at klokken nærmer seg 22.00 utsettes endelig behandling av saken til møtet
27.03.2019.
Votering:
Enstemmig utsatt.
KST - 038/19 - 06.03.2019:
Vedtak:
På grunn av at klokken nærmer seg 22.00 utsettes endelig behandling av saken til neste
møte.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

