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ORIENTERINGER
Kommunaldirektør Kristin Nilsen orienterte om Samarbeidsavtale mellom Bærum
kommune og VID – Vitenskapelig høyskole
Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær orienterte til sak 088/19 Virksomhetsanalyse
for sektor organisasjon, styring og utvikling.

_______________________________________________________________
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Sak 076/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 02.04.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 076/19 - 24.04.2019:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 02.04.2019 godkjennes slik den foreligger.

Sak 077/19: Bærum Klimafond og Klimasats - 2018 og 2019
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.04.2019-023/19
Innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra Bærum klimafond i 2019 slik
beskrevet i saken.
2. Bærum kommune søker om tilskudd gjennom Klimasats 2019 slik som beskrevet i
saken.
3. Formuleringen i prosjekt 6 endres fra "Klimakloke arrangementer" til "Klimakloke og
miljøvennlige arrangementer".
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
1. Formuleringen i prosjekt 3 endres fra "Positive tiltak for å redusere bruken av
privatbil" til "Positive og ikke restriktive tiltak for å redusere bruken av privatbil".
2. Prosjekt 8 støttes ikke.

Votering:
Torbjørn Espeliens forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 077/19 - 24.04.2019:
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra Bærum klimafond i 2019 slik
beskrevet i saken.
2. Bærum kommune søker om tilskudd gjennom Klimasats 2019 slik som beskrevet i
saken.
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3. Formuleringen i prosjekt 6 endres fra "Klimakloke arrangementer" til "Klimakloke og
miljøvennlige arrangementer".

Sak 078/19: Klimastrategi 2030- status 2018 og plan for 2019
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.04.2019-022/19
Innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. Klimastrategiens handlingsplan oppdateres i tråd med rådmannens forslag til nye tiltak.
3. Når klimastrategien skal revurderes igjen i neste periode, bes rådmannen konkretisere
hovedmålene sett opp mot reduksjonene i CO2-ekvivalenter. Det samme gjelder
enkelttiltak når det er mulig og hensiktsmessig. Foreslåtte tiltak bes sammenstilt i en bred
og bærekraftig sammenheng ( Mål, effekt, konsekvensanalyse)

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Det ønskes en sammenstilling av de klima- og miljøsatsningene som gjøres i kommunen.
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Hovedmål 4, 5 og 7 støttes ikke.
Votering:
Torbjørn Espeliens forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Innstillingen med Kjell Maartmann-Moes tillegg ble enstemmig vedtatt.
FSK - 078/19 - 24.04.2019:
Innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. Klimastrategiens handlingsplan oppdateres i tråd med rådmannens forslag til nye
tiltak.
3. Når klimastrategien skal revurderes igjen i neste periode, bes rådmannen
konkretisere hovedmålene sett opp mot reduksjonene i CO2-ekvivalenter. Det
samme gjelder enkelttiltak når det er mulig og hensiktsmessig. Foreslåtte tiltak bes
sammenstilt i en bred og bærekraftig sammenheng ( Mål, effekt,
konsekvensanalyse).
4. Det ønskes en sammenstilling av de klima- og miljøsatsningene som gjøres i
kommunen.
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Sak 079/19: Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019-2022
Hovedutvalg for bistand og omsorg-10.04.2019-031/19
Innstilling:
Rådmannens forslag til Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019–2022 vedtas
og legges til grunn for kommunens videre arbeid med utvikling og bruk av frihets- og
velferdsteknologi, med følgende endring og tillegg.
Siste kulepunkt – Forebygging side 7 - endres til:Atri-X og Emma MeDLiv samlokaliseres i
Sandvika for å sikre god ressursutnyttelse og for å kunne dra nytte av synergier med øvrig
publikumsrettet tjenestetilbud i Sandvika.Mål og visjoner – hvor vil vi side 4 - tillegg:AtriX og Emma MeDLiv innarbeides i strategier for å fremme offentlig og privat samarbeid for
Bærum kommune, både kommunalt, nasjonalt og internasjonalt.Innledningside 3 tillegg:Atri-X og Emma MeDLiv benyttes for å fremme Bærum kommune som en
foregangskommune for frihets- og velferdsteknologi overfor statlige organer og andre
kommuner. Visningsarenaene skal inngå i Bærum kommunes omdømme og
profileringsstrategier.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 079/19 - 24.04.2019:
Innstilling:
Rådmannens forslag til Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019–2022 vedtas
og legges til grunn for kommunens videre arbeid med utvikling og bruk av frihets- og
velferdsteknologi, med følgende endring og tillegg.
Siste kulepunkt – Forebygging side 7 - endres til:Atri-X og Emma MeDLiv samlokaliseres i
Sandvika for å sikre god ressursutnyttelse og for å kunne dra nytte av synergier med øvrig
publikumsrettet tjenestetilbud i Sandvika.Mål og visjoner – hvor vil vi side 4 - tillegg:Atri-X
og Emma MeDLiv innarbeides i strategier for å fremme offentlig og privat samarbeid for
Bærum kommune, både kommunalt, nasjonalt og internasjonalt.Innledning side 3 tillegg:Atri-X og Emma MeDLiv benyttes for å fremme Bærum kommune som en
foregangskommune for frihets- og velferdsteknologi overfor statlige organer og andre
kommuner. Visningsarenaene skal inngå i Bærum kommunes omdømme og
profileringsstrategier.

Sak 080/19: Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) - orientering om fremtidig
selskapsform og organisering
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
Behandlingen i møtet:
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Innspill fremkommet i møtet tas med videre til møte i rådet.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 080/19 - 24.04.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 081/19: Driftssentral Rud - foranalyse fremtidig utvikling
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.04.2019-025/19
Innstilling:
1. Foranalyse med redegjørelse for mulig fremtidig utvikling av driftsbase Rud tas
til orientering.
2. Overordnede føringer for fremtidig driftsbase Rud legges til grunn for videre
konseptutredning. Utredningen skal konkretisere konsept for en ny samlet
driftsenhet med kontor- og driftsfunksjoner innenfor tomteareal 1.
3. Sak for investeringsprosjektet (BP2) for fase 1 legges frem i Q2 2020.
4. Rådmannen utreder alternativer for fremtidig bruk av hele driftsområdet på
Rud, herunder en mer effektiv driftstjeneste, muligheter for etablering av en
felles løsning for energiutveksling på Rud, samt økt samarbeid med næringsliv og
utdanningsinstitusjoner i området.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 081/19 - 24.04.2019:
Vedtak:
1. Foranalyse med redegjørelse for mulig fremtidig utvikling av driftsbase Rud tas
til orientering.
2. Overordnede føringer for fremtidig driftsbase Rud legges til grunn for videre
konseptutredning. Utredningen skal konkretisere konsept for en ny samlet
driftsenhet med kontor- og driftsfunksjoner innenfor tomteareal 1.
3. Sak for investeringsprosjektet (BP2) for fase 1 legges frem i Q2 2020.
4. Rådmannen utreder alternativer for fremtidig bruk av hele driftsområdet på
Rud, herunder en mer effektiv driftstjeneste, muligheter for etablering av en
felles løsning for energiutveksling på Rud, samt økt samarbeid med næringsliv og
utdanningsinstitusjoner i området.
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Sak 082/19: Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap
2018
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 082/19 - 24.04.2019:
Innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 tas til
orientering.

Sak 083/19: Kommuneregnskapet 2018 - Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommuneregnskapet for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr 123,1
millioner.
Det regnskapsmessige resultatet disponeres slik:
24, 3 millioner til overføring til sektorene i 2019
23 millioner til avsetting til bufferfond
75,8 millioner til investeringsfond som kan benyttes i år med høye investeringer

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 083/19 - 24.04.2019:
Innstilling:
Kommuneregnskapet for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr 123,1
millioner.
Det regnskapsmessige resultatet disponeres slik:
24, 3 millioner til overføring til sektorene i 2019
23 millioner til avsetting til bufferfond
75,8 millioner til investeringsfond som kan benyttes i år med høye investeringer

9

Sak 084/19: Årsrapport 2018 Bærum kommune

Innstilling:
Årsrapporten for 2018 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 084/19 - 24.04.2019:
Innstilling:
Årsrapporten for 2018 tas til orientering.

Sak 085/19: SLT årsrapport 2018

Innstilling:
Årsrapport 2018 for Samordning av lokale rus og- kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 085/19 - 24.04.2019:
Innstilling:
Årsrapport 2018 for Samordning av lokale rus og- kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
tas til orientering.

Sak 086/19: Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - Årsrapport 2018
Forslag til vedtak:
Årsrapport 2018 for Råd for personer med nedsatt funksjonsevne tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes til neste møte og behandles samtidig med Eldrerådets årsmelding.

10
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
FSK - 086/19 - 24.04.2019:
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte og behandles samtidig med Eldrerådets årsmelding.

Sak 087/19: Bærum kommunes klagenemnd - årsrapport 2018
Forslag til vedtak:
Klagenemndens årsrapport for 2018 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FSK - 087/19 - 24.04.2019:
Innstilling:
Klagenemndens årsrapport for 2018 tas til orientering.

Sak 088/19: Virksomhetsanalyse for sektor organisasjon, styring og
utvikling
Rådmannens forslag til vedtak:
Virksomhetsanalysen tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær orienterte innledningsvis.
Votering:
Rådmannens forslag med ordførerens tillegg ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Rådmannen kommer tilbake med et notat om lærlingeordningen og praksisplasser.
Saken sendes Utvalg for samarbeid til orientering.
FSK - 088/19 - 24.04.2019:
Vedtak:
1. Virksomhetsanalysen tas til orientering.
2. Rådmannen kommer tilbake med et notat om lærlingeordningen og praksisplasser.
3. Saken sendes Utvalg for samarbeid til orientering.
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Sak 089/19: Interpellasjon fra Nikki Schei (MDG): Lobbyregister
Kommunestyret-27.03.2019-040/19
Vedtak:
Saken oversendes formannskapet for videre oppfølging i henhold til reglemet for
kommunestyret §10.
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
Saken utredes ikke.
Votering:
Ordførerens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (3Ap, SV, V, MDG).
FSK - 089/19 - 24.04.2019:
Vedtak:
Saken utredes ikke.

Sak 090/19: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tittel
Fylkesmannens forventningsbrev 2019
Årsrapport 2018 Bærum kommune - spørsmål
Asker og Bærum Vannverk - nytt vannbehandlingsanlegg
Virksomhetsanalyse for sektor Miljø, idrett og kultur
Virksomhetsanalyse for sektor Bistand og omsorg
Virksomhetsanalyse for sektor barn og unge

Behandlingen i møtet:
Virksomhetsanalysen for sektor Bistand og omsorg settes opp på nytt etter at den har
vært til behandling i hovedutvalget.
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Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 090/19 - 24.04.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
I forbindelse med rehabiliteringen av kommunegården foreslo ordføreren en befaring for
formannskapets medlemmet til de midlertidige kontorene i Eivind Lyches vei 10.
Ordføreren kommer tilbake med forslag til dato og tidspunkt.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

