BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

MØTEPROTOKOLL

Dato:

31.05.2019

KOMMUNESTYRET
30.04.2019 kl. 18:00 - 22:00
_________________________________________________________________________
Musikalsk innslag: Kulturskolens tangoorkester
________________________________________________________________________________

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Cathrine Chaffey
Elisabeth Nesset
Gunnar Gussgard
Halvdan Skard
Håkon B. Hamnes
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian
Marianne Isabel Rieber-Mohn
Priya Prasath
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 Solberg Øydne
Lisbeth Hammer Krog
Liv Skrede
Mads Gram Rygg

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

2
Maria Barstad Sanner
Morten Dahl-Hansen
Morten Larsen
Morten Skauge
Odd Reidar Øie
Ole Kristian Udnes
Sigrid Barstad Sanner
Siw Wikan
Terje Hegge
Torill H. Heggen (fra klokken 19.30)
Astrid-Therese Theisen
Ingar Sagedal Bie
Nikki Schei
Signe Bakke Sølberg Johannessen
Kjell-Ole Heggland
Bjørn Agnar Larsen
Harald Sævareid
Edvard B. Værland
Ole Andreas Lilloe-Olsen
Tiril Eid Barland
Tiril Stillufdatter Karlsen

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

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Hilde Hvaal Durban
Susanne Kristiansen Nielsen
Sheida Sangtarash
Wenche Steen

Parti
H
H
SV
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Leif Sven Helmich Pedersen (under behandling av sak 057/19,
Marianne Rieber-Mohn inhabil i saken)
Carl Wilhelm Tyrén (under behandling av sak 057/19, Erik Tørrissen
inhabil i saken.)
Gunnar Nordtømme
Sebastian Lundahl Otterhals (til klokken 19.30)
Sverre Conradi
Anne Elisabeth Braathen
Øystein Goksøyr

Parti
AP
FRP
H
H
H
SV
V

Antall representanter: 51
Per Arne Nyberg

Tittel
Kontrollutvalgets leder

Fra administrasjonen
Erik Kjeldstadli

rådmann
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Grunngitt spørsmål
Spørsmål fra Bjørn A. Larsen (R) vedrørende kompensasjon for økte strømutgifter og
bostøtte. Se referatsak 068/19, nr. 4.
Rådmann Erik Kjeldstadli besvarte spørsmålet. Skriftlig svar legges ut under referatsak
068/19.
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Sak 053/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 27.03.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Ad. tabell KDP3 Fornebu: For ettertiden bør forslagene fra Høyre, fellesforslag og
innstilling komme i hver sin kolonne og tabellen korrigeres i tråd i tråd med dette.
Votering:
Enstemmig godkjent med Kjell Maartmann-Moes tillegg.

KST - 053/19 - 30.04.2019:
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 27.03.2019 godkjennes slik den foreligger med
følgende tillegg:
Ad. tabell KDP3 Fornebu: For ettertiden bør forslagene fra Høyre, fellesforslag og
innstilling komme i hver sin kolonne og tabellen korrigeres i tråd i tråd med dette.

Sak 054/19: Søndre Gjettum gård - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-02.04.2019-068/19
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Søndre Gjettum gård, planID
2017019, plankart dokument 3948866 og bestemmelser, dokument 4346431, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen vedtatt mot 6 stemmer (4Frp, 2SV).
KST - 054/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Søndre Gjettum gård, planID
2017019, plankart dokument 3948866 og bestemmelser, dokument 4346431, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
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Sak 055/19: Fossum områderegulering - 2.gangsbehandling
Formannskapet-02.04.2019-069/19
Innstilling:
1. Forslag til områderegulering for Fossum, planID 2012012, plankart dokument
423 15 75 og bestemmelser dokument 423 03 06 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212 med følgende endringer:
a) Formuleringen om inntil 2000 boliger tas ut av planen. Planen vedtas med totalt
bruksareal (BRA) mellom 145.000 og 170.000 m2 og ikke et bestemt antall boliger, men
tilstrekkelig til å sikre elevgrunnlag for en treparallell barneskole, passasjergrunnlag til et
godt kollektivtilbud og kundegrunnlag for et godt dagligvaretilbud.
b) Ved første detaljregulering skal det utarbeides en revidert illustrasjonsplan for hele
området som vektlegger god arkitektonisk utforming med variasjon i uttrykk, høyder,
typologi og bebyggelsesmønster. Bebyggelsen skal trappes ned mot Bogstadvannet. Det
skal ikke bygges høyhus på området. Boligblokker kan som hovedregel være inntil 4
etasjer, men noen bygg kan i hele eller deler av bygget være 5 etasjer.
c) Det skal være god fordeling av boliger i forskjellige størrelser som gir mulighet for å bli
boende i området i alle livsfaser.
d) Alle leiligheter skal ha minst ett soverom.
e) Kommunen skal inngå forhandlinger om rett til kjøp til markedspris av en andel boliger
innenfor hvert felt.
f) En tilfredsstillende samlet kollektivløsning for området må være på plass før første bolig
blir tatt i bruk. Kollektivdekningen, bildelingsordninger og tilretteleggg for sykling og
gange, må være så gode at et mindretall av husstandene har behov for egen bil.
g) Før første innflytting skal et overordnet turveinett gjennom området være definert, og
friområdet for allmennheten ned mot Bogstadvannet (felt F1) skal være ferdig
opparbeidet.
h) Kommunen skal samarbeide med Bærum Idrettsråd, Fossum IF og Bærum Natur- og
friluftsråd.
i) Reguleringsplan for idrett igangsettes så snart områdereguleringsplanen er vedtatt. Jfr.
punkt 4 i rådmannens forslag.
j) §2.6 anleggsplan tilleggspunkt:
- skal redegjøre for hvordan skoleveien sikres for elevene til Eiksmarka skole.
2. Da realisering av utbyggingsplanene på Fossum ligger et stykke fram i tid, er det viktig
at fremtidens miljø- og utbyggingsløsninger blir lagt til grunn i kommende detaljplaner.
Oppdatert miljøoppfølgingsprogram og mobilitetsplan skal utarbeides ved første
detaljregulering.
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§2.2 endres til:
Det skal kreves etablering av returpunkt for glass- og metallemballasjer.
3. Grunneier må i samarbeid med Bærum kommune finne fullverdig og minst like stort
dyrkbart areal til erstatning for medgått dyrkbart areal til idrettsanlegg på Smiejordet.
Arealet skal omfattes av de ordinære reglene for driveplikt av jordbruksarealer.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell-Ole Heggland, Pp
Saken utsettes.
Forslag fremmet av Bjørn Agnar Larsen, R
Planen for regulering av Fossum fremmes ikke. Før ny behandling skal det endres med
følgende mål:
1. All nedbygging av dyrkbar mark skal ut av planen.
2. Regulering til industri for de områder som allerede er i bruk skal innarbeides med
utgangspunkt i den regulering som gjaldt fram til 2011.
Forslag fremmet av Tiril Eid Barland, V
Planen for utbygging av Fossum fremmes ikke. Planen sendes tilbake. Før ny behandling
skal planen være justert med følgende føringer:
1. All nedbygging av dyrkede arealer skal være tatt ut av planen. Smiejordet skal i sin
helhet være regulert til jordbruk.
2. Nye idrettsarealer, skole, barnehage, næring og boliger skal i sin helhet innplasseres på
de arealene som transformeres på sagbrukstomta og forsvarstomta.
3. Boligtallet reduseres og volum og høyder bør i hovedsak gjennomsnittlig være
tilsvarende dagens bebyggelse. De høyeste byggene skal plasseres der de kan legges mest
skånsomt i terrenget.
4. Det skal legges til rette for en stor andel familieboliger
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
1. Boligantallet:
Det tillates inntil 800 rekkehus/småhus
Det tillates inntil 200 leiligheter i bygninger med max 4 etasjer.
MAX BRA endres tilsvarende.
MUA endres tilsvarende.
2. §2.10
Bussholdeplass (dvs kantstopp) endres til busslomme.
3. § 4.1
Bussholdeplass endres til busslomme.
Setningen strykes: "bussholdeplasser kan anlegges i veibanen på veistrekning oK36jf. §2.10"
4. §2.9 Parkering
Kommuneplanens parkeringsnorm legges til grunn.
Parkering i forbindelse med skole, barnehage og bo- og behandlingssenter
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fastsettes i detaljreguleringen.
5. §3.2 lekeplasser
5 linje endres til:
"Arealene skal utvikles med særlig tanke på alle barn i alle aldre sitt
aktivitetsbehov"
6. Tillegg til saken:
Det tillates ikke ekspropiasjon av privat eiendom.
Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H
Bestemmelsene justeres i tråd med kommunestyrets vedtak.
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Vi ønsker å fremme krav lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om nedbygging av
Smiejordet, parkeringsnorm og størrelse for Fossum boligområde. Vi ønsker undersøkt
om vedtak er i tråd med Miljøverndepartementets uttalelser, regler og vedtak fra 2011.
Derfor må saken utsettes til dette er utredet.

Votering:
Kjell-Ole Hegglands utsettelsesforslag fikk 7 stemmer (1Pp, 3MDG, 2SV, 1R) og falt.
Bjørn A. Larsens forslag fikk 6 stemmer (1R, 3MDG, 2SV) og falt.
Tiril E. Barlands forslag punkt 1 fikk 12 stemmer (5V, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1R) og falt.
Barlands forslag punkt 2 fikk 8 stemmer (5V, 3MDG) og falt.
Barlands forslag punkt 3 fikk 6 stemmer (5V, 1KrF) og falt.
Barlands forslag punkt 4 fikk 10 stemmer (5V, 4Frp, 1KrF) og falt.
Ida Ohme Pedersens forslag punkt 1 fikk 5 stemmer (4Frp, 1Pp) og falt.
Ohme Pedersens forslag punkt 2, 3, 5 og 6 fikk 4 stemmer (4Frp) og falt.
Ved alternativ votering mellom Ohme Pedersens forslag punkt 4 og rådmannens
opprinnelige forslag ble Ohme Pedersens forslag vedtatt mot 23 stemmer (10Ap, 5V,
3MDG, 2SV, 1Pp, 1KrF, 1R).
Innstillingens punkt a, b, c, d, f, g ble vedtatt mot 17 stemmer (5V, 4Frp, 3MDG, 2SV, 1Pp,
1KrF, 1R).
Innstillingen punkt e ble vedtatt mot 15 stemmer (5V, 2Frp, 3MDG, 2SV, 1Pp, 1KrF, 1R).
Innstillingen punkt h, i og j ble vedtatt mot 13 stemmer (5V, 3MDG, 2SV, 1Pp, 1KrF, 1R).
Innstillingen punkt 2 og 3 ble vedtatt mot 12 stemmer (5V, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1R).
Innstillingen punkt 1 (uten tilleggspunktene) med Ole Kristian Udnes tillegg ble vedtatt
mot 17 stemmer (5V, 3MDG, 4Frp, 2SV, 1Pp, 1KrF, 1R).
Nikki Scheis ønske om å fremme krav om lovlighetskontroll fikk støtte av SV og R.
KST - 055/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
1. Forslag til områderegulering for Fossum, planID 2012012, plankart dokument
423 15 75 og bestemmelser dokument 423 03 06 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212 med følgende endringer:
a) Formuleringen om inntil 2000 boliger tas ut av planen. Planen vedtas med totalt
bruksareal (BRA) mellom 145.000 og 170.000 m2 og ikke et bestemt antall boliger, men
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tilstrekkelig til å sikre elevgrunnlag for en treparallell barneskole, passasjergrunnlag til et
godt kollektivtilbud og kundegrunnlag for et godt dagligvaretilbud.
b) Ved første detaljregulering skal det utarbeides en revidert illustrasjonsplan for hele
området som vektlegger god arkitektonisk utforming med variasjon i uttrykk, høyder,
typologi og bebyggelsesmønster. Bebyggelsen skal trappes ned mot Bogstadvannet. Det
skal ikke bygges høyhus på området. Boligblokker kan som hovedregel være inntil 4
etasjer, men noen bygg kan i hele eller deler av bygget være 5 etasjer.
c) Det skal være god fordeling av boliger i forskjellige størrelser som gir mulighet for å bli
boende i området i alle livsfaser.
d) Alle leiligheter skal ha minst ett soverom.
e) Kommunen skal inngå forhandlinger om rett til kjøp til markedspris av en andel boliger
innenfor hvert felt.
f) En tilfredsstillende samlet kollektivløsning for området må være på plass før første bolig
blir tatt i bruk. Kollektivdekningen, bildelingsordninger og tilretteleggg for sykling og
gange, må være så gode at et mindretall av husstandene har behov for egen bil.
g) Før første innflytting skal et overordnet turveinett gjennom området være definert, og
friområdet for allmennheten ned mot Bogstadvannet (felt F1) skal være ferdig
opparbeidet.
h) Kommunen skal samarbeide med Bærum Idrettsråd, Fossum IF og Bærum Natur- og
friluftsråd.
i) Reguleringsplan for idrett igangsettes så snart områdereguleringsplanen er vedtatt. Jfr.
punkt 4 i rådmannens forslag.
j) §2.6 anleggsplan tilleggspunkt:
- skal redegjøre for hvordan skoleveien sikres for elevene til Eiksmarka skole.
k) §2.9 Parkering
Kommuneplanens parkeringsnorm legges til grunn.
Parkering i forbindelse med skole, barnehage og bo- og behandlingssenter fastsettes i
detaljreguleringen.
2. Da realisering av utbyggingsplanene på Fossum ligger et stykke fram i tid, er det viktig
at fremtidens miljø- og utbyggingsløsninger blir lagt til grunn i kommende detaljplaner.
Oppdatert miljøoppfølgingsprogram og mobilitetsplan skal utarbeides ved første
detaljregulering.
§2.2 endres til:
Det skal kreves etablering av returpunkt for glass- og metallemballasjer.
3. Grunneier må i samarbeid med Bærum kommune finne fullverdig og minst like stort
dyrkbart areal til erstatning for medgått dyrkbart areal til idrettsanlegg på Smiejordet.
Arealet skal omfattes av de ordinære reglene for driveplikt av jordbruksarealer.
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Sak 056/19: Klimastrategi 2030- status 2018 og plan for 2019
Formannskapet-24.04.2019-078/19
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).
4. Det ønskes en sammenstilling av de klima- og miljøsatsningene som gjøres i
kommunen.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Sigrid Barstad Sanner, H
Bærum kommune inviterer i 2019 til klimatoppmøte for ungdom i samarbeid med
ungdomsrådet.

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Hovedmål 4,5 og 7 støttes ikke.
Votering:
Torbjørn Espeliens forslag fikk 4 stemmer (4Frp) og falt.
Innstillingen med Sigrid B. Sanners forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 056/19 - 30.04.2019:
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.
5. Bærum kommune inviterer i 2019 til klimatoppmøte for ungdom i samarbeid med
ungdomsrådet.
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Sak 057/19: Forvaltningsrevisjonsrapport - God kontroll med feiing og
tilsyn
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rapporten God kontroll med feiing og tilsyn? tas til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet medvirke til
at rapportens anbefalinger følges opp.
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 ikke møtt under behandling av saken.
Kommunestyret fant, etter en helhetsvurdering jf. kommunloven § 40 nr. 3 og
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e nummer 2 at representantene Tørrissen og
Rieber-Mohn var inhabile og de fratrådte. Representanten Sævareid ble vurdert som habil.
Vararepresentantene Carl Wilhelm Tyrén (Frp) og Leif S. Helmich Pedersen (Ap) tiltrådte.
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Rådmannen bes komme med et notat om muligheten for at feiingen underlegges
brannvesenet direkte
Votering:
Harald Sævareids forslag fikk 18 stemmer (10Ap, 5V, 2SV, 1R) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 057/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
1. Rapporten God kontroll med feiing og tilsyn? tas til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet medvirke til at
rapportens anbefalinger følges opp.

Sak 058/19: Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap
2018
Formannskapet-24.04.2019-082/19
Innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 tas til
orientering.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 058/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 tas til
orientering.

Sak 059/19: Kommuneregnskapet 2018 - Bærum kommune
Formannskapet-24.04.2019-083/19
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
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 059/19 - 30.04.2019:
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

Sak 060/19: Årsrapport 2018 Bærum kommune
Formannskapet-24.04.2019-084/19
Innstilling:
Årsrapporten for 2018 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 060/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
Årsrapporten for 2018 tas til orientering.

Sak 061/19: Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019-2022
Formannskapet-24.04.2019-079/19
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: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.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 061/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
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.
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Sak 062/19: Energirapportering for kommunens eiendomsmasse 2018
Formannskapet-02.04.2019-072/19
Innstilling:
Redegjørelse om energirapportering for 2018 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 062/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
Redegjørelse om energirapportering for 2018 tas til orientering.

Sak 063/19: SLT årsrapport 2018
Formannskapet-24.04.2019-085/19
Innstilling:
Årsrapport 2018 for Samordning av lokale rus og- kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 063/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
Årsrapport 2018 for Samordning av lokale rus og- kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
tas til orientering.

Sak 064/19: 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:
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Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i formannnskapet.
Votering:
Ordførerens utsettelsesforsag ble enstemmig vedtatt.
KST - 064/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i formannnskapet.

Sak 065/19: Bærum kommunes klagenemnd - årsrapport 2018
Formannskapet-24.04.2019-087/19
Innstilling:
Klagenemndens årsrapport for 2018 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap
Årsrapporten oversendes rådmannen for oppfølging.
Votering:
Innstillingen med Halvdan Skards tillegg ble enstemmig vedtatt.
KST - 065/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
1. Klagenemndens årsrapport for 2018 tas til orientering.
2. Årsrapporten oversendes rådmannen for oppfølging.

Sak 066/19: Interpellasjon fra Nikki Schei (MDG) - insekter i Bærum
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en plan med konkrete tiltak for å
hindre nedgangen i insektbestanden.
2. Bærum kommune må styrke sin kunnskap om pollinerende insekter. Dette kan
gjøres ved bistand fra fagmiljøer som eks. Universitetet i Ås eller eget fagmiljø. Ev.
finansiering kan gjøres i forbindelse med HP-behandlingen eller via miljø- og
klimafondet.
3. Bærum kommune innfører nullvisjon for nedbygging av intakte naturområder
samt bruk av skadelige plantevernmidler eller andre inngrep eller endringer som
kan føre til nedgang i bestanden av pollinerende insekter.
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4. Alle arealer kommunen disponerer skal fra vedtak skjøttes som gode leveområder
for pollinerende og andre insekter.
Behandlingen i møtet:
Ordfører Lisbeth H. Krog besvarte interpellanten.
Skriftlig svar legges ut under referatsak 068/19.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Interpellasjonen oversendes formannskapet til oppfølging i henhold til reglement for
folkevalgte §10.
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 066/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
Interpellasjonen oversendes formannskapet til oppfølging i henhold til reglement for
folkevalgte §10.

Sak 067/19: Interpellasjon fra Kari Seljelid (Ap) - Utfordringer med gjengs
leie ved jevnlige husleieøkninger
Forslag til vedtak:
1. Husleieøkningen pr. 1. mai gjennomføres ikke.
2. Rådmannen bes vurdere om gjengs leie nå har nådd et maksimumsnivå som
medfører behov for reduksjon av husleieprisene.
Behandlingen i møtet:
Rådmann Erik Kjeldstadli besvarte interpellanten.
Skriftlig svar legges ut under referatsak 068/19.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Interpellasjonen oversendes formannskapet til oppfølging i henhold til reglement for
folkevalgte §10.
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 067/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
Interpellasjonen oversendes formannskapet til oppfølging i henhold til reglement for
folkevalgte §10.

Sak 068/19: Referatsaker
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Dokumentnummer Tittel
1.
Fossum områderegulering - opplysninger etter høringsmøte
10.januar
2.
Brev angående planutvalgets og kommunestyrets behandling av
områderegulering av Fossum
3.
Årsrapport 2018 Bærum kommune - spørsmål
4.
Spørsmål fra Bjørn A. Larsen (R) ad. kompensasjon for økte
strømutgifetr og bostøtte
5.
Energirapportering for kommunens eiendomsmasse 2018 tilleggsinformasjon
6.
Spørsmål om andel elever på SFO
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

KST - 068/19 - 30.04.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

