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Sak 142/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 12.06.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 142/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 12.06.2019 godkjennes slik den foreligger.

Sak 143/19: Aksjetegning i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
Eierutvalget-21.05.2019-026/19
Innstilling:
Bærum kommune tegner en aksjepost på inntil 10 %, til en samlet pris av inntil NOK 100
000,- i selskapet som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS».
Aksjeposten finansieres innenfor budsjettet til programområde Vann og avløp.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
FSK - 143/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Bærum kommune tegner en aksjepost på inntil 10 %, til en samlet pris av inntil NOK 100
000,- i selskapet som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS».
Aksjeposten finansieres innenfor budsjettet til programområde Vann og avløp.

Sak 144/19: Busoppveien - 8 nye omsorgsboliger (BP2)
Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019-054/19
Innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse for nye omsorgsboliger og aktivitetshus i Busoppveien
tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre reguleringsplanarbeid og igangsette
planleggingsfase for omsorgsboliger og aktivitetshus med utgangspunkt i
konsept beskrevet i rådmannens redegjørelse
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3. Det legges frem egen sak til BP3 for beslutning om gjennomføring og fastsettelse
av prosjektrammer.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Da konsekvensene av å ta LNF-områder ikke er tilstrekkelig belyst i saken sendes saken
tilbake til Rådmann for å følge normal reguleringsmessig politisk behandling av saken.
Votering:
Nikki Scheis forslag fikk 2 stemmer (MDG, SV) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG, SV).
FSK - 144/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse for nye omsorgsboliger og aktivitetshus i Busoppveien
tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre reguleringsplanarbeid og igangsette
planleggingsfase for omsorgsboliger og aktivitetshus med utgangspunkt i
konsept beskrevet i rådmannens redegjørelse
3. Det legges frem egen sak til BP3 for beslutning om gjennomføring og fastsettelse
av prosjektrammer.

Sak 145/19: Vallerveien 146 - nye omsorgsboliger i boligkonseptet "Det
gode nabolag" (BP2)
Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019-069/19
Innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse for nye omsorgsboliger i Vallerveien 146 tas til
orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse om salg og
gjennomføring av prosjektet med utgangspunkt i konsept beskrevet i
rådmannens redegjørelse.
3. Etter gjennomført konkurranse legges det frem egen sak (BP3) med beslutning
om gjennomføring, betingelser for salg og tilbakekjøp.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 145/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
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1. Rådmannens redegjørelse for nye omsorgsboliger i Vallerveien 146 tas til
orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse om salg og
gjennomføring av prosjektet med utgangspunkt i konsept beskrevet i
rådmannens redegjørelse.
3. Etter gjennomført konkurranse legges det frem egen sak (BP3) med beslutning
om gjennomføring, betingelser for salg og tilbakekjøp.

Sak 146/19: Jarenga barnehage - BP3
Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019-060/19
Innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse om prosjektet Jarenga barnehage tas til orientering
2. Rådmannen gis fullmakt til igangsettingen og gjennomføring av byggeprosjektet
innenfor følgende rammer:
a. Barnehage til 168 barn.
b. Kostnadsrammen fastsettes til 140 mill. Fastsatt kostnadsramme tas inn i
Handlingsprogram 2020-2023.
c. Ved tiltredelse av opsjoner vil kostnadsrammen måtte økes tilsvarende
opsjonskostnaden.
d. Barnehagen vil være klar til innflytting årsskiftet 2020/2021.
3. Solceller på tak legges inn i prosjektet. Tiltaket søkes gjennomført innenfor
kostnadsrammen.
4. Det etableres en sentral kunstinstallasjon som visualiserer energibruken av
barnehagen etter mal fra Oksenøya senter.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 146/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om prosjektet Jarenga barnehage tas til orientering
2. Rådmannen gis fullmakt til igangsettingen og gjennomføring av byggeprosjektet
innenfor følgende rammer:
a. Barnehage til 168 barn.
b. Kostnadsrammen fastsettes til 140 mill. Fastsatt kostnadsramme tas inn i
Handlingsprogram 2020-2023.
c. Ved tiltredelse av opsjoner vil kostnadsrammen måtte økes tilsvarende
opsjonskostnaden.
d. Barnehagen vil være klar til innflytting årsskiftet 2020/2021.
3. Solceller på tak legges inn i prosjektet. Tiltaket søkes gjennomført innenfor
kostnadsrammen.
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4. Det etableres en sentral kunstinstallasjon som visualiserer energibruken av

barnehagen etter mal fra Oksenøya senter.

Sak 147/19: Regulering av Berghoff, del av Frogner gård - prinsippavklaring
Planutvalget-06.06.2019-088/19
Innstilling:
Reguleringsarbeidet for Berghoff, del av Frogner gård, avsluttes og areal avsatt til
fremtidig boligbebyggelse tilbakeføres til landbruks-, natur og friluftsområde ( LNFR) ved
neste rullering av kommuneplanens arealdel, jf. § 12-8 i plan og bygningsloven.
Saken oversendes kommunestyre til orientering og eventuell forføyning.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
FSK - 147/19 - 18.06.2019:
Innstilling:
Reguleringsarbeidet for Berghoff, del av Frogner gård, avsluttes og areal avsatt til
fremtidig boligbebyggelse tilbakeføres til landbruks-, natur og friluftsområde ( LNFR) ved
neste rullering av kommuneplanens arealdel, jf. § 12-8 i plan og bygningsloven.
Saken oversendes kommunestyre til orientering og eventuell forføyning.

Sak 148/19: Presterud gård - mulighetsstudie for driftsmodell
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om igangsettelse av mulighetsstudie for driftsmodell for
Presterud gård, tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 148/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse om igangsettelse av mulighetsstudie for driftsmodell for
Presterud gård, tas til orientering.
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Sak 149/19: Bærum kommunes kunstnerbolig
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.06.2019-062/19
Innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse om dagens disponering av Bærum kommunes
kunstnerbolig, tas til orientering.
2. Rådmannen bes utrede om dagens ordning med kunstnerbolig skal videreføres.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 149/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om dagens disponering av Bærum kommunes
kunstnerbolig, tas til orientering.
2. Rådmannen bes utrede om dagens ordning med kunstnerbolig skal videreføres.

Sak 150/19: Konsept for utvikling av fremtidens boligområder - nytt navn
Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019-068/19
Innstilling:
1. Rådmannens utredning om valg av navn for 'konsept for utvikling av fremtidens
boligområder' tas til orientering.
2. Nytt navn skal anvendes på fremtidige prosjekter som bygger på samme konsept
som beskrevet i Rådmannens redegjørelse.
3. "Det gode nabolag" erstatter tidligere arbeidstittel 'mixed housing'.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 150/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
1. Rådmannens utredning om valg av navn for 'konsept for utvikling av fremtidens
boligområder' tas til orientering.
2. Nytt navn skal anvendes på fremtidige prosjekter som bygger på samme konsept
som beskrevet i Rådmannens redegjørelse.
3. "Det gode nabolag" erstatter tidligere arbeidstittel 'mixed housing'.
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Sak 151/19: Miljøkrav og påvirkning på kostnader i byggeprosjekter
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse for miljøkrav og påvirkning på kostnader i byggeprosjekter, tas
til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 151/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse for miljøkrav og påvirkning på kostnader i byggeprosjekter, tas
til orientering.

Sak 152/19: Kunnskapssenteret i Sandvika våren 2019 - status
Utvalg for samarbeid-05.06.2019-026/19
Innstilling:
Saken om status Kunnskapssenteret i Sandvika våren 2019 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 152/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Saken om status Kunnskapssenteret i Sandvika våren 2019 tas til orientering.

Sak 153/19: Bærum arbeidssenter og Arba Inkludering – koordinering av
brukertilbudene, økt samhandling og tilpasset organisering.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019-055/19
Instilling:
1. Rådmannen bes utarbeide en oppfølgingssak med vurdering og konklusjon i tråd
med beskrivelsen i rådmannens redegjørelse inkludert se på hvordan best utnytte
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potensialet i ARBA på optimal måte.
2. Hovedutvalget mener det er et viktig premiss at det er et statlig ansvar å finansiere
sysselsettingstiltak inkl. tilrettelagt arbeid.
3. Bærum Arbeidssenter skal ikke drive med arbeidsrettet tiltak for deltakere som har
som mål å komme ut i ordinært arbeid.
4. Rådmannens redegjørelse tas for øvrig til orientering

Eierutvalget-04.06.2019-032/19
Innstilling:
1. Rådmannen bes utarbeide en oppfølgingssak med vurdering og konklusjon i tråd
med beskrivelsen i rådmannens redegjørelse inkludert se på hvordan best utnytte
potensialet i ARBA på en optimal måte.
2. Rådmannens redegjørelse tas for øvrig til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Samlet innstilling fra Hovedutvalg for bistand og omsorg og Eierutvalget.
Punktene 1, 2 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 ble vedtatt mot 4 stemmer (3Ap, 1SV).
FSK - 153/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
1. Rådmannen bes utarbeide en oppfølgingssak med vurdering og konklusjon i tråd
med beskrivelsen i rådmannens redegjørelse inkludert se på hvordan best utnytte
potensialet i ARBA på optimal måte.
2. Hovedutvalget mener det er et viktig premiss at det er et statlig ansvar å finansiere
sysselsettingstiltak inkl. tilrettelagt arbeid.
3. Bærum Arbeidssenter skal ikke drive med arbeidsrettet tiltak for deltakere som har
som mål å komme ut i ordinært arbeid.
4. Rådmannens redegjørelse tas for øvrig til orientering.

Sak 154/19: Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2018
Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019-046/19
Innstilling:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om Tilstandsrapport 2018 for barneverntjenesten i
Bærum til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 154/19 - 18.06.2019:
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Vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om Tilstandsrapport 2018 for barneverntjenesten i
Bærum til orientering.

Sak 155/19: Sammen om velferd - statusrapport nr. 2 fra prosjektet

Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019-048/19
Innstilling:
1. Statusrapport 2 fra prosjektet “Sammen om velferd” tas til orientering.
2. Rådmannen jobber videre med en mer konkret plan for utvikling og omstilling av
velferdstjenestene og legger frem en ny sak i desember 2019.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019-057/19
Innstilling:
1. Statusrapport 2 fra prosjektet “Sammen om velferd” tas til orientering.
2. Rådmannen jobber videre med en mer konkret plan for utvikling og omstilling av
velferdstjenestene og legger frem en ny sak i desember 2019.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Likelydende innstilling fra hovedutvalgene barn og unge og bistand og omsorg ble
enstemmig vedtatt.
FSK - 155/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
1. Statusrapport 2 fra prosjektet “Sammen om velferd” tas til orientering.
2. Rådmannen jobber videre med en mer konkret plan for utvikling og omstilling av
velferdstjenestene og legger frem en ny sak i desember 2019.

Sak 156/19: Status sykefravær og forsterket innsats
Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019-061/19
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalg for samarbeid-05.06.2019-024/19
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019-059/19
Innstilling:
Saken tas til orientering.
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Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.06.2019-058/19
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Likelydende innstilling fra hovedutvalgene ble enstemmig vedtatt.
FSK - 156/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 157/19: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019-067/19
Innstilling:
Saken sendes til Formannskapet da hovedutvalget ser at flere av tildelingene ikke er i
henhold til de mål og kriterier som IMDI har beskrevet i sitt oppdragsbrev. Det bes om at
forslag til ny vurdering legges frem til formannskapsmøtet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Fordelingen av tilskudd på ordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige
organisasjoner» for 2019 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Fornyet fordeling av tilskudd på ordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av
frivillige organisasjoner» for 2019 tas til orientering. Det vises til nytt notat fra rådmannen
med endringer i vedlegget, datert 17.06.2019: "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av
frivillige organisasjoner - oppfølging etter behandlingen i Biom".
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 157/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Fornyet fordeling av tilskudd på ordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av
frivillige organisasjoner» for 2019 tas til orientering. Det vises til nytt notat fra rådmannen
med endringer i vedlegg, datert 17.06.2019: "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av
frivillige organisasjoner - oppfølging etter behandlingen i Biom".
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Sak 158/19: Tilskudd til idrettslag som inkluderer enslige mindreårige
flyktninger i sitt aktivitetstilbud - retningslinjer
Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019-064/19
Innstilling:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens
tilbud om Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
2. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under
Oppvekst grunnskole.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.06.2019-059/19
Innstilling:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens
tilbud om Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
2. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under
Oppvekst grunnskole.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Likelydende innstilling ble enstemmig vedtatt.
FSK - 158/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i kommunens
tilbud om Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne ordningen.
2. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under
Oppvekst grunnskole.

Sak 159/19: Konsesjonssøknad - Stein gård og Franzefoss Utvikling AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1.
Franzefoss Utvikling AS gis ikke konsesjon for erverv av eiendommene gnr/bnr 25/1,
25/16 og 26/1 i Bærum kommune.
Begrunnelse:
Det er et aksjeselskap som søker konsesjon, der formålet til både søker og
moderselskap ikke er relatert til landbruk. Deres hovedformål er å erverve og
tilrettelegge eiendommer og drift, samt sikre uttaksrettigheter til steinressurser. For
å legge til rette for større fleksibilitet og omstilling i landbruket, åpner
konsesjonsloven § 9 tredje ledd opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med
begrenset ansvar (AS) når denne eierformen byr på fordeler. Denne eierformen gir
ikke fordeler med tanke på videre drift av landbrukseiendommen.
Landbrukseiendommen kan drives som en selvstendig landbrukseiendom, og er ikke
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avhengig av steinbruddet for å kunne drives.
Det er foretatt priskontroll, og salgsprisen på eiendommen er 94 % høyere enn
taksten som er basert på rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet om
prisvurdering. Prisen på eiendommen gjør derfor at konsesjonssøknaden ikke gis.
Forslag til løsning er å skille ut den delen som er regulert til steinbrudd-/masseuttak.
Et slikt kjøp krever ikke behandling etter konsesjonsloven og ingen priskontroll.
Alternativ 2.
Franzefoss Utvikling AS gis konsesjon for erverv av eiendommene gnr/bnr 25/1, 25/16 og
26/1 i Bærum kommune på følgende vilkår:
1. Prisen på landbruksdelen reduseres til landbrukspris i tråd med
konsesjonslovens §9a.
2. Bo- og driveplikten oppfylles. Boplikten gjøres ikke personlig.
3. Franzefoss Utvikling AS skal til enhver tid utpeke en person som har
ansvar for å ivareta landbruksdriften. Navnet på vedkommende
rapporteres til landbrukskontoret.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ved alternativ votering mellom rådmannens alternativ 1 og 2 ble rådmannens alternativ 2
vedtatt mot 3 stemmer (V, MDG, SV).
FSK - 159/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Alternativ 2.
Franzefoss Utvikling AS gis konsesjon for erverv av eiendommene gnr/bnr 25/1, 25/16 og
26/1 i Bærum kommune på følgende vilkår:
1. Prisen på landbruksdelen reduseres til landbrukspris i tråd med
konsesjonslovens §9a.
2. Bo- og driveplikten oppfylles. Boplikten gjøres ikke personlig.
3. Franzefoss Utvikling AS skal til enhver tid utpeke en person som har
ansvar for å ivareta landbruksdriften. Navnet på vedkommende
rapporteres til landbrukskontoret.

Sak 160/19: Konsesjonssøknad - Gamle Gupuvei - Holoveien Vestmarkveien
Rådmannens forslag til vedtak:
Jørgen Wright Cappelen senior gis konsesjon for erverv av eiendommene gnr/bnr 58/1 og
gnr/bnr 58/4, 18, 25, 34, 58 og 77, samt gnr/bnr 57/2 i Bærum kommune.

Behandlingen i møtet:
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Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 160/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Jørgen Wright Cappelen senior gis konsesjon for erverv av eiendommene gnr/bnr 58/1 og
gnr/bnr 58/4, 18, 25, 34, 58 og 77, samt gnr/bnr 57/2 i Bærum kommune.

Sak 161/19: Konsesjonssøknad gnr 110 bnr 13 - Norsk Post- og
Kommunikasjonsforbund
Rådmannens forslag til vedtak:
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund gis konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr
110/13 i Bærum kommune.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble estemmig vedtatt.
FSK - 161/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund gis konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr
110/13 i Bærum kommune.

Sak 162/19: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Nadderud idrettspark- alternative hovedgrep for plassering av
stadion
2.
Vestre og midtre Bærum - økt kapasitet barnehage og skole
3.
Aksjetegning i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
4.
Vedrørende Politisk saksnr. 159/19, Formannskapet 18.06.2019
5.
Rykkinn og Berger Vel - Busoppveien 22 - oppstart detaljreguslering
27.5.2019
6.
Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner oppfølging etter behandling i BIOM
7.
Busoppveien - 8 nye omsorgsboliger (BP2) - Sak formannskapet 18.
juni 2019
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 162/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 163/19: Regionbyen Sandvika
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om regionbyen Sandvika tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 163/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse om regionbyen Sandvika tas til orientering.

Sak 164/19: Strategisk næringsplan Bærum kommune 2019 – 2029- før
høring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Strategisk næringsplan for Bærum kommune 2019 -2029 og handlingsplan for
2019-21 sendes på høring.
2. Saken legges frem til politisk behandling høsten 2019.I saken skisseres også en
videre prosess for å sikre involvering i arbeidet og opplegg for revisjon av planen
tidlig i neste kommunestyreperiode. I dette arbeidet skal næringsstrategien ses i
nær sammenheng med kunnskapskommunen Bærum.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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FSK - 164/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
1. Strategisk næringsplan for Bærum kommune 2019 -2029 og handlingsplan for
2019-21 sendes på høring.
2. Saken legges frem til politisk behandling høsten 2019.I saken skisseres også en
videre prosess for å sikre involvering i arbeidet og opplegg for revisjon av planen
tidlig i neste kommunestyreperiode. I dette arbeidet skal næringsstrategien ses i
nær sammenheng med kunnskapskommunen Bærum.

Sak 165/19: Samarbeidsavtale for Digitale Akershus
Rådmannens forslag til vedtak:
Bærum kommune tiltrer samarbeidsavtalen for Digitale Akershus med virkning fra
01.01.20. Rådmannen bes innarbeide nødvendige økonomiske rammer for samarbeidet
med inntil kr 3,- pr innbygger i HP for 2020-23.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 165/19 - 18.06.2019:
Vedtak:
Bærum kommune tiltrer samarbeidsavtalen for Digitale Akershus med virkning fra
01.01.20. Rådmannen bes innarbeide nødvendige økonomiske rammer for samarbeidet
med inntil kr 3,- pr innbygger i HP for 2020-23.

Eventuelt
Bjørn Røtnes (H) viste til vedtak i BAUN - 055/19 - 04.06.2019:
«Hovedutvalget for Barn og unge tar evalueringsrapporten til orientering med følgende
tillegg:
Det vises til vedtak i BAUN 14. Mai 2019.
Rådmannen bes se på muligheten av å starte et klassisk ballettutviklingsprogram i regi av
DanseFot som skal vare frem til oppstart av temaklasse i 2021. Det bes i denne
sammenheng se på behovet for eksterne lærere og øvingslokaler.»
Bjørn Røtnes stilte spørsmål om rådmannen kan vurdere oppstart av tilbudet i
inneværende år.
Kommunaldirektør Kristin Nilsen besvarte spørsmålet med at det planlegges med oppstart
av et midlertidig tilbud i 2019 og at det arbeides parallellt med en Temaklasse med opptak
i 2021.
Bjørn Røtnes tok opp utfordringer knyttet til den store saksmengden i de politiske
utvalgene på slutten av året og ba politisk sekretariat i samarbeid med rådmannen foreta
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en gjennomgang av saksgangen, se på mønster og variasjoner gjennom året og planlegge
for en jevnere fordeling av saker.
Ordfører Lisbeth H. Krog minnet om møte i formannskapet 27. august 2019.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

