BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
19.07.2019 kl. 14:00 - 15:00

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

Følgende medlemmer møtte:
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Marianne Isabel Rieber-Mohn
Torbjørn Espelien
Anne Lene W. Hojem
Bjørn Røtnes
Lisbeth Hammer Krog
Morten Skauge
Ole Kristian Udnes
Siw Wikan
Nikki Schei
Ole Andreas Lilloe-Olsen

Parti
AP
AP
AP
FRP
H
H
H
H
H
H
MDG
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Sheida Sangtarash

Parti
SV

Følgende varamedlemmer møtte:
Harald Sævareid

Parti
SV

Antall representanter: 13

H

20.08.2019

2

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

166/19

Bekkestua Vinmonopol - midlertidig flytting av lokaler
i august og september 2019

Eventuelt

3

Sak 166/19: Bekkestua Vinmonopol - midlertidig flytting av lokaler i august
og september 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner at det opprettes et midlertidig utsalgspunkt for det
eksisterende vinmonopolet på Bekkestua.
2. Beliggenheten i Gml. Ringeriksvei 34, 1357 Bekkestua godkjennes.
3. Godkjennelsen gjelder fra og med 18.8.19, til og med 25.9.19.
Behandlingen i møtet:
«Når en sak skal avgjøres av et annet organ enn kommunestyret, kan lederen for organet
beslutte saken tatt opp til behandling ved skriftlig saksbehandling. Dette kan likevel bare
gjøres når det er påkrevd å få avgjort saken før neste møte, og det enten ikke er tid til å
kalle sammen til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at dette må anses
nødvendig, jf. kommuneloven § 30 nr. 2. Skriftlig saksbehandling kan særlig være aktuelt
innenfor det tidsrom det folkevalgte organet ikke har møter i sommerferien.»
På denne bakgrunn har ordfører besluttet å ta opp søknaden fra Vinmonopolet til skriftlig
saksbehandling. Det vises til at det av tidshensyn er nødvendig å få avgjort saken før
formannskapets neste møte den 27.08.19. Videre anses ikke saken å være så viktig og
krevende at det er nødvendig å innkalle formannskapets medlemmer til ekstraordinært
møte.
Vedtak vil bli fremlagt i kommunestyrets neste møte.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
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