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Sak 167/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 18.06.2019 og 19.07.19 godkjennes slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 167/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 18.06.2019 og 19.07.19 godkjennes slik de foreligger.

Sak 168/19: Ny vannforsyningstunnel Holsfjorden-Oslo - detaljregulering 2. gangs behandling
Planutvalget-20.06.2019-100/19
Innstilling:
Privat forslag til, detaljregulering for Ny vannforsyningstunnel Holsfjorden –Oslo med
tverrslag på Steinshøgda., planId 2017018, plankart dokument 4261432 og bestemmelser,
dokument 4472110, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 168/19 - 27.08.2019:
Innstilling:
Privat forslag til, detaljregulering for Ny vannforsyningstunnel Holsfjorden –Oslo med
tverrslag på Steinshøgda., planId 2017018, plankart dokument 4261432 og bestemmelser,
dokument 4472110, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 169/19: Vestmarkveien 152 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Planutvalget-20.06.2019-098/19
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Vestmarkveien 152, planID 2016005, plankart
dokument 4290965 og bestemmelser, dokument 4480303, vedtas ikke. Saken oversendes
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kommunestyret til orientering og eventuell forføyning.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 169/19 - 27.08.2019:
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Vestmarkveien 152, planID 2016005, plankart
dokument 4290965 og bestemmelser, dokument 4480303, vedtas ikke. Saken oversendes
kommunestyret til orientering og eventuell forføyning.

Sak 170/19: Vestmarkveien 89 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Planutvalget-20.06.2019-099/19
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Vestmarkveien 89, planID 2016002, plankart
dokument 4290948 og bestemmelser, dokument 4479392, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Formannskapet avviser planen da hele Tanumplatået må vernes.
Forslag fremmet av Marianne Isabel Rieber-Mohn, Ap
Planen avvises. Hensynet til kulturlandskap og kulturminner på Tannumplatået tilsier det.

Votering:
Nikki Scheis forslag fikk 3 stemmer (MDG, V, SV) og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Marianne Rieber-Mohns forslag ble
innstillingen vedtatt mot 6 stemmer (3Ap, V, MDG, SV).
FSK - 170/19 - 27.08.2019:
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Vestmarkveien 89, planID 2016002, plankart
dokument 4290948 og bestemmelser, dokument 4479392, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
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Sak 171/19: Nadderud stadion - beslutning om plassering av
stadionanlegget
Rådmannens forslag til vedtak:
1. For videre detaljprosjektering av Nadderud Stadion legges hovedgrep 2 med
langside mot Gamle Ringeriksvei og utviklingsalternativ C med stadionanlegg med
integrert skole/barnehage til grunn. Endelig omfang og utnyttelse vil fastsettes i
detaljreguleringsplanen.
2. Driftsmodell 3, 4 og 5 utredes videre for å sikre best mulig kommersielle vilkår for
utleie og kostnadsdekning for kommunen.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Endringsforslag (endring i kursiv):
For videre detaljprosjektering av Nadderud Stadion legges hovedgrep 2 med langside mot
Gamle Ringeriksvei og utviklingsalternativ C med stadionanlegg med integrert næring og
offentlig formål til grunn. Endelig omfang og utnyttelse vil fastsettes i
detaljreguleringsplanen.

Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Hovedgrep 1 legges som grunn for videre prosjektering. Utredningene skal vise hvilken av
driftsmodellene som er mest formålstjenlig med utviklingsalternativ C som utgangspunkt.
Detaljreguleringsplanen fastsetter endelig omfang.
Votering:
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag punkt 1, første setning (hovedgrep 2)
og Nikki Scheis forslag, første setning (hovedgrep 1), ble rådmannens forslag vedtatt mot
2 stemmer (MDG, V).
Kjell Maartmann-Moes endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
FSK - 171/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
1. For videre detaljprosjektering av Nadderud Stadion legges hovedgrep 2 med
langside mot Gamle Ringeriksvei og utviklingsalternativ C med stadionanlegg med
integrert stadionanlegg med integrert næring og offentlig formål til grunn. Endelig
omfang og utnyttelse vil fastsettes i detaljreguleringsplanen.
2. Driftsmodell 3, 4 og 5 utredes videre for å sikre best mulig kommersielle vilkår for
utleie og kostnadsdekning for kommunen.
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Sak 172/19: Leie av lokaler i Fornebu S til møteplass for frivilligheten på
Fornebu
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om leie av lokaler med tilhørende
investeringer for å tilrettelegge for formålet.
2. Rådmannen bes sikre Fornebupiloten tilstrekkelig økonomisk ramme for resten av
2019 og kommende handlingsplanperiode. Fornebupiloten tilføres kr 250.000,- for
2019 og kr 500.000,- for 2020. Dette innarbeides i hhv ØM 2-2019 og HP 2020-23.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 172/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om leie av lokaler med tilhørende
investeringer for å tilrettelegge for formålet.
2. Rådmannen bes sikre Fornebupiloten tilstrekkelig økonomisk ramme for resten av
2019 og kommende handlingsplanperiode. Fornebupiloten tilføres kr 250.000,- for
2019 og kr 500.000,- for 2020. Dette innarbeides i hhv ØM 2-2019 og HP 2020-23.

Sak 173/19: Storbyenes bidrag til forprosjekt for helhetlig samhandling og
felles kommunal journal
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. De økonomiske konsekvensen innarbeides i ØM2 og finansiering behandles som del
av den saken.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 173/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. De økonomiske konsekvensen innarbeides i ØM2 og finansiering behandles som del
av den saken.
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Sak 174/19: Høring - endringer i alkoholloven
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedrørende endring av Vinmonopolets
åpningstider og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri vedtas som
Bærum kommunes høringssvar.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 174/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedrørende endring av Vinmonopolets
åpningstider og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri vedtas som
Bærum kommunes høringssvar.

Sak 175/19: Samarbeid mellom nye Asker kommune og Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Nye Asker kommune og Bærum kommune oppnevner en arbeidsgruppe med to
medlemmer fra hver kommunen for å utarbeide en plattform for politisk
interessesamarbeid mellom nye Asker kommune og Bærum kommune.
2. ________ og ________ oppnevnes som Bærum kommunes medlemmer i
arbeidsgruppen.
3. For arbeidsgruppen fastsettes mandat som foreslått i rådmannens saksfremlegg.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H
Lisbeth Hammer Krog (H) og Kjell Maartmann-Moe (Ap) oppnevnes som Bærum
kommunes medlemmer i arbeidsgruppen.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med Bjørn Røtnes' tillegg ble enstemmig vedtatt.
FSK - 175/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
1. Nye Asker kommune og Bærum kommune oppnevner en arbeidsgruppe med to
medlemmer fra hver kommunen for å utarbeide en plattform for politisk
interessesamarbeid mellom nye Asker kommune og Bærum kommune.
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2. Lisbeth Hammer Krog (H) og Kjell Maartmann-Moe (Ap) oppnevnes som Bærum
kommunes medlemmer i arbeidsgruppen.
3. For arbeidsgruppen fastsettes mandat som foreslått i rådmannens saksfremlegg.

Sak 176/19: Ledighet i kommunale utleieboliger, rapportering for 2. kvartal
2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 2. kvartal 2019 tas
til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 176/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 2. kvartal 2019 tas
til orientering.

Sak 177/19: Økonomi - Månedsrapport - Mai 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Månedsrapport for mai 2019 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 177/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
Månedsrapport for mai 2019 tas til orientering.
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Sak 178/19: Rådmannens oppfølging av Formannskapets vedtak rapportering første halvår 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med kommentarer og innspill
fremkommet i møtet.
FSK - 178/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag tas til
orientering.

Sak 179/19: Rådmannens oppfølging av Kommunestyrets vedtak rapportering 2018 og første halvår 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 179/19 - 27.08.2019:
Innstilling:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag tas til
orientering.

Sak 180/19: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
AFP for folkevalgte i Bærum kommune
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 180/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 181/19: TV-aksjonen 2019 - Økonomisk bidrag fra kommunen
Forslag til vedtak:
Bærum kommune bevilger 2 kroner per innbygger til årets TV-aksjon, totalt 254.668
kroner.
Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 181/19 - 27.08.2019:
Vedtak:
Bærum kommune bevilger 2 kroner per innbygger til årets TV-aksjon, totalt 254.668
kroner.
Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto.

Eventuelt



Ordfører Lisbeth Hammer Krog orienterte om angrepet på Al-Noormoskeen 10.
august.



Hovedutvagsleder for barn og unge Anne Lene Hojem (H) viste til pressemelding
om de gode resultatene fra 10. trinn.



Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og hovedutvalgsleder for bistand og omsorg
Torbjørn Espelien (Frp) fikk tilslutning fra formannskapet til å be om en utredning
av tilbudet til eldre omsorgstrengende i Bærum kommune. Forholdet mellom
sykehjemsplasser og omsorgsboliger med døgnbemanning er et viktig spørsmål i
utredningen. Utredningsarbeidet skal også inkludere en bruker- og
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pårørendeundersøkelse, inkludert hjemmebaserte tjenester. Rådmannen redegjør
i den forbindelse om konsepter og metoder for medvirkning som er utviklet i
bistand og omsorg.

Spørsmål:
Kjell Maartmann-Moe (Ap) stilte spørsmål og ba om et notat om regjeringens
bompengeforlik og konsekvenser for Bærum kommune.
Rådmannen kommer tilbake til saken.
Kjell Maartmann-Moe (Ap) ba om et notat om Kommunebarometeret 2019 etter
mønster av det rådmannen fremla i møtet 7. mai.
Videre ba Maartmann-Moe rådmannen undersøke om folkevalgte kan få tilgang til
analyseverktøyet.
Rådmannen kommer tilbake med et notat når de endelige KOSTRA-tallene foreligger og
undersøker forespørselen om tilganger.
Torbjørn Espelien (Frp) viste til oppslag i Budstikka om Ringeriksveien 283 og stilte
spørsmål om kommunens erverv av eiendommen og dispensasjon for oppføring av bygg..
Rådmannen kommer tilbake til saken.
Nikki Schei (MDG) stilte spørsmål om de nye posene for plastavfall som er klistret
sammen og umulige å åpne.
Arthur Wøhni besvarte spørsmålet med at kommunen har fått en forsendelse med
feilproduksjon.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

