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Vedtak:
Gruppeledernes innstilling til fordeling av verv velges i henhold til listen som danner grunnlaget for
avtalevalget, med unntak av oppnevning av styremedlemmer til Stiftelsen Utleieboliger i Bærum
som utsettes.

Forslag til vedtak:
Forslag på kandidater fremmes direkte i møtet.

OM SAKEN
Etter kommunestyrets konstituerende møte 23. oktober, gjenstår noen organer hvor
kommunestyret skal velge medlemmer av eller foreslå kandidater til. Vervene er listet opp
nedenfor.
Alle oppnevninger i denne sak skal velges etter bestemmelsene i kommuneloven.
Valgstyret
I kommunens reglement står det at formannskapet er valgstyre. Samtidig sier valgloven at
kommunestyret skal velge valgstyre. Formannskapet bør derfor formelt velges som valgstyre.
Samevalgstyret
Forskrift om valg til Sametinget sier at det kommuner som har 30 eller flere i sametingets
valgmanntall skal det være et samevalgstyre som velges av kommunestyrets selv. Dette er tilfelle i

Bærum og så lenge det har vært slik har valgstyret også vært samevalgstyre. Men det må foretas et
eksplisitt valg.
Representantskapet for Asker og Bærum Brannvesen IKS
I henhold til selskapsavtalen for Asker og Bærum Brannvesen IKS skal Bærum kommune oppnevne
et medlem med vararepresentant til representantskapet. Det andre medlemmet oppnevnes av
Asker kommune.
Representantskapet for Asker og Bærum Vannverk IKS
I henhold til selskapsavtalen for Asker og Bærum Vannverk IKS skal Bærum kommune oppnevne et
medlem med vararepresentant til representantskapet. Det andre medlemmet oppnevnes av Asker
kommune.
Representantskapet for Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse (Henie-Onstad Kunstsenter)
I henhold til vedtektene for stiftelsen, skal Bærum kommune oppnevne fire medlemmer med
personlige varamedlemmer til stiftelsens representantskap. De øvrige fem medlemmene
oppnevnes av Akershus fylkeskommune (1), Kunsthøgskolen i Oslo (1), Musikkhøgskolen i Oslo (1),
Universitetet i Oslo (1) og Bærum Næringsråd (1)
Styret for Stiftelsen Utleieboliger i Bærum
I følge stiftelsens vedtekter skal styrets fem medlemmer og like mange varamedlemmer oppnevnes
av Bærum kommune.
Rådet for Fridtjof Nansen-stiftelsen på Polhøgda
I statuttene for stiftelsen står det at Bærum kommune bør ha anledning til å oppnevne ett medlem.
Rådet består av 12-20 medlemmer som velges for 3 år.
Styret for Snarøya Sanitetsforenings stiftelse
I vedtektene for stiftelsen står det at ett av styrets medlemmer oppnevnes av Bærum
kommunestyre.
Fond for tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet)
I fondets retningslinjer heter det at Bærum kommune skal utpeke ett av de tre styremedlemmene.
De øvrige styremedlemmene utpekes av Akershus fylkeskommune.
Styret for Bærum Sosiale Dameklubbers legat til fremme av forskning og utdannelse til beste for
psykisk utviklingshemmede
I henhold til legatets vedtekter skal samtlige tre styremedlemmer oppnevnes av Bærum
kommunestyre, hvorav ett styremedlem skal være ansatt i kommunen med arbeidsoppgaver
innenfor tjenesteyting til psykisk utviklingshemmede.
Styret for Lalla Sveaas Dahls legat
I henhold til legatets vedtekter skal ett av styrets fem medlemmer velges av Bærum kommunestyre.
Det skal også oppnevnes varamedlem.
Kirkelig fellesråd i Bærum
Kommunen skal ha en representant og en vararepresentant til Kirkelig fellesråd i Bærum som for
øvrig består av 11 øvrige medlemmer.

Oslofjordens friluftsråd
Bærum kommune skal oppnevne tre medlemmer med personlige varamedlemmer til å delta på
rådsmøtene i Oslofjordens friluftsråd. Det holdes hovedsakelig ett møte (årsmøte) i året, men det
arrangeres også rådsbefaringer.
Oslo og omland friluftsråd
Bærum kommune skal oppnevne tre medlemmer med personlige varamedlemmer til å delta på
rådsmøtene i Oslo og omland friluftsråd. Det holdes hovedsakelig ett møte (årsmøte) i året.
Valgkomité for Vestfjorden avløpsselskap (VEAS)
Bærum kommune skal oppnevne et medlem og et varamedlem til valgkomiteen for VEAS.

Reglementsutvalget
Det har vært vanlig å oppnevne et utvalg med tre medlemmer som har som ansvar å følge opp
kommunens reglement for folkevalgte organers virksomhet og behandle eventuelle endringsforslag
som kommer opp.
Godtgjøringsutvalget
Det har vært vanlig å oppnevne et utvalg med tre medlemmer som har som ansvar å følge opp
kommunens forskrift om regler for godtgjøring av folkevalgte i Bærum kommune, og behandle
eventuelle endringsforslag som kommer opp.
Utvalget med ansvar for oppfølgingen av arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren. Ansvaret kan
ikke delegeres til administrasjonen og må ivaretas av de folkevalgte. Av praktiske grunner er det
naturlig å delegere den konkrete oppfølgingen av arbeidsgiveransvaret fra kommunestyret til en
mindre gruppe folkevalgte. I Bærum kommune har oppfølgingen for kommunestyreperioden 20192023 vært delegert til et utvalg bestående av ordføreren samt gruppelederne for de øvrige to
største partiene (Ap, V)

Behandlingen i møtet 27.11.2019 Kommunestyret
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Fellesforslag fra H, Ap, V, Frp, SV og KrF:
Oppnevning av styremedlemmer til Stiftelsen Utleieboliger i Bærum utsettes.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1) Alle gruppeledere (eller annen fra hvert innvalgt parti) innkalles til møte etter valget for
gjennomgang av reglement for valg og orientering om hvilke plasser som skal velges.
2) Endringer i størrelse av utvalg drøftes med alle gruppeledere hvis det foreslås.
3) Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg behandles sammen med øvrig

konstituering.
Oversendes reglementskomite, kommunedirektør samt innvalgte partier etter kommunevalget
2023.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Gruppeledernes innstilling til fordeling av verv velges i henhold til listen som danner grunnlaget for
avtalevalget.
Votering:
Ordførerens forslag med fellesforslaget fremmet av Morten Skauge ble enstemmig vedtatt.
Oversendt: Stein Stugus forslag ble enstemmig oversendt reglementsutvalget.
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Vedtak:
Gruppeledernes innstilling til fordeling av verv velges i henhold til listen som danner grunnlaget for
avtalevalget, med unntak av oppnevning av styremedlemmer til Stiftelsen Utleieboliger i Bærum
som utsettes.

