BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
12.11.2019 kl. 14:00 - 15:30

Orienteringer
Ny Kommunegård – eiendomsforvalter Kjersti Lysne Sanden
Omstilling 2020 – prosjektleder Agnes Brande
KOSTRA-rapporten – kommunaldirektør Ove Myrvåg
Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Torbjørn Espelien
Dag Egil Strømme
Haakon Kvenna Veum
Lisbeth Hammer Krog
Morten Skauge
Ole Kristian Udnes
Siw Wikan
Signe Bakke Sølberg
Stein Stugu
Ragnar Molland
Eirik Trygve Bøe
Wenche Steen

Parti
AP
AP
FRP
H
H
H
H
H
H
MDG
R
SP
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Maria Barstad Sanner

Parti
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Asbjørn Nilsen

Parti
H

Antall representanter: 15

13.11.2019
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Fra administrasjonen
Arthur Wøhni
Erik Kjeldstadli
Kristin Nilsen

Tittel
kommunaldirektør for
samfunnsutvikling
kommunedirektør
kommunaldirektør velferd

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

192/19

Godkjenning av protokoll

193/19

Byvekstavtale 2019-2029 – fremforhandlet forslag til
avtale

194/19

Fullmakt til ordføreren

195/19

Referatsaker

197/19

KOSTRA-nøkkeltall 2018 - Analyse av ressursbruk og
tjenestedata for Bærum kommune, sammenliknet
med ASSS-kommunene og Asker

Eventuelt
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Sak 192/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 05.10.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Tilføyelse under punktet Eventuelt:
Kari Seljelid (Ap) etterspurte oppfølging av sin interpellasjon om gjengs leie.
Kommunediektøren kommer tilbake til saken i desember.
Votering:
Enstemmig godkjent med ovennevnte rettelse.

FSK - 192/19 - 12.11.2019:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 05.10.2019 godkjennes med følgende rettelse:
Tilføyelse under punktet Eventuelt:
Kari Seljelid (Ap) etterspurte oppfølging av sin interpellasjon om gjengs leie.
Kommunediektøren kommer tilbake til saken i desember.

Sak 193/19: Byvekstavtale 2019-2029 – fremforhandlet forslag til avtale
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune slutter seg til fremforhandlet Byvekstavtale 2019-2029, datert
26.06.2019, mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune,
Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og Staten.
2. Bærum deltar i den politiske styringsgruppen med ordfører.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utnevne representant til den administrative
koordineringsgruppen.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer (1Frp, 1R).
FSK - 193/19 - 12.11.2019:
Innstilling:
1. Bærum kommune slutter seg til fremforhandlet Byvekstavtale 2019-2029, datert
26.06.2019, mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune,
Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og Staten.
2. Bærum deltar i den politiske styringsgruppen med ordfører.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utnevne representant til den administrative
koordineringsgruppen.
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Sak 194/19: Fullmakt til ordføreren
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret delegerer med dette generalforsamlingsmyndighet i kommunens
heleide selskaper til ordføreren.
2. Kommunestyret gir ordføreren fullmakt til å representere kommunen som eier i
generalforsamlinger i selskaper kommunen har eierinteresser eller lignende engasjement
i.
3. Kommunestyret gir ordføreren myndighet til å delegere kompetansen videre, både når
det gjelder punkt 1 og punkt 2.
4. Delegeringen og fullmakten gjelder både de selskaper kommunen i dag eier eller har
interesser i og selskaper som opprettes i løpet av kommunestyreperioden 2019-23 eller
selskaper hvor kommunen i løpet av samme periode tilegner seg eierinteresser i.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Endringsforslag punkt 3
Kommunestyret gir ordfører adgang til å delegere kompetansen videre I PÅKOMMENDE
TILFELLER, både under punkt 1 og 2.

Votering:
Forslag til vedtak med Kjell Maartmann-Moes tillegg ble enstemmig vedtatt.
FSK - 194/19 - 12.11.2019:
Innstilling:
1. Kommunestyret delegerer med dette generalforsamlingsmyndighet i kommunens
heleide selskaper til ordføreren.
2. Kommunestyret gir ordføreren fullmakt til å representere kommunen som eier i
generalforsamlinger i selskaper kommunen har eierinteresser eller lignende engasjement
i.
3. Kommunestyret gir ordføreren myndighet til å delegere kompetansen videre i
påkommende tilfeller, både når det gjelder punkt 1 og punkt 2.
4. Delegeringen og fullmakten gjelder både de selskaper kommunen i dag eier eller har
interesser i og selskaper som opprettes i løpet av kommunestyreperioden 2019-23 eller
selskaper hvor kommunen i løpet av samme periode tilegner seg eierinteresser i.

Sak 195/19: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
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1.
2.

Orientering om prosess med å tilsette ny kommunedirektør
Bærum kommunale pensjonskasse – spørsmål fra representanten
Maartmann-Moe 5.11.19.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 195/19 - 12.11.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 197/19: KOSTRA-nøkkeltall 2018 - Analyse av ressursbruk og
tjenestedata for Bærum kommune, sammenliknet med ASSS-kommunene
og Asker
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Rapporten KOSTRA-nøkkeltall 2018 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken settes opp til fornyet behandling etter at den har vært til behandling i
hovedutvalgene.
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 197/19 - 12.11.2019:
Vedtak:
Saken settes opp til fornyet behandling etter at den har vært til behandling i
hovedutvalgene.

Eventuelt
Torbjørn Espelien (Frp) viste til svar fra kommunedirektøren til MIK av 6. november 2019.
Stabekkbanen blir berørt av oppgradering av Vann og avløp sin hovedplan.
I svaret fremkommer det at man ikke kan svare på om banen blir berørt av prosjektet i
bandysesongen før entreprenør er kontrahert.
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Espelien stilte spørsmål om hvorfor kommunedirektøren ikke kan legge inn i
anbudsdokumentene at man søker å unngå å gjennomføre prosjektet på Stabekkbanen i
bandysesongen?
Kommunedirektør Erik Kjeldstadli kommer tilbake til saken.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

