BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

18.12.2019

FORMANNSKAPET
17.12.2019 kl. 14:00 - 15:00

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
Maria Barstad Sanner
Morten Skauge
Ole Kristian Udnes
Siw Wikan
Signe Bakke Sølberg
Stein Stugu
Ragnar Molland
Wenche Steen

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

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Eirik Trygve Bøe

Parti
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Johan Malvik

Parti
V

Antall representanter: 15
Fra administrasjonen
Arthur Wøhni
Bente Rudrud Herdlevær
Erik Kjeldstadli
Kristin Nilsen

Tittel
kommunaldirektør for
samfunnsutvikling
kommunaldirektør org., styring
og utvikling
kommunedirektør
kommunaldirektør velferd

2

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

221/19

Godkjenning av protokoll

222/19

Høring: Statnetts søknad om endring av innvilget
konsesjon for bygging av ny Hamang
transformatorstasjon

223/19

Ny offentlig tjenestepensjon og konsekvenser for
folkevalgte

224/19

Økonomi - Månedsrapport - Oktober 2019

225/19

Økonomisk rapportering og årshjul 2020

226/19

Retningslinjer for formannskapets behandling av
søknader om støtte til ulike arrangementer og tiltak.
Fullmakt til ordføreren til å innvilge mindre
støttebeløp.

227/19

Referatsaker

Eventuelt

3

Sak 221/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 10.11.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Vedrørende protokollering av sak 218/19:
Setningen "Ordføreren gir formannskapet tilbakemelding om videre behandling av saken"
erstattes med følgende:
Mindretallsanke:
Kjell Maartmann-Moe (Ap) anket saken til kommunestyret i henhold til reglement for
folkevalgte organers virksomhet §3-13.
Som en følge av dette endres Vedtak til Innstilling:
FSK - 218/19 - 10.12.2019:
Innstilling:
Saken om kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur tas til orientering.
Votering:
Enstemmig godkjent med ovennevnte rettelser.

FSK - 221/19 - 17.12.2019:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 10.11.2019 godkjennes med følgende rettelser:
Vedrørende protokollering av sak 218/19:
Setningen "Ordføreren gir formannskapet tilbakemelding om videre behandling av saken"
erstattes med følgende:
Mindretallsanke:
Kjell Maartmann-Moe (Ap) anket saken til kommunestyret i henhold til reglement for
folkevalgte organers virksomhet §3-13.
Som en følge av dette endres Vedtak til Innstilling:
FSK - 218/19 - 10.12.2019:
Innstilling:
Saken om kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur tas til orientering.
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Sak 222/19: Høring: Statnetts søknad om endring av innvilget konsesjon for
bygging av ny Hamang transformatorstasjon
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune ønsker primært jordkabling av hele strekningen Hamang –
Smestad slik at behov for permanent muffehus (overgang kabel/luft) bortfaller .
2. Bærum kommune har derfor innsigelse til foreslåtte lokaliseringer av permanent
muffehus (alternativ 1 og 2) slik det fremkommer i Statnetts søknad om endring av
innvilget konsesjon for bygging av ny Hamang transformatorstasjon.
3. Dersom det mot Bærum kommunens innsigelse, gis konsesjon til luftledning som ny
420kV-forbindelse Hamang-Bærum, ønsker kommunen dialog om å finne den best
egnede permanente lokalisering av et muffehus.
4. Dersom det gis konsesjon som omfatter muffehus som foreslått i søknadens
alternativ 1 eller 2, bør følgende vilkår innarbeides:
a. Konsekvenser for verneverdier må utredes og avbøtende tiltak iverksettes
b. Anleggsfase konsentreres til perioden 10.6 – 15.9 når Hamang fiskeklekkeri
ikke er i drift.
c. Klekkeriet må sikres vanntilførsel med friskt og rent vann og biladkomst
d. Fiskeyngelen er avhengig av skygge fra alle kanter. Kommunens
fiskeforvalter må derfor ha avtalefestet medbestemmelse mht rydding av
vegetasjon nærmere enn 50 meter fra klekkerivirksomheten
e. Opprusting av Maarveien før den kan benyttes til anleggstrafikk.
Kommunen forutsetter at tiltakshaver bekoster nødvendige tiltak.
f. Erstatningsareal må oppdrives for regulert friareal som beslaglegges av
muffehusanlegg inklusive inngjerdet sikringssone, i hht RPR-BU og KPA § 4.
5. Det må opprettholdes trygge gang/sykkelforbindelser også under anleggsfaser både
for ny transformatorstasjon og eventuelt muffehus. Tiltakshaver har ansvar for
vinterdrift av G/S-veier gjennom byggeområdene i anleggsfaser. Nye og midlertidige
gangforbindelser skal ha hardt dekke slik at de tåler vinterdrift og være tilnærmet
universelt utformet, slik at de er fremkommelige for barnevogner o.l.
6. Mulige konfliktpunkter med eksisterende vann- og avløpsledninger er vist i vedlagte
dokument 4705252. Ved konflikt må det utarbeides detaljert plan for omlegging av
VA. Det må innhentes uttalelse fra Vann og avløp i Bærum kommune før tiltak
igangsettes.
7. Ved utforming av transformatorstasjonen må det brukes farger/materialer som er
nedtonede og som demper byggets volum. Lange, horisontale fasadelinjer bør
unngås.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Tilleggsforslag: Bærum kommune ber om at VEAS-tunnelen utredes som trasé for
høyspentkabel mellom Hamang, Sandvika og Smestad, Oslo, slik at dette alternativet
inngår i Statnetts konsesjonssøknad til NVE.
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Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Endret punkt 1:
Bærum kommune krever jordkabling av hele strekningen Hamang-Smestad slik at behov
for permanent muffehus (overgang kabel/luft) bortfaller.
Tillegg til Kjell Maartmann-Moes forslag:
Bærum kommune sender eget brev om dette til Statnett før jul.
Votering:
Lisbeth Hammer Krogs endringsforslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslg 2-7 ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag med ordførerens tillegg ble enstemmig vedtatt.
FSK - 222/19 - 17.12.2019:
Vedtak:
1. Bærum kommune krever jordkabling av hele strekningen Hamang –Smestad slik at
behov for permanent muffehus (overgang kabel/luft) bortfaller.
2. Bærum kommune har derfor innsigelse til foreslåtte lokaliseringer av permanent
muffehus (alternativ 1 og 2) slik det fremkommer i Statnetts søknad om endring av
innvilget konsesjon for bygging av ny Hamang transformatorstasjon.
3. Dersom det mot Bærum kommunens innsigelse, gis konsesjon til luftledning som ny
420kV-forbindelse Hamang-Bærum, ønsker kommunen dialog om å finne den best
egnede permanente lokalisering av et muffehus.
4. Dersom det gis konsesjon som omfatter muffehus som foreslått i søknadens
alternativ 1 eller 2, bør følgende vilkår innarbeides:
a. Konsekvenser for verneverdier må utredes og avbøtende tiltak iverksettes
b. Anleggsfase konsentreres til perioden 10.6 – 15.9 når Hamang fiskeklekkeri
ikke er i drift.
c. Klekkeriet må sikres vanntilførsel med friskt og rent vann og biladkomst
d. Fiskeyngelen er avhengig av skygge fra alle kanter. Kommunens
fiskeforvalter må derfor ha avtalefestet medbestemmelse mht rydding av
vegetasjon nærmere enn 50 meter fra klekkerivirksomheten
e. Opprusting av Maarveien før den kan benyttes til anleggstrafikk.
Kommunen forutsetter at tiltakshaver bekoster nødvendige tiltak.
f. Erstatningsareal må oppdrives for regulert friareal som beslaglegges av
muffehusanlegg inklusive inngjerdet sikringssone, i hht RPR-BU og KPA § 4.
5. Det må opprettholdes trygge gang/sykkelforbindelser også under anleggsfaser både
for ny transformatorstasjon og eventuelt muffehus. Tiltakshaver har ansvar for
vinterdrift av G/S-veier gjennom byggeområdene i anleggsfaser. Nye og midlertidige
gangforbindelser skal ha hardt dekke slik at de tåler vinterdrift og være tilnærmet
universelt utformet, slik at de er fremkommelige for barnevogner o.l.
6. Mulige konfliktpunkter med eksisterende vann- og avløpsledninger er vist i vedlagte
dokument 4705252. Ved konflikt må det utarbeides detaljert plan for omlegging av
VA. Det må innhentes uttalelse fra Vann og avløp i Bærum kommune før tiltak
igangsettes.
7. Ved utforming av transformatorstasjonen må det brukes farger/materialer som er
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nedtonede og som demper byggets volum. Lange, horisontale fasadelinjer bør
unngås.
8. Bærum kommune ber om at VEAS-tunnelen utredes som trasé for høyspentkabel
mellom Hamang, Sandvika og Smestad, Oslo, slik at dette alternativet inngår i
Statnetts konsesjonssøknad til NVE. Bærum kommune sender eget brev om dette til
Statnett før jul.

Sak 223/19: Ny offentlig tjenestepensjon og konsekvenser for folkevalgte
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken legges frem til drøfting.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H
Før saken realitetsbehandles, bes rådmannen vurdere de økonomiske konsekvenser
nærmere for Bærum kommune. Saken legges frem når de nye reglene for ordningen er på
plass.

Votering:
Ole Kristian Udnes' forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 223/19 - 17.12.2019:
Vedtak:
Før saken realitetsbehandles, bes rådmannen vurdere de økonomiske konsekvenser
nærmere for Bærum kommune. Saken legges frem når de nye reglene for ordningen er på
plass.

Sak 224/19: Økonomi - Månedsrapport - Oktober 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Månedsrapport for oktober 2019 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 224/19 - 17.12.2019:
Vedtak:
Månedsrapport for oktober 2019 tas til orientering.
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Sak 225/19: Økonomisk rapportering og årshjul 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Overordnet årshjul tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 225/19 - 17.12.2019:
Vedtak:
Overordnet årshjul tas til orientering

Sak 226/19: Retningslinjer for formannskapets behandling av søknader om
støtte til ulike arrangementer og tiltak. Fullmakt til ordføreren til å innvilge
mindre støttebeløp.
Forslag til vedtak:
1. Ordføreren gis fullmakt til å innvilge enkeltsøknader vedrørende støtte til
arrangementer, jubileer, innsats ved humanitære katastrofer og lignende, herunder
enkeltgaver, med et beløp inntil 50.000 kroner.
2. Følgende retningslinjer gjelder når formannskapet skal behandle
søknader/anmodninger om støtte til arrangementer og lignende:
a. Når det gjelder søknader/anmodninger om støtte til arrangementer og lignende
skal det som hovedregel være formål som faller utenfor kommunens øvrige
tilskuddsordninger.
b. Hvis søknaden har vært behandlet av klageutvalget, og klagen ikke har blitt tatt
tilfølge, skal søknaden ikke legges frem for formannskapet.
c. Saker vedrørende søknader om økonomisk støtte legges frem for formannskapet
uten forslag til vedtak.
d. Utgiftene belastes formannskapets disposisjonspost.
e. Det rapporteres årlig over hvilke tiltak som er belastet formannskapets
disposisjonspost.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 226/19 - 17.12.2019:
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Vedtak:
1. Ordføreren gis fullmakt til å innvilge enkeltsøknader vedrørende støtte til
arrangementer, jubileer, innsats ved humanitære katastrofer og lignende, herunder
enkeltgaver, med et beløp inntil 50.000 kroner.
2. Følgende retningslinjer gjelder når formannskapet skal behandle
søknader/anmodninger om støtte til arrangementer og lignende:
a. Når det gjelder søknader/anmodninger om støtte til arrangementer og lignende
skal det som hovedregel være formål som faller utenfor kommunens øvrige
tilskuddsordninger.
b. Hvis søknaden har vært behandlet av klageutvalget, og klagen ikke har blitt tatt
tilfølge, skal søknaden ikke legges frem for formannskapet.
c. Saker vedrørende søknader om økonomisk støtte legges frem for formannskapet
uten forslag til vedtak.
d. Utgiftene belastes formannskapets disposisjonspost.
e. Det rapporteres årlig over hvilke tiltak som er belastet formannskapets
disposisjonspost.

Sak 227/19: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.

Tittel
Eiendommen Granly gbnr: 11/36 i Bærum -spørsmål om mulig kjøp
Kvalitetssikring av styringsmodell for digitalisering
OE-rapport - ekstern gjennomgang av LDIP

Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 227/19 - 17.12.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Vedrørende dokument nr. 1: Notat Eiendommen Granly - spørsmål om mulig kjøp oversendes hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Eventuelt
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