BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

12.03.2020

KOMMUNESTYRET
04.03.2020 kl. 18:00 - 21:00

________________________________________________________________________________

Musikalsk innslag fra Bærum Kulturskole
Veronica og Isabel Hansen – fiolin og piano
________________________________________________________________________________

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Bjørn Martin Johnsen
Elisabeth Nesset
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian
Reidar Kleppe
Wasim Zahid
Ida Ohme Pedersen
Jan Mauritz Thalberg Jr.
Petter K. Melsom
Torbjørn Espelien
Asbjørn Nilsen
Dag Egil Strømme
Elisabeth Hegg Gjølme
Elizabeth Kathleen Hodges Dale
Frigg Winther Rugset
Haakon Christopher Sandven
Haakon Kvenna Veum
Hilde Solberg Øydne
Lisbeth Hammer Krog
Mads Gram Rygg
Maria Barstad Sanner
Mathias Opdal Weseth

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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Mikkel Mørch Sollie
Morten Dahl-Hansen
Morten Skauge
Odd Reidar Øie
Ole Kristian Udnes
Sebastian Lundahl Otterhals
Sigrid Barstad Sanner
Siw Wikan
Tone Strand Molle
Elisabeth Fremstad Aukrust
Cristin Xiaojun Liu
Hans Rugset
Kim Erik Zimmer
Nikki Schei
Signe Bakke Sølberg
Kjell-Ole Heggland
Stein Stugu
Finn Hebbe Johnsrud
Ragnar Molland
Anita Malmer Solli
Dina Knudsen
Eirik Trygve Bøe
Frank Roland
Johan Malvik
Wenche Steen
Øystein Goksøyr

H
H
H
H
H
H
H
H
H
KRF
MDG
MDG
MDG
MDG
MDG
PP
R
SP
SP
SV
SV
V
V
V
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Ola H. Borchgrevink Pedersen
Torill H. Heggen

Parti
AP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Abdulqader Karimi
Marianne Isabel Rieber-Mohn (under behandling av sak
021/20)
Bjørn Røtnes

Parti
AP
AP
H

Antall representanter: 51

Per Arne Nyberg

Tittel
Kontrollutvalgets leder

Fra administrasjonen
Erik Kjeldstadli

kommunedirektør
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Sak 019/20: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 05.02.2020 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Kjell Maartmann-Moe (Ap) tok opp følgende:
Ad. sak 08/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - aktiviteter på bo- og behandlingssentre
Til forslag fremmet av Bjørn Martin Johnsen:
- Bjørn Martin Johnsrud rettes til Bjøn Martin Johnsen
- LOKAp rettes til Ap.
- Under voteringen av Johnsens forslag rettes punktvis votering til votering av
setninger/ledd.
Ad. sak 11/20 Kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur
Kjell Maartmann-Moes forslag punkt 10 ble ikke trukket, men omformulert og enstemmig
vedtatt. Punktet tilføyes vedtaket som et nytt punkt 8 med følgende tekst:
Det skal årlig redegjøres for utviklingen i andel deltid/heltid i kommunen, utlyste stillinger
og stillingsprosent i kommunen som helhet og fordelt på programområder, bruk av
midlertidige kontrakter, vikarer, timelønnede og annen informasjon om heltidskultur som
kommunedirektøren finner relevant.
Votering:
Enstemmig godkjent med ovennevnte rettelser.

KST - 019/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyret 05.02.2020 rettes som følger:
Ad. sak 08/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - aktiviteter på bo- og behandlingssentre
Til forslag fremmet av Bjørn Martin Johnsen:
- Bjørn Martin Johnsrud rettes til Bjøn Martin Johnsen
- LOKAp rettes til Ap.
- Under voteringen av Johnsens forslag rettes punktvis votering til votering av
setninger/ledd.
Ad. sak 11/20 Kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur
Kjell Maartmann-Moes forslag punkt 10 ble ikke trukket, men omformulert og enstemmig
vedtatt. Punktet tilføyes vedtaket som et nytt punkt 8 med følgende tekst:
Det skal årlig redegjøres for utviklingen i andel deltid/heltid i kommunen, utlyste stillinger
og stillingsprosent i kommunen som helhet og fordelt på programområder, bruk av
midlertidige kontrakter, vikarer, timelønnede og annen informasjon om heltidskultur som
kommunedirektøren finner relevant.
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Sak 020/20: Fornebu - Lysaker metrotrasé områderegulering - endring - 2.
gangs behandling
Formannskapet-26.02.2020-026/20
Innstilling:
1. Forslag til endring Fornebu- Lysaker metrotrasé, områderegulering- Fornebu Sør,
planID 2010009, Fornebu, Område 5.2 – Nordre del, Hundsund planID 2006013 og
Fornebu område 5, Hundsund grendesenter, planID 1999022 som vist på plankart
dokument 4740027 (vertikalnivå 1) og 4736031 (vertikalnivå 2) og i bestemmelser,
dokument 4681774, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. med følgende
endringer og tillegg:
Til bestemmelsene: Blå tekst utgår, ny tekst markert i rødt, uendret tekst i sort:
Ordlyd slik § 18 er fremmet til 2. gangs
Endret ordlyd
behandling
I oSTB12 skal taket til det underjordiske
I oSTB12 skal taket til det underjordiske
metroanlegget dimensjoneres slik at laster metroanlegget dimensjoneres slik at laster
fra park og infrastruktur kan plasseres på fra park og infrastruktur kan plasseres på
hele takflaten.
hele takflaten.
Bærende vegger og søyler i metroanlegget, Bærende vertikale konstruksjoner og
skal kunne ta laster som tilsvarer bygg på fundamenter i metroanlegget, skal kunne ta
minimum 10 etasjer.
laster som tilsvarer bygg på minimum 10
etasjer, begrenset til overliggende
byggeområder.
Bebyggelse oppe på metroanlegget, må
(denne setningen utgår, den er ikke
etablere et utvekslingssystem som treffer nødvendig i en plan som kun gjelder
metroanleggets bæresystem, slik at det kan metroanlegget).
plasseres bygg på minimum 10 etasjer på
hele takflaten.
Bæresystemet på metroanlegget skal så
Bæresystemet på metroanlegget skal så
langt det er mulig, prosjekteres i
langt det er mulig, prosjekteres i
sammenheng med overliggende
sammenheng med overliggende bebyggelse.
bebyggelse.
Innenfor feltet kan det etableres
Innenfor feltet kan det etableres
sykkelparkeringsplasser, jfr. krav i § 2.6
sykkelparkeringsplasser, jfr. krav i § 2.6
Sykkel.
Sykkel.
Tilsvarende ordlyd for § 20 endres til:
· oAB_TA1 skal brukes til (…).Taket til det underjordiske metroanlegget
skal dimensjoneres slik at laster fra park og infrastruktur kan plasseres
på hele takflaten. Bærende vertikale konstruksjoner og fundamenter i
metroanlegget, skal kunne ta laster som tilsvarer bygg på minimum
10 etasjer, begrenset til overliggende byggeområder. Bæresystemet
på metroanlegget skal så langt det er mulig, prosjekteres i
sammenheng med overliggende bebyggelse.
· Kommunedirektøren bes revidere bestemmelsenes § 29 slik at det
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ikke åpnes for igangsetting av detaljplanlegging i område #12.
2. Planområdet Fornebu Sør fritas ikke fra krav om felles plan gitt i KDP3s § 40,2. Innenfor
bestemmelsesområde #11 åpnes det for igangsetting av detaljregulering, Jfr PBL §12-7
pkt 11 med åpning for parallell behandling med felles plan.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell-Ole Heggland, Pp
Saken utsettes.
Votering:
Kjell-Ole Hegglands utsettelsesforslag fikk 1 stemme (Pp) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (Pp).
KST - 020/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
1. Forslag til endring Fornebu- Lysaker metrotrasé, områderegulering- Fornebu Sør,
planID 2010009, Fornebu, Område 5.2 – Nordre del, Hundsund planID 2006013 og
Fornebu område 5, Hundsund grendesenter, planID 1999022 som vist på plankart
dokument 4740027 (vertikalnivå 1) og 4736031 (vertikalnivå 2) og i bestemmelser,
dokument 4681774, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. med følgende
endringer og tillegg:
Til bestemmelsene: Blå tekst utgår, ny tekst markert i rødt, uendret tekst i sort:
Ordlyd slik § 18 er fremmet til 2. gangs
Endret ordlyd
behandling
I oSTB12 skal taket til det underjordiske
I oSTB12 skal taket til det underjordiske
metroanlegget dimensjoneres slik at laster metroanlegget dimensjoneres slik at laster
fra park og infrastruktur kan plasseres på fra park og infrastruktur kan plasseres på
hele takflaten.
hele takflaten.
Bærende vegger og søyler i metroanlegget, Bærende vertikale konstruksjoner og
skal kunne ta laster som tilsvarer bygg på fundamenter i metroanlegget, skal kunne ta
minimum 10 etasjer.
laster som tilsvarer bygg på minimum 10
etasjer, begrenset til overliggende
byggeområder.
Bebyggelse oppe på metroanlegget, må
(denne setningen utgår, den er ikke
etablere et utvekslingssystem som treffer nødvendig i en plan som kun gjelder
metroanleggets bæresystem, slik at det kan metroanlegget).
plasseres bygg på minimum 10 etasjer på
hele takflaten.
Bæresystemet på metroanlegget skal så
Bæresystemet på metroanlegget skal så
langt det er mulig, prosjekteres i
langt det er mulig, prosjekteres i
sammenheng med overliggende
sammenheng med overliggende bebyggelse.
bebyggelse.
Innenfor feltet kan det etableres
Innenfor feltet kan det etableres
sykkelparkeringsplasser, jfr. krav i § 2.6
sykkelparkeringsplasser, jfr. krav i § 2.6
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Sykkel.

Sykkel.

Tilsvarende ordlyd for § 20 endres til:
· oAB_TA1 skal brukes til (…).Taket til det underjordiske metroanlegget
skal dimensjoneres slik at laster fra park og infrastruktur kan plasseres
på hele takflaten. Bærende vertikale konstruksjoner og fundamenter i
metroanlegget, skal kunne ta laster som tilsvarer bygg på minimum
10 etasjer, begrenset til overliggende byggeområder. Bæresystemet
på metroanlegget skal så langt det er mulig, prosjekteres i
sammenheng med overliggende bebyggelse.
· Kommunedirektøren bes revidere bestemmelsenes § 29 slik at det
ikke åpnes for igangsetting av detaljplanlegging i område #12.
2. Planområdet Fornebu Sør fritas ikke fra krav om felles plan gitt i KDP3s § 40,2. Innenfor
bestemmelsesområde #11 åpnes det for igangsetting av detaljregulering, Jfr PBL §12-7
pkt 11 med åpning for parallell behandling med felles plan.
Protokolltilførsel fra Kjell-Ole Heggeland (Pp):
Forslaget om endring av Fornebu-Lysaker metrotrasé tar tilsynelatende ikke forbehold
som vedtatt for utbygging av Fornebuområdet i henhold til KDP3 pr. 27. mars 2019.
Beslutning om ny E18 med Vestre lenke synes usikker, og Bærum kommune har på ingen
måte sikret en tilstrekkelig økonomisk kompensasjon for å kunne bygge den nødvendige
sosiale infrastrukturen som kreves i henhold til signert Byvekstavtale med Oslo. Det er
uakseptabelt for Pp å nedprioritere og kutte i tjenestetilbudet til Bærums eksisterende
befolkning, til fordel for investeringer og drift av sosial infrastruktur for Oslos omlag
15.000 nye innbyggere på Fornebu.

Sak 021/20: Sandvika Vest Sone A - Kommunegården - endring - 2. gangs
behandling
Formannskapet-26.02.2020-027/20
Innstilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for SANDVIKA VEST, planID 1979050, som vist på
kart, dokument 4772540, og i bestemmelser, dokument 4769168, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.
Behandlingen i møtet:
Habilitetsvurdering
Før behandling av sak 021/20 ble habilitetsspørsmålet vedrørende Bjørn Martin Johnsen
(Ap) vurdert. Bjørn Martin Johnsen fratrådte under behandlingen av spørsmålet, jfr.
forvaltningsloven § 8. Kommunestyret fattet enstemmig vedtak om at Bjørn Martin
Johnsen er inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e). Begrunnelsen er at han
som fast styremedlem i Bærum kommunale pensjonskasse blir automatisk inhabil i
henhold til kommunelovens §11-10 første ledd jf. forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav
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e). Varamedlem Marianne-Rieber Mohn (Ap) tiltrådte for Bjørn Martin Johnsen (Ap)
under behandlingen av saken.
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
1. Gjennom vedtak i denne saken går Kommunegården tapt som kulturminne.
Glassgården med "seilet" (det kvartsirkelformete taket) er et viktig element i
bygget. Vi foreslår at det bevares eller gjenskapes.
2. Vi foreslår å bevare eksisterende fasader med sikte på å innpasse 1.300
arbeidsplasser samt å oppnå miljøklasse BREEAM Excellent for prosjektet.
Forslag fremmet av Anita Malmer Solli, SV
(Fellesforslag SV og Rødt)
Fasadenes inndeling og utforming skal i hovedsak være en videreføring av eksisterende
fasader.

Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
1.
2. 1. Kommunestyret ber om at det tilstrebes krav om utslippsfri byggeplass i
anbudsutlysningen, men at det åpnes for fossilfri byggeplass der det ikke lar seg gjøre å
fremskaffe utstyr som er uten utslipp.
3. 2. (Fellesforslag V/MDG)
Det bes om at det ses på muligheten for å videreføre det arkitektoniske uttrykket over
sentralhallen på den eksisterende kommunegården.
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Dagens parkeringsplasser opprettholdes ved renovering av kommunegården.
Votering:
Ragnar Mollands forslag punkt 1 fikk 5 stemmer (2Sp, 2SV, R) og falt.
Mollands forslag punkt 2 fikk 2 stemmer (2Sp) og falt.
Fellesforslag SV, R fremmet av Anita Malmer Solli fikk 5 stemmer (2SV, 2Sp, R) og falt.
Eirik Trygve Bøes forslag punkt 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (4Frp).
Fellesforslag V/MDG (Bøes forslag, punkt 2) fikk 15 stemmer (5V, 5MDG, 2SV, 2Sp, R) og
falt.
Torbjørn Espeliens forslag fikk 5 stemmer (4Frp, Pp) og falt.
KST - 021/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
Forslag til endring av reguleringsplan for SANDVIKA VEST, planID 1979050, som vist på
kart, dokument 4772540, og i bestemmelser, dokument 4769168, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 med følgende tillegg:
Kommunestyret ber om at det tilstrebes krav om utslippsfri byggeplass i
anbudsutlysningen, men at det åpnes for fossilfri byggeplass der det ikke lar seg gjøre å
fremskaffe utstyr som er uten utslipp.
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Sak 022/20: Haug skole og ressurssenter - oppfølging etter ekstern
gjennomgang
Formannskapet-26.02.2020-032/20
Innstilling:
1. Hovedutvalg for barn og unge tar sak om Haug skole og ressurssenter til orientering.
2. Hovedutvalg barn og unge forutsetter at det viktige arbeidet med å videreutvikle
driften ved Haug skole samt kvaliteten på tilbudet til elevene fortsetter med full styrke.
3. Oppfølging og kompetanseutvikling hos personalet må være et satsingsområde i det
videre arbeidet på Haug skole.
Behandlingen i møtet:
Habilitetsvurdering
Før behandling av sak 022/20 ble habilitetsspørsmålet vedrørende Asbjørn Nilsen (H)
vurdert. Asbjørn Nilsen er forsterfar til et barn som er elev på Haug skole. Habiliteten ble
vurdert i henhold til kommunelovens §11-10 første ledd jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd
om at det kan foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet.
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak om at Asbjørn Nilsen var habil i saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende rettelse: Hovedutvalg barn og unge i
punkt 1 og 2 endres til kommunestyret.
KST - 022/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
1. Kommunestyret tar sak om Haug skole og ressurssenter til orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at det viktige arbeidet med å videreutvikle driften ved
Haug skole samt kvaliteten på tilbudet til elevene fortsetter med full styrke.
3. Oppfølging og kompetanseutvikling hos personalet må være et satsingsområde i det
videre arbeidet på Haug skole.

Sak 023/20: Forvaltningsrevisjon - Riktig vekting i anskaffelser?
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret ber kommunedirektøren
1. Tydeliggjøre roller og ansvar i anskaffelsesprosessen for å sikre lik forståelse og
praktisering i hele kommunen.
2. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom fagsiden og Anskaffelsesenheten for å
få bedre fokus på miljø i planleggingsfasen.
3. Tydeligere mål og krav i anskaffelsesstrategien.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1. I varslet sak om ny anskaffelsesstrategi fra kommunedirektøren bes det spesielt om en
vurdering av om Bærums tiltak mot sosial dumping virker tilfredsstillende sammenliknet
med hvordan effekten er i kommuner med mer omfattende tiltak, som Oslo.
2. Revisjonen bes om å utarbeide en tilleggsrapport om anskaffelser som også vurderer
om Bærum kommunes tiltak mot sosial dumping er tilstrekkelig effektive.

Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Anskaffelsesenheten får tydeligere myndighet og ansvar for kunngjøringene, slik at man
på overordnet nivå ser til at kommunestyrets vedtak vedr. anskaffelser følges opp.

Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Saken oversendes formannskapet til oppfølging.
Votering:
Stein Stugus forslag punkt 1 fikk 5 stemmer (R, 2SV, 2Sp) og falt.
Stugus forslag punkt 2 fikk 18 stemmer (R, 8Ap, 5MDG, 2SV, 2Sp) og falt.
Innstillingen punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen punkt 2 og Nikki Scheis forslag ble
innstillingen vedtatt mot 19 stemmer (8Ap, 5MDG, 5V, Pp).
Ida Ohme Pedersens forslag ble enstemmig oversendt formannskapet.
KST - 023/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
Kommunestyret ber kommunedirektøren
1. Tydeliggjøre roller og ansvar i anskaffelsesprosessen for å sikre lik forståelse og
praktisering i hele kommunen.
2. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom fagsiden og Anskaffelsesenheten for å få
bedre fokus på miljø i planleggingsfasen.
3. Tydeligere mål og krav i anskaffelsesstrategien.
4. Saken oversendes formannskapet til oppfølging.

Sak 024/20: Årsrapport for kontrollutvalget 2019
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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KST - 024/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.

Sak 025/20: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Asker og Bærum
2020-2024
Formannskapet-26.02.2020-033/20
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2020
for Asker og Bærum kommuner tas til etterretning.
2. Kommunedirektøren følger opp forslag til tiltak administrativt.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 025/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2020
for Asker og Bærum kommuner tas til etterretning.
2. Kommunedirektøren følger opp forslag til tiltak administrativt.

Sak 026/20: Asker og Bærum brann og redning IKS - Risiko- og
sårbarhetsanalyse med forebyggende- og beredskapsanalyse
Formannskapet-26.02.2020-034/20
Innstilling:
Risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende brannforebyggende analyse og
beredskapsanalyse vedtas lagt til grunn for dimensjonering av Asker og Bærum brann og
redning IKS.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 026/20 - 04.03.2020:
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Vedtak:
Risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende brannforebyggende analyse og
beredskapsanalyse vedtas lagt til grunn for dimensjonering av Asker og Bærum brann og
redning IKS.

Sak 027/20: Akson -En innbygger en journal - Bærum kommunes deltakelse
Formannskapet-26.02.2020-031/20
Innstilling:
Saken om AKSON tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vdtatt.
KST - 027/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
Saken om AKSON tas til orientering.

Sak 028/20: VEAS - valg av medlem til selskapets valgkomite oppnevnt av
Bærum kommune
Formannskapet-26.02.2020-035/20
Innstilling:
Bærum kommune oppnevner følgende medlem til valgkomiteen for VEAS AS:
Ole Kristian Udnes (H)
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 028/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
Bærum kommune oppnevner følgende medlem til valgkomiteen for VEAS AS:
Ole Kristian Udnes (H)
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Sak 029/20: Kommunedirektørens oppfølging av Kommunestyrets vedtak rapportering 2019
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Ad. punkt 1 Bærum kommunes klagenemd - årsrapport 2018:
Saken anses ikke som avsluttet og kommunedirektøren kommer tilbake til
kommunestyret med en rapportering.
Votering:
Kommunedirektørens forslag med Kjell Maartmann-Moes merknad ble enstemmig
vedtatt.
KST - 029/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
Kommunedirektørens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte
forslag tas til orientering med følgende merknad:
Ad. punkt 1: Saken anses ikke som avsluttet og kommunedirektøren kommer tilbake til
kommunestyret med en rapportering.

Sak 030/20: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Tilleggsnotat: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Asker og
Bærum 2020-24
2.
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Bærum kommune
3.
Spørsmål fra representanten Molland vedrørende Kommunegården
- 2.gangs behandling av reguleringsplan
4.
Spørsmål fra representanten Molland vedrørende Kommunegården
- 2.gangs behandling av reguleringsplan - svar på spørsmål 4
5.
Svar på spørsmål til formannskapsmøte 26. februar 2020 - Ang.
forvaltningsrevisjon «Riktig vekting av anskaffelser» spørsmål fra
formannskapsrepresentant Eirik Bøe V
6.
Fornebubanen - delområde Fornebu sør - vedtatt ordlyd i
bestemmelsene fra Planutvalget
7.
Spørsmål fra Eirik T. Bøe (V) ad. forvaltningsrevisjon "Riktig vekting
av anskaffelser"
8.
Omtale av merknad fra Fornebulandet vel - uteglemt i omtalen av
innkomne merknader
9.
Tilsagn om startlån

14
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig.

KST - 030/20 - 04.03.2020:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

