BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

25.05.2020

KOMMUNESTYRET
20.05.2020 kl. 18:00 - 21:00
På grunn av Covid 19-situasjonen behandles møtet som fjernmøte via Microsoft Teams i
medhold av § 3-16 i Bærum kommunes reglement for folkevalgte organers virksomhet,
jf.kommuneloven § 11-7. Møtet ble streamet slik at allmennheten tilgang til møtet er
ivaretatt, jf. også «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer
i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.»

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Bjørn Martin Johnsen
Elisabeth Nesset
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian
Reidar Kleppe
Ida Ohme Pedersen
Jan Mauritz Thalberg Jr.
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
Mikkel Mørch Sollie
Morten Dahl-Hansen
Morten Skauge

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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Odd Reidar Øie
Ole Kristian Udnes
Sebastian Lundahl Otterhals
Siw Wikan
Tone Strand Molle
Torill H. Heggen
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
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
Wasim Zahid
Petter K. Melsom
Sigrid Barstad Sanner

Parti
AP
AP
FRP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Abdulqader Karimi
Marianne Isabel Rieber-Mohn
Marie Peter Tørrissen
Bjørn Røtnes

Parti
AP
AP
FRP
H

Antall representanter: 51

Per Arne Nyber

Tittel
Kontrollutvalgets leder

Fra administrasjonen
Erik Kjeldstadli

kommunedirektør
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Sak 037/20: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 29.04.2020 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 037/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 29.04.2020 godkjennes slik den foreligger.

Sak 038/20: Skjolden 1 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-01.04.2020-051/20
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Skjolden 1, plan ID 2017028, som vist på plankart
dokument 4827349 og i bestemmelser, dokument 4777429, vedtas jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Reguleringsplanen avvises med utgangspunkt i uakseptable støyforhold.

Forslag fremmet av Elisabeth Fremstad Aukrust, KrF
Reguleringsbestemmelsen foreslås endret i punkt 6 og 7:
6. Det tillates balkonger
7. Bestemmelser for plassering av balkonger, paviljong og nettstasjoner presiseres.

Votering:
Stein Stugus forslag fikk 1 stemme (R) og falt.
Elisabeth Aukrusts forslag fikk 2 stemmer (KrF, R) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (R).
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KST - 038/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Privat forslag til detaljregulering for Skjolden 1, plan ID 2017028, som vist på plankart
dokument 4827349 og i bestemmelser, dokument 4777429, vedtas jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.

Sak 039/20: Ringeriksbanen, statlig reguleringsplan - orientering om
endelig vedtak

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i formannskapet, som ble utsatt da det ikke
ligger ved korrekt del 2 av saken. Del 2 er et gammelt saksunderlag som dessverre har
blitt liggende ved saken.
Votering:
Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 039/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i formannskapet, som ble utsatt da det ikke
ligger ved korrekt del 2 av saken. Del 2 er et gammelt saksunderlag som dessverre har
blitt liggende ved saken.

Sak 040/20: Olaf Bryns vei 12 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-11.03.2020-039/20
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Olaf Bryns vei 12, planID 2017004, som vist på
plankart dokument 4640657 og i bestemmelser, dokument 4640653, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg og endringer:
Det tillates inntil 12 rekkehus.
Kommunedirektøren bes gå i dialog med Viken fylkeskommune om muligheten for å
etablere en fotgjengerovergang over Økriveien ved eiendommen.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Evt. tillatelse til boligbygging i Olaf Bryns vei 12 avvises inntil det kan innarbeides en andel
med boliger til pris under markedsnivå (tredje boligsektor).

Votering:
Stein Stugus forslag fikk 1 stemme (R) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 040/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Privat forslag til detaljregulering for Olaf Bryns vei 12, planID 2017004, som vist på
plankart dokument 4640657 og i bestemmelser, dokument 4640653, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
Det tillates inntil 12 rekkehus.
Kommunedirektøren bes gå i dialog med Viken fylkeskommune om muligheten for å
etablere en fotgjengerovergang over Økriveien ved eiendommen.

Sak 041/20: Strategisk næringsplan 2024
Formannskapet-29.04.2020-089/20
Innstilling:
Strategisk næringsplan for Bærum kommune med handlingsplan for 2020-24 vedtas med
følgende tillegg:
· Kommunedirektøren bes i strategisk næringsplan 2024 fastsette delmål og tiltak
innenfor landbruksnæringen (inklusive skogbruk).
· Samarbeid om lærlingplasser og gjennomføring av yrkesutdanning vektlegges.
Viken og Oslo må involveres i samarbeidet.
· Planen revideres om 2 år.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
1. Sammen med Bærum Næringsråd, bedrifter og frivilligheten i Bærum kommune
utarbeider kommunen ‘’Bærum klimaprotokoll’’ etter modell fra vår
vennskapskommune Uppsala i Sverige.
2. Kommunen skal i samråd med næringslivet arbeide med, og identifisere behov, for
å ta vare på potensialet hos personer som står utenfor det ordinære
arbeidsmarkedet.
Forslag fremmet av Mathias Opdal Weseth, H
Mål 3: Fag- og gründerkommunen Bærum - som sikre næringslivet relevant
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kompetanse og oppfordrer til nyskaping, pkt. 11 og 12:
·

Under pkt. 11 legges det til tiltak: Innføre prøveprosjekt med sommerjobber for
ungdommer på kommunale arbeidsplasser.

·

Under pkt. 12 legges det til tiltak: Øke innkjøp fra sosiale entreprenører.

Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1. Tillegg delmål 4 e)
Bærum skal utvikle en boligpolitikk som gir et godt boligtilbud til overkommelige
priser for alle grupper som jobber i Bærum
2. Tillegg til tiltak 16.
Omregulering og utvidet utnyttelsesgrad i næringsparker skal ikke åpne for
detaljhandel eller boliger.
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
Landbruk er viktig for Bærum. Vi er et stort marked i et matfat under stort press. Vi ber
om at Kommunedirektøren ser til vedtaket i HP om hvordan kommunen kan legge til rette
for økt produksjon av frukt, bær og grønnsaker i Bærum i samarbeid med relevante
aktører. Landbruket kan være god bidragsyter til innovasjon og næringsutvikling i
kommunen.

Votering:
Nikki Scheis forslag punkt 1 fikk 9 stemmer (5MDG, 2SV, KrF, R) og falt.
Nikki Scheis forslag punkt 2 fikk 17 stemmer (8Ap, 5MDG, 2SV, KrF, R) og falt.
Mathias Opdal Weseths forslag første punkt ble enstemmig vedtatt.
Mathias Opdal Weseths forslag andre punkt ble vedtatt mot 8 stemmer (Ap).
Stein Stugus forslag punkt 1 fikk 12 stemmer (8Ap, 2SV, KrF, R) og falt.
Stein Stugus forslag punkt 2 fikk 17 stemmer (8A, 5MDG, 2SV, R, KrF) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (R).
Wenche Steens forslag ble oversendt kommunedirektøren.

KST - 041/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Strategisk næringsplan for Bærum kommune med handlingsplan for 2020-24 vedtas med
følgende tillegg:
· Kommunedirektøren bes i strategisk næringsplan 2024 fastsette delmål og tiltak
innenfor landbruksnæringen (inklusive skogbruk).
· Samarbeid om lærlingplasser og gjennomføring av yrkesutdanning vektlegges.
Viken og Oslo må involveres i samarbeidet.
· Planen revideres om 2 år.
· Mål 3: Fag- og gründerkommunen Bærum - som sikre næringslivet relevant
kompetanse og oppfordrer til nyskaping, pkt. 11 og 12:
· Under pkt. 11 legges det til tiltak: Innføre prøveprosjekt med sommerjobber
for ungdommer på kommunale arbeidsplasser.
·

Under pkt. 12 legges det til tiltak: Øke innkjøp fra sosiale entreprenører.
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Oversendt kommunedirektøren:
Landbruk er viktig for Bærum. Vi er et stort marked i et matfat under stort press. Vi ber
om at Kommunedirektøren ser til vedtaket i HP om hvordan kommunen kan legge til
rette for økt produksjon av frukt, bær og grønnsaker i Bærum i samarbeid med relevante
aktører. Landbruket kan være god bidragsyter til innovasjon og næringsutvikling i
kommunen.

Sak 042/20: Handlingsplan overvann - Bærum kommune
Formannskapet-26.02.2020-030/20
Innstilling:
1. Handlingsplan for overvann vedtas som del av kommunens klimatilpasningsarbeid.
2. Planen settes opp til behandling i kommunestyret.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anita Malmer Solli, SV
Ønsker et eget punkt i handlingsplan for overvann som tydeligere belyser hvordan vannet
kan brukes kreativt som en ressurs i byggeprosjekter.
Votering:
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 er å anse som vedtak i
formannskapet.
Anita Malmer Sollis forslag ble enstemmig oversendt kommunedirektøren.
KST - 042/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Handlingsplan for overvann vedtas som del av kommunens klimatilpasningsarbeid.
Oversendt kommunedirektøren:
Ønsker et eget punkt i handlingsplan for overvann som tydeligere belyser hvordan vannet
kan brukes kreativt som en ressurs i byggeprosjekter.

Sak 043/20: Forvaltningsrevisjon - Bemanning i bo- og behandlingssentre
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp rapportens anbefalinger,
herunder vurdere:
1. tiltak for å bli en mer attraktiv arbeidsgiver overfor sykepleiere og
helsefagarbeidere.
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2. tiltak for å sikre seg vikarer med ønsket kompetanse.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Kommunestyret gjøres oppmerksom på at kontrollutvalgets innstilling i møteinnkallingen
ikke er korrekt og at innstillingen skal være:
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp rapportens anbefalinger.
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Saken oversendes Eldrerådet og Hovedutvalg bistand og omsorg.

Forslag fremmet av Stein Stugu, R
(Fellesforslag R, Ap, SV)
1. Kommunestyret ber om en egen sak som skal omhandle bemanning og kompetanse
innenfor sykehjem og tilgrensende tjenestetilbud. Målsettingen skal være tiltak som kan
bringe dekning av bemanning og fagkompetanse opp på ønsket nivå.
2. Saken bør omhandle blant annet
- Bærum som attraktiv arbeidsplass innen pleie og omsorg
- Lønn og arbeidsforhold
- Utdanning av fagpersonell
- Faglig utvikling og veiledning
- Om forutsigbart og planlagt fravær kan dekkes uten å hente inn vikarer
- Forhold til heltidskultur
3. Saken utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte
4. Saken tas opp til politisk behandling i forkant av HP 2021-24

Forslag fremmet av Kjell-Ole Heggland, Pp
Kommunestyret pålegger administrasjonen å legge forskrifter nedfelt i norsk
lov om kvalitet og verdighet i pleie- og omsorgstjenesten til grunn for
målsettinger og drift av bo- og behandlingssentrene i Bærum.
Til behandlingen av forslaget
Morten Skauge (H) ba kommunedirektøren kommentere påstanden i Kjell-Ole Hegglands
forslag.
Kommunedirektøren kommenterte som følger:
"Kommunedirektøren legger norsk lov til grunn i alt det vi holder på med. Det gjelder lover
og det gjelder forskrifter og det gjelder selvfølgelig også på dette saksfeltet".
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling med ordførerens korrigering og Torbjørn Espeliens tillegg ble
enstemmig vedtatt.
Fellesforslag R, Ap, SV fremmet av Stein Stugu (R) følger saken.
Kjell-Ole Hegglands forslag ble oversendt kommunedirektøren.
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KST - 043/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp rapportens anbefalinger.
Saken oversendes Eldrerådet og Hovedutvalg bistand og omsorg.

Sak 044/20: Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap
2019
Formannskapet-29.04.2020-102/20
Innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap 2019 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 044/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap 2019 tas til orientering.

Sak 045/20: Kommuneregnskapet 2019 - Bærum kommune
Formannskapet-29.04.2020-093/20
Innstilling:
Kommuneregnskapet for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr 231
millioner. Det regnskapsmessige resultatet disponeres slik: 231 millioner til
investeringsfond som kan benyttes i år med høye investeringer.
Forslag fra Maartmann-Moe følger saken.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Kommuneregnskapet for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr 231
millioner. Det regnskapsmessige resultatet disponeres slik: 231 millioner til bufferfondet.
Votering:
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 045/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
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Kommuneregnskapet for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr 231
millioner. Det regnskapsmessige resultatet disponeres slik: 231 millioner til bufferfondet.

Sak 046/20: Årsrapport 2019 - Bærum kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsrapporten for 2019 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i formannskapet.
Votering:
Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 046/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i formannskapet.

Sak 047/20: Årsrapport og regnskap 2019 for kommunerevisjonen
Formannskapet-29.04.2020-096/20
Innstilling:
Årsrapport og regskap 2019 for kommunerevisjonen tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 047/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Årsrapport og regskap 2019 for kommunerevisjonen tas til orientering.

Sak 048/20: Klageutvalgets årsmelding for 2019
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Innstilling til kommunestyret:
Klageutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering.
Årsmeldingen oversendes kommunedirektøren for oppfølging.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 048/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Klageutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering.
Årsmeldingen oversendes kommunedirektøren for oppfølging.

Sak 049/20: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Tilleggsnotat - Fremforhandlet utbyggingsavtale OBOS
Fornebulandet AS / Fornebu 9.4 AS og Bærum kommune – endret
innstilling til vedtak
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig tatt til orientering.

KST - 049/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 050/20: Nyvalg: Hovedutvalget for barn og unge og Hovedutvalget for
miljø, idrett og kultur
Forslag til vedtak:
Ledere, nestledere, medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for barn og unge og
til Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur velges i henhold til den vedlagte listen som
danner grunnlaget for avtalevalget som gjelder de nevnte to utvalg.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Saken utsettes.
Votering:
Kjell Maartmann-Moes utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 050/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 051/20: Uttreden grunnet dødsfall
Forslag til vedtak:
Kommunestyret velger ny vararepresentant til Hovedutvalget for bistand og omsorg.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell-Ole Heggland, Pp
Som vararepresentanter for Pensjonistpartiet til Hovedutvalget for bistand og omsorg
velges:
Pamela Hill Griffiths - opprykk fra 2. til 1. vara
Helge Bostad - opprykk fra 3. til 2. vara
Votering:
Kjell-Ole Hegglands forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 051/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Som vararepresentanter for Pensjonistpartiet til Hovedutvalget for bistand og omsorg
velges:
Pamela Hill Griffiths - opprykk fra 2. til 1. vara
Helge Bostad - opprykk fra 3. til 2. vara

Sak 052/20: Fremforhandlet utbyggingsavtale OBOS Fornebulandet AS /
Fornebu 9.4 AS og Bærum kommune - vedtak
Formannskapet-01.04.2020-058/20
Vedtak:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom OBOS Fornebu AS /Fornebu 9.4 AS og Bærum
kommune dok nr 4770071 med bilag 1 til 7 med dok nr 4770072 til 4770078 vedtas med
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de endringer i pkt 15.2, pkt 15.3 og pkt 19.1 som fremkommer av dokument nr 4858403.
Kommunestyret viser til sitt vedtak av 27.3.2019. Bærum kommune vil følge opp dette
vedtaket blant annet gjennom håndheving av rekkefølgebestemmelsene § 4.1 i KDP3. Det
understrekes at KDP3 bygger på forutsetningen om at Fornebubanen og ny Vestre lenke
mot E18 er etablert eller sikret, og at kommunen har mulighet innenfor realistiske
økonomiske rammer å bygge den sosiale infrastrukturen som utbyggingen krever.
Avklaring av om kommunestyrets forutsetninger for KDP 3 er oppfylt avgjøres av
kommunestyret selv.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
«Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom OBOS Fornebu AS/Fornebu 9.4 AS og Bærum
kommune dok nr 477071 med bilag 1 til 7 med dok nr 4770072 til 4770078 vedtas I TRÅD
MED FORMANNSKAPETS VEDTAK AV 01.04.2020 - SAK 058/20 med de endringer i pkt
15.2, pkt 15.3 og pkt 19.1 som fremkommer av dokument nr 4858403.
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
1. I forslaget til vedtak refereres det til dokument 485803. Det er betegnelsen på pdf
inneholdende notat med arkivsaksnummer 18/31887 utsendt 19.05.2020.
Referansen i vedtaket bør rettes til arkivsaksnummeret for ikke å skape forvirring.
2. Tillegg til pkt. 15.3 (anleggsstart)
Fornebubanen og Vestre lenke regnes som sikret når anleggsstart har funnet sted.
3. Tillegg til pkt. 15.3 (sosial infrastruktur)
Videre må Bærum kommune ha økonomi til å bekoste sin del av sosial
infrastruktur.
4. Endring av pkt. 15.2
Første setning sløyfes da forholdet ivaretas av pkt. 15.3.
5. Tillegg til pkt. 19.1
Ordfører signerer sist.
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Saken tas til orientering.

Votering:
Ragnar Mollands forslag punkt 1 ble oversendt politisk sekretariat.
Ragnar Mollands forslag punkt 2 fikk 5 stemmer (2Sp, 2SV, Pp) og falt.
Ragnar Mollands forslag punkt 3 fikk 3 stemmer (2Sp, Pp) og falt.
Ragnar Mollands forslag punkt 4 og 5 fikk 2 stemmer (Sp) og falt.
Ved alternativ votering mellom Torbjørn Espeliens forslag og ordførerens forslag ble
ordførerens forslag vedtatt mot 9 stemmer (4Frp, 1H (Mads Gram Rygg), 2Sp, Pp og R).
KST - 052/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
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Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom OBOS Fornebu AS/Fornebu 9.4 AS og Bærum
kommune dok nr 477071 med bilag 1 til 7 med dok nr 4770072 til 4770078 vedtas I TRÅD
MED FORMANNSKAPETS VEDTAK AV 01.04.2020 - SAK 058/20 med de endringer i pkt
15.2, pkt 15.3 og pkt 19.1 som fremkommer av dokument nr 4858403, j-postnr.
18/31887, datert 17.03.2020.

Sak 053/20: Internkontroll og tilsyn - orientering
Formannskapet-13.05.2020-107/20
Vedtak:
Saken settes opp til videre behandling i kommunestyret.
Saken settes opp som referatsak i Utvalg for samarbeid og hovedutvalgene.
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 053/20 - 20.05.2020:
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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