BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

18.06.2020

KOMMUNESTYRET
17.06.2020 kl. 18:00 - 22:00

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
Ola H. Borchgrevink Pedersen
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 Kvenna Veum
Haakon Sandven
Hilde Solberg Øydne
Lisbeth Hammer Krog
Mads Gram Rygg (fra kl. 20:30)

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

2
Maria Barstad Sanner
Mathias Opdal Weseth
Mikkel Mørch Sollie
Morten Dahl-Hansen
Morten Skauge
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
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:
Sigrid Barstad Sanner

Parti
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Bjørn Røtnes
Lena Walle (til kl. 20:30)

Parti
H
H

Antall representanter: 51
Fra administrasjonen
Erik Kjeldstadli

Tittel
kommunedirektør
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Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær besvarte spørsmålet.
Skriftlig svar vil bli publisert.
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Sak 054/20: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 20.05.2020 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 054/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 20.05.2020 godkjennes slik den foreligger.

Sak 055/20: Intern gjennomgang av Vallerhjemmet
Formannskapet-10.06.2020-139/20
Innstilling:
Bærum ber ettertrykkelig om at Fylkesmannen foretar et offentlig tilsyn av
Vallerhjemmet. Dersom Fylkesmannen ikke iverksetter slikt tilsyn skal saken tilbake til
politisk behandling.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Bærum ber om at den granskningen som skal gjennomføres nå også ser på i hvilken grad
bemanning og kompetanse før pandemien inntraff på Vallerhjemmet har hatt
konsekvenser for hvordan hjemmet var rustet til å møte epidemien, også sammenliknet
med andre sykehjem.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Bærum kommunestyre anmoder Fylkesmannen om å starte tidsperioden for tilsynet 1.
januar 2020.
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 11 stemmer (1R, 8Ap, 2SV) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslag fikk 13 stemmer (1R, 8Ap, 2SV, 2Sp) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST - 055/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
Bærum ber ettertrykkelig om at Fylkesmannen foretar et offentlig tilsyn av
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Vallerhjemmet. Dersom Fylkesmannen ikke iverksetter slikt tilsyn skal saken tilbake til
politisk behandling.

Sak 056/20: AKSON – kommunal samhandling og journal intensjonserklæring
Formannskapet-10.06.2020-131/20
Innstilling:
1. Bærum kommune gir sin tilslutning til intensjonserklæringen om Akson.
2. Bærum kommune vil delta i å utrede premissene for etablering av Akson Journal
AS.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Hans Rugset, MDG
(Fellesforslag MDG, Ap)
Kommunedirektøren ber Regjeringen om utsatt frist for å tiltre intensjonsavtalen, slik at
kommunen får nok tid til å vurdere konsekvensutredningen som er varslet å foreligge den
1. juli 2020 og slik at kommunedirektøren gis anledning til å besvare spørsmål som er stilt
i sakens anledning.

Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1. Bærum kommune støtter ikke videre arbeid med tiltaket Akson.
2. Bærum kommune signerer ikke intensjonserklæringen.
3. Bærum kommune anbefaler regjeringen å satse på et mer desentralisert og mindre
omfattende konsept enn det som nå er lagt er grunn.
Votering:
Fellesforslag MDG, Ap fremmet av Hans Rugset (MDG) fikk 17 stemmer (5MDG, 8Ap, 2SV,
1KrF, 1R) og falt.
Stein Stugus forslag fikk 4 stemmer (1R, 2SV, 1KrF) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (R, KrF).
KST - 056/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
1. Bærum kommune gir sin tilslutning til intensjonserklæringen om Akson.
2. Bærum kommune vil delta i å utrede premissene for etablering av Akson Journal
AS.
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Sak 057/20: Ringeriksbanen, statlig reguleringsplan - orientering om
endelig vedtak
Formannskapet-27.05.2020-114/20
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 057/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 058/20: Økonomimelding I 2020
Formannskapet-10.06.2020-141/20
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2020 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2020 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til løpende å forsere investeringsprosjektene i
Bærumspakken som ikke er spesifisert i denne meldingen.
4. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2020–2023 legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års handlingsprogram.
5. Låneopptak 2020
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 398,9 millioner kroner i lån til finansiering av
investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 300 millioner kroner i lån til finansiering av videre
utlån til boligformål jf. kommunelovens § 14-17.
III. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN- 20190027,
NO0010863418, NO0010752926) jf. kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en
ramme på 500 millioner kroner jf. kommunelovens § 14-15 tredje ledd.
Oversendt kommunedirektøren:
Det er gjort greie for investeringer med merbehov (budsjettoverskridelser) under pkt. 2.1
6. Investeringer med store periodiseringsavvik (Carpe Diem og Fornebu/Oksenøya) bør
det også redegjøres for (jfr. vedlegg 3.4). Særlig for prosjekter i avslutningsfase kan
periodiseringsavvik være forvarsel om merforbruk.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kari Brodin Seljelid, Ap
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Tillegg:
Pleie- og omsorg /kommunehelse:
Det settes av 3 millioner i 2020 til rekrutteringsfremmende tiltak for sykepleiere og
jordmødre. Rekruttering av flere sykepleiere i pleie- og omsorg og jordmødre til
helsestasjonene bør påstartes så snart som mulig. Videre finansiering behandles i HPbehandlingen til høsten.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
1. Med bakgrunn i kommunestyrets avsetning av det regnskapsmessige resultatet for
2019 på 231 mill kroner til bufferfondet (og ikke til investeringer), må revidert
budsjett 2020 Økonomimelding 1salderes på en annen måte enn at økningen i
investeringer (109,1 mill) tas fra økningen i bufferfondet (231 millioner). Se kap.
2.1.1 første tabell og tabell 3.1
2. Nå og for fremtiden splittes «Netto avsetninger og bruk av disposisjonsfond» i
Bufferfondet og Andre disposisjonsfond i økonomimeldingene.
Votering:
Kari Seljelids forslag fikk 11 stemmer (8Ap, 2SV, 1R) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (R).
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig oversendt kommunedirektøren for
oppfølging.
KST - 058/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
1. Økonomimelding I 2020 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2020 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til løpende å forsere investeringsprosjektene i
Bærumspakken som ikke er spesifisert i denne meldingen.
4. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2020–2023 legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års handlingsprogram.
5. Låneopptak 2020
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 398,9 millioner kroner i lån til finansiering av
investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 300 millioner kroner i lån til finansiering av videre
utlån til boligformål jf. kommunelovens § 14-17.
III. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN- 20190027,
NO0010863418, NO0010752926) jf. kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en
ramme på 500 millioner kroner jf. kommunelovens § 14-15 tredje ledd.
Oversendt kommunedirektøren for oppfølging:
1. Med bakgrunn i kommunestyrets avsetning av det regnskapsmessige resultatet for
2019 på 231 mill kroner til bufferfondet (og ikke til investeringer), må revidert
budsjett 2020 Økonomimelding 1salderes på en annen måte enn at økningen i
investeringer (109,1 mill) tas fra økningen i bufferfondet (231 millioner). Se kap.
2.1.1 første tabell og tabell 3.1
2. Nå og for fremtiden splittes «Netto avsetninger og bruk av disposisjonsfond» i
Bufferfondet og Andre disposisjonsfond i økonomimeldingene.
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Sak 059/20: Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021-2040
Formannskapet-27.05.2020-118/20
Innstilling:
Hovedutvalgenes vedtak (innstilling) med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til
kommunedirektørens vedtak (innstilling), følger saken til behandling i kommunestyret.
Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2021-2024 (LDIP) legges til grunn for
prioriteringene i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, arbeidet med Omstilling
2024 og Handlingsprogram 2021-2024.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Hans Rugset, MDG
90 % av boligutbyggingen konsentreres i områdene Fornebu-Lysaker og Sandvika i
perioden.
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
1. Av pkt. 4.1 fig. 8 fremgår det at boligbygging vil nå en topp på 1.400 boliger og
økning av innbyggertall på 3.000 i 2024/2025. Dette fra nivå 400 boliger og 900
flere innbyggere i 2019. I 2040 er man tilbake til 2019 nivå. En slik boom vil presse
kommuneøkonomien. Vi foreslår at kommunen bruker tilgjengelige virkemidler til
å jevne ut boligbygging.
2. LDIP forventer 39.000 flere innbyggere i 2040. SSB forventer i samme periode en
økning på 16.000 innbyggere. I første kvartal 2020 var netto innbyggerøkning 136
personer. Kommunedirektøren bes redegjøre for denne store forskjellen samt
foreslå endring i prognosen dersom det synes riktig.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Saken tas til orientering i påvente av en ny Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan på
et tidspunkt da den økonomiske situasjonen for kommunen er mer oversiktlig.
Votering:
Hans Rugsets forslag fikk 5 stemmer (MDG) og falt.
Ragnar Mollands forslag punkt 1 fikk 5 stemmer (2Sp, 2SV, 1R) og falt.
Ragnar Mollands forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 059/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
1. Saken tas til orientering i påvente av en ny Langsiktig driftsanalyse og
investeringsplan på et tidspunkt da den økonomiske situasjonen for kommunen er
mer oversiktlig.
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2. LDIP forventer 39.000 flere innbyggere i 2040. SSB forventer i samme periode en
økning på 16.000 innbyggere. I første kvartal 2020 var netto innbyggerøkning 136
personer. Kommunedirektøren bes redegjøre for denne store forskjellen samt
foreslå endring i prognosen dersom det synes riktig.

Sak 060/20: Tilstandsrapport - kvalitet i barnehage og skole 2019
Formannskapet-27.05.2020-117/20
Innstilling:
Kommunestyret tar «Tilstandsrapport 2019 – kvalitet i skole og barnehage» til orientering
med følgende tillegg:
Kommunestyret ønsker at det i senere rapporter tydelig presiseres hvilke kommunale
tilbud og tiltak som gjelder bare kommunale barnehager og hvilke som gjelder også
private barnehager.
Videre bør det redegjøres for hvordan skolevegring håndteres.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Ved framtidige tilstandsrapporter og annen rapportering om barnehage bes det om at det
skilles mellom ideelle og kommersielle barnehager så langt det er mulig ut fra en oversikt
over eierform, supplert med annen relevant informasjon.
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Videre skal det redegjøres for hvordan alle barn fra alle familier uavhengig av om det er to
fedre, to mødre, enslige foreldre eller barn av donor møtes med respekt og forståelse for
sin familie bakgrunn.
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 11 stemmer (8Ap, 2SV, 1R) og falt.
Innstillingen med Ida Ohme Pedersens tillegg ble enstemmig vedtatt.
KST - 060/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
Kommunestyret tar «Tilstandsrapport 2019 – kvalitet i skole og barnehage» til orientering
med følgende tillegg:
Kommunestyret ønsker at det i senere rapporter tydelig presiseres hvilke kommunale
tilbud og tiltak som gjelder bare kommunale barnehager og hvilke som gjelder også
private barnehager.
Videre bør det redegjøres for hvordan skolevegring håndteres.
Videre skal det redegjøres for hvordan alle barn fra alle familier uavhengig av om det er to
fedre, to mødre, enslige foreldre eller barn av donor møtes med respekt og forståelse for
sin familie bakgrunn.
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Sak 061/20: Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2019
Formannskapet-10.06.2020-140/20
Innstilling:
Sak om om Tilstandsrapport 2019 for barneverntjenesten i Bærum tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 061/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
Sak om om Tilstandsrapport 2019 for barneverntjenesten i Bærum tas til orientering.

Sak 062/20: Anskaffelsesstrategi - Forslag til revidert utgave
Formannskapet-27.05.2020-119/20
Innstilling:
1. Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune vedtas.
2. Strategien oppdateres ved behov, minimum en gang hver kommunestyreperiode.
3. Kommunedirektøren rapporterer årlig på status i gjennomføring av
anskaffelsesstrategien.
4. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret når Fellesforbundet, NBL, Difi
og KS er ferdige med revisjonen av de Omforente seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og
anleggsbransjen, med en sak om hvordan kommunedirektøren vil implementere de nye
seriøsitetsbestemmelsene i anskaffelsestrategien.
5. Prinsippene i Omforente seriøsitetsbestemmelser brukes så langt de passer, for de
øvrige innkjøps og anskaffelsesområdene.
Oversendt kommunedirektøren:
Ordføreren ber kommunedirektøren om å vurdere kravet om 10 % lærlinger skal være
hovedregelen i leveranser som omfatter yrkesfag til kommunestyrets møte 17. juni.
Endringer i dokumentet:
1. Endre setningen: "Redusere kjøp av engangsprodukter og engangsplast" til "Fase ut
unødvendig engangsplast innen 2021 og redusere kjøp av engangsprodukter" i punkt 4 på
side 10.
2. Stryke setningen: "Konkurranser om helse- og sosialtjenester kan begrenses til ideelle
virksomheter, dersom det vurderes hensiktsmessig" på side 13.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Hans Rugset, MDG
Alternative punkter under 3: Miljø og klima
1. Sikre at miljøkonsekvenser av anskaffelser blir vurdert og dokumentert. Det skal
stilles relevante og høye miljøkrav når miljøkonsekvenser er dokumentert og det
skal stilles absolutte krav og kontraktskrav om det må til for å nå målene i
klimastrategien. Miljø som tildelingskriterium bør vektes minst 40 % for alle
anskaffelser.
2. Øke andelen kjøp av miljømerkede produkter på rammeavtaler med 50 % innen
2024.
3. Særlig skal følgende områder ha høy prioritet som miljø- og klimasmartere
anskaffelser: mat, transport, bygg og anlegg, bærekraftig tre, rengjøring,
barneartikler, IT, papir og trykksaker, innendørs- og utendørs belysning,
storkjøkkenutstyr, transport av mat og tekstil.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1. Bærum kommune implementerer Oslomodellen fullt ut.
2. Bærum kommune tar kontakt med Oslo kommune med sikte på bedre kontroll
med innkjøp basert på anvendelse og videreutvikling av de systemene Oslo bruker
i dag. Det arbeides også for et bredere felles regionalt samarbeid minimum i tråd
med dagens krav i Oslomodellen.
3. Vedr. reglementet
Setningen "Konkurranser om helse- og sosialtjenester kan begrenses til ideelle
virksomheter, dersom det vurderes hensiktsmessig" tas inn igjen i reglementet.
Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap
1. Nytt tiltak i satsingsområde 2
• Sikre at de som arbeider med brukerne i kommunens tjenester inkluderes på en
systematisk måte i innovasjonsarbeidet i forbindelse med kommunens
anskaffelser.
2. Nytt tiltak satsingsområde 3
• Bedriftene som inngår kontrakter med kommunen skal også møte tydelige miljøog klimakrav til bedriften generelt, herunder anskaffelser fra underleverandører og
produksjon.
3. Nytt tiltak satsingsområde 4
• Styrke kontrollarbeidet med betingelsene som er gitt i forbindelse med
anskaffelsene. Det innebærer god, systematisk oversikt over alle kontroller,
gjennomføring av flere kontroller, spesielt uanmeldte kontroller, og at brudd på
bestemmelsene følges opp.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Det gis trinnvis og stigende konkurransefortrinn til leverandører der det inngår mer enn 7
% lærlingetimeverk i leveransen.
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Forslag fremmet av Maria Barstad Sanner, H
Nytt punkt til kapittelet under innovative anskaffelser
Det skal legges til rette for flere sosiale entreprenører i Bærum.

Votering:
Hans Rugsets forslag punkt 1, 2 og 3 fikk 8 stemmer (5MDG, 2SV, 1R) og falt.
Stein Stugus forslag 1 og 2 fikk 18 stemmer (1R, 8Ap, 5MDG, 2SV, 2Sp) og falt.
Stein Stugus forslag 3 fikk 13 stemmer (1R, 8Ap, 2Sv, 2Sp) og falt.
Ola Borchrevink Pedersens forslag ble oversendt kommunedirektøren til oppfølging.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble oversendt kommunedirektøren til oppfølging.
Maria Barstad Sanners forslag ble vedtatt mot 9 stemmer (8Ap, 1Pp).
Instillingen ble vedtatt mot 1 stemme (R).
KST - 062/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
1. Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune vedtas.
2. Strategien oppdateres ved behov, minimum en gang hver kommunestyreperiode.
3. Kommunedirektøren rapporterer årlig på status i gjennomføring av
anskaffelsesstrategien.
4. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret når Fellesforbundet, NBL, Difi
og KS er ferdige med revisjonen av de Omforente seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og
anleggsbransjen, med en sak om hvordan kommunedirektøren vil implementere de nye
seriøsitetsbestemmelsene i anskaffelsestrategien.
5. Prinsippene i Omforente seriøsitetsbestemmelser brukes så langt de passer, for de
øvrige innkjøps og anskaffelsesområdene.
6. Nytt punkt til kapittelet under innovative anskaffelser
Det skal legges til rette for flere sosiale entreprenører i Bærum.
Endringer i dokumentet:
1. Endre setningen: "Redusere kjøp av engangsprodukter og engangsplast" til "Fase ut
unødvendig engangsplast innen 2021 og redusere kjøp av engangsprodukter" i punkt 4 på
side 10.
2. Stryke setningen: "Konkurranser om helse- og sosialtjenester kan begrenses til ideelle
virksomheter, dersom det vurderes hensiktsmessig" på side 13.
Oversendt kommunedirektøren:
1. Nytt tiltak i satsingsområde 2
• Sikre at de som arbeider med brukerne i kommunens tjenester inkluderes på en
systematisk måte i innovasjonsarbeidet i forbindelse med kommunens
anskaffelser.
2. Nytt tiltak satsingsområde 3
• Bedriftene som inngår kontrakter med kommunen skal også møte tydelige miljøog klimakrav til bedriften generelt, herunder anskaffelser fra underleverandører og
produksjon.
3. Nytt tiltak satsingsområde 4
• Styrke kontrollarbeidet med betingelsene som er gitt i forbindelse med
anskaffelsene. Det innebærer god, systematisk oversikt over alle kontroller,
gjennomføring av flere kontroller, spesielt uanmeldte kontroller, og at brudd på
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bestemmelsene følges opp.
4. Det gis trinnvis og stigende konkurransefortrinn til leverandører der det inngår mer
enn 7 % lærlingetimeverk i leveransen.

Sak 063/20: Årsrapport 2019 - Bærum kommune
Formannskapet-27.05.2020-120/20
Innstilling:
Årsrapporten for 2019 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken behandles over to møter. Den tas til orientering i dette møtet på grunn av
vedtaksfristen og realitetsbehandles videre i neste møte.
Det vises til reglementer for folkevalgte organers virksomhet §3-3: Møteleder bør normalt
ikke åpne nye saker til behandling etter klokken 22.
Votering:
Innstillingen med ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 063/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
1. Årsrapporten for 2019 tas til orientering.
2. Saken behandles over to møter. Den tas til orientering i dette møtet på grunn av
vedtaksfristen og realitetsbehandles videre i neste møte. Det vises til reglementer
for folkevalgte organers virksomhet §3-3: Møteleder bør normalt ikke åpne nye
saker til behandling etter klokken 22.

Sak 064/20: Årsmelding 2019 for Politisk sekretariat-Bærum kommune
Formannskapet-27.05.2020-121/20
Innstilling:
Årsmelding 2019 for Politisk sekretariat tas til orientering med ovennevnte endringer.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i henhold til reglementer for folkevalgte organers virksomhet §3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker til behandling etter klokken 22.
Votering:
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Ordfører Lisbeth hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 064/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
Saken utsettes i henhold til reglementer for folkevalgte organers virksomhet §3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker til behandling etter klokken 22.

Sak 065/20: Valg av meddommere til tingrett, lagmannsrett og
jordskifterett for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024
Formannskapet-27.05.2020-125/20
Innstilling:
Vedlagte lister gjeldende forslag til valg av meddommere og skjønnsmedlemmer til Asker
og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett samt Akershus og Oslo jordskifterett, for
perioden 01.01.2021-31.12.2024, vedtas og legges ut til alminnelig ettersyn i minst to
uker før kommunestyret foretar det endelige valg.
Behandlingen i møtet:
Habilitetsvurdering
Kommunestyrerepresentanter som står på listen ba om habilitetsvurdering før
behandling av saken.
Ordføreren viste til kommunelovens særregel § 11-10 fjerde ledd som fører til at
folkevalgte ikke er inhabile når det skal velges personer til offentlige tillitsverv.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 065/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
Vedlagte lister gjeldende forslag til valg av meddommere og skjønnsmedlemmer til Asker
og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett samt Akershus og Oslo jordskifterett, for
perioden 01.01.2021-31.12.2024, vedtas og legges ut til alminnelig ettersyn i minst to
uker før kommunestyret foretar det endelige valg.

Sak 066/20: Søknad vedrørende fritak fra politisk verv - Wasim Zahid (Ap)
Forslag til vedtak:
Wasim Zahid innvilges fritak fra vervet som medlem av Hovedutvalget for miljø, idrett og
kultur for resten av valgperioden.
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Det velges nytt fast medlem av Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur. Forslag fremmes
direkte i møtet.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Som nytt fast medlem av Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur velges Ola H. Borchrevink
Pedersen (Ap).
Votering:
Wasim Zahid ble enstemmig innvilget fritak fra vervet som medlem av Hovedutvalget for
miljø, idrett og kultur for resten av valgperioden.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 066/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
1. Wasim Zahid innvilges fritak fra vervet som medlem av Hovedutvalget for miljø,
idrett og kultur for resten av valgperioden.
2. Som nytt fast medlem av Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur velges Ola H.
Borchrevink Pedersen (Ap).

Sak 067/20: Referatsaker
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tittel
Anskaffelsesstrategien - svar på spørsmål i Formannskapet
Innspill fra BIR til LDIP
Innspill LDIP fra bandyklubbene i Bærum
Oppfølging av intern gjennomgang av Vallerhjemmet
Tilleggsnotat - vurdering av lærlinger
Spørsmål fra Kjell Maartmann-Moe (Ap) om AKSON – kommunal
samhandling og felles kommunal journal
Spørsmål fra Stein Stugu (Rødt) til FSK 10.06.20 om Vallerhjemmet
E-post fra Legerådet vedr. prosjekt akson / intensjonsavtale med
kommunen

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
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KST - 067/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 068/20: Interpellasjon fra Signe Bakke Sølberg (MDG): Bærum skal ta
hverdagsrasisme på alvor
Forslag til vedtak:
Rasisme bekjempes ikke ved vedtak alene. Likevel kan vi vise at vi beveger oss bestemt i
riktig retning. Derfor ber MDG om:
·
·

At det produseres en rapport om minoritetsstress, representasjon av minoriteter i
kommunale maktorganer og etnisk diskriminering i Bærum.
At kommunen gjennomgår gatenavn og offentlig kunst for å gjøre en vurdering av
om noe bør endres/fjernes med begrunnelse i antirasistiske standpunkt.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Hvordan kommer hverdagsrasisme og minoritetsstress til uttrykk i Bærum, hvor stort er
omfanget og hvilke tiltak kan Bærum kommune sette i verk for å forebygge og bekjempe
disse.
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
Forslag til vedtak: Bærum kommune erklæres som en rasisme- og diskrimineringsfri sone.

Forslag fremmet av Dina Knudsen, SV
Ordet «minoritetsstress» endres til «hverdagsrasisme» i interpellasjonen.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
En rapport om rasisme i Bærum må utarbeides med bred representasjon fra grupper som
møter rasisme og må også se på områder som
- Rasisme i boligmarkedet
- Rasisme i arbeidsmarkedet
- Om vi har strukturer i arbeidsmarked, boligmarked og som eksempel opptak i
barnehager som fremmer segregering og derved skaper grobunn for rasisme

Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i henhold til reglementer for folkevalgte organers virksomhet §3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker til behandling etter klokken 22.
Utsatt interpellasjon settes opp som første sak i neste møte i henhold til reglementet §10.
Forslagene følger saken.
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Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 068/20 - 17.06.2020:
Vedtak:
Saken utsettes i henhold til reglementer for folkevalgte organers virksomhet §3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker til behandling etter klokken 22.
Utsatt interpellasjon settes opp som første sak i neste møte i henhold til reglementet §10.
Forslagene følger saken.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

