BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

17.09.2020

KOMMUNESTYRET
02.09.2020 kl. 18:00 - 21:30
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

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
Maria Barstad Sanner

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

H

2
Mathias Opdal Weseth
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
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
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
SV
V
V
V
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Ragnar Molland
Anita Malmer Solli

Parti
SP
SV

Følgende varamedlemmer møtte:
Guro Berge Smedshaug
Kjersti Marie Stensrud

Parti
SP
SV

Antall representanter: 51

Per Arne Nyberg

Tittel
Kontrollutvalgets leder

Fra administrasjonen
Geir B. Aga

Kommunedirektør

________________________________________________________________________________

Før behandling av sakene:
Presentasjon av boken Vårt Bærum v/Andreas Gjølme og Ottar Samulelsen.
Kommunaldirektør Geir B. Aga presenterte seg for kommunestyrets medlemmer.
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Sak 069/20: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 17.06.2020 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 069/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 17.06.2020 godkjennes slik den foreligger.

Sak 070/20: Interpellasjon fra Signe Bakke Sølberg (MDG): Bærum skal ta
hverdagsrasisme på alvor
Kommunestyret-17.06.2020-068/20
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.
Forslag til vedtak (Signe Bakke Sølberg, MDG):
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:
Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) besvarte interpellanten.
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
Vi ønsker oss en rasisme- og diskrimineringsfri sone.
Forslag fremmet av Elisabeth Fremstad Aukrust, KrF
En rapport om rasisme i Bærum bør utarbeides med bred representasjon fra grupper som
møter rasisme, og bør også se på hvordan Bærum kommune kan legge enda mer til rette
for integrering og inkludering, uansett etnisk bakgrunn, hudfarge og trostilhørighet. Dette
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bør omfatte områder som barnehager, skoler, fritidsaktiviteter, boligmarked,
arbeidsplasser og livssynsmangfold.
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
Fellesforslag fra Ap, SV, Rødt og MDG
Kommunestyret ønsker en sak som belyser hvordan klassisk rasisme, voldelig rasisme,
hverdagsrasisme, strukturell rasisme og diskriminering kommer til uttrykk i Bærum.
Situasjonen på arbeidsmarkedet og boligmarkedet inkluderes spesifikt i rapporten. Saken
skal belyse hvor stort omfanget av problemene er og hvilke tiltak Bærum kommune kan
sette i verk for å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering. Det skal også belyses
hvordan minoriteter er representert i kommunens politiske organer og hva kommunen
kan gjøre for å bedre representasjonen.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Interpellasjonen med fremsatte forslag oversendes fomannskapet i henhold til reglement
for folkevalgte organers virksomhet § 10.
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 070/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
Interpellasjonen med fremsatte forslag oversendes formannskapet i henhold til
reglement for folkevalgte organers virksomhet § 10.

Sak 071/20: Kattås vannrenseanlegg - detaljregulering - 2. gangs
behandling
Formannskapet-12.08.2020-160/20
Innstilling:
Forslag til reguleringsplan, offentlig detaljregulering Kattås vannrenseanlegg, planID
2018007, som vist på plankart, dokument 4859180 og i bestemmelser, dokument
4859178, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg:
I løpet av 2020 skal Bærum kommune være etablert som en miljø- og klimaklok
kommune. Det stilles derfor krav om at byggeplass og transport i gjennomføringen av
tiltaket tar i bruk maskiner og kjøretøy som er basert på en kombinasjon av 50% fossilfritt
og 50% nullutslipp eller biogass.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kim Erik Zimmer, MDG
I planbeskrivelsen pkt 4.13 erstattes setningen “Flerbrukstraseen kan benyttes til å frakte
masser i anleggsperioden.” med setningen “Flerbrukstraseen skal ikke benyttes til
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uttransportering av masser i anleggsperioden.”
Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
(Fellesforslag KrF, Frp, H og V)
Plast i sprengmasser er et stort miljøproblem. Bærum står foran mange store prosjekter
som vil generere betydelige masser som inneholder sprengplast. Kommunestyret er
bekymret for konsekvensene dette kan ha for miljøet, og ønsker derfor at Kattås benyttes
som et pilotprosjekt for å minimere plastforurensning fra sprengmasser. Målet for piloten
er å bidra til å redusere og etter hvert helt fjerne plast i sprengmasser. Det er en ambisjon
at kommunens skal bidra til en mer innovativ praksis.
Det legges frem en sak for Planutvalget, MIK og formannskap om kostnadene knyttet til
ytterlige å redusere plastforurensningen i massene, helt eller delvis. MIK og Planutvalget
orienteres fortløpende.
Det legges videre til grunn at prosjektet, som minimum, gjennomføres i tråd med de
ambisjonene som allerede er redegjort for av tiltakshaver og som fremkommer av
Norconsults rapport, som følger saken.
Kommunedirektøren bes utfordre produsentene av sprengtråd og tennsystemer til å få
frem alternative materialer enn plast i kommende prosjekter.

Votering:
Kim E. Zimmers forslag fikk 8 stemmer (5MDG, 2SV, 1R) og falt.
Eirik T. Bøes forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 071/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
Forslag til reguleringsplan, offentlig detaljregulering Kattås vannrenseanlegg, planID
2018007, som vist på plankart, dokument 4859180 og i bestemmelser, dokument
4859178, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg:
· I løpet av 2020 skal Bærum kommune være etablert som en miljø- og klimaklok
kommune. Det stilles derfor krav om at byggeplass og transport i gjennomføringen
av tiltaket tar i bruk maskiner og kjøretøy som er basert på en kombinasjon av 50%
fossilfritt og 50% nullutslipp eller biogass.
·

Plast i sprengmasser er et stort miljøproblem. Bærum står foran mange store
prosjekter som vil generere betydelige masser som inneholder sprengplast.
Kommunestyret er bekymret for konsekvensene dette kan ha for miljøet, og
ønsker derfor at Kattås benyttes som et pilotprosjekt for å minimere
plastforurensning fra sprengmasser. Målet for piloten er å bidra til å redusere og
etter hvert helt fjerne plast i sprengmasser. Det er en ambisjon at kommunens skal
bidra til en mer innovativ praksis.
Det legges frem en sak for Planutvalget, MIK og formannskap om kostnadene
knyttet til ytterlige å redusere plastforurensningen i massene, helt eller delvis. MIK
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og Planutvalget orienteres fortløpende.
Det legges videre til grunn at prosjektet, som minimum, gjennomføres i tråd med
de ambisjonene som allerede er redegjort for av tiltakshaver og som fremkommer
av Norconsults rapport, som følger saken.
Kommunedirektøren bes utfordre produsentene av sprengtråd og tennsystemer til
å få frem alternative materialer enn plast i kommende prosjekter.

Sak 072/20: Skytterdalen 2-4 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-12.08.2020-159/20
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Skytterdalen 2-4, planID 2016015,
som vist på plankart dokument 4907689 og i bestemmelser, dokument 4907674 vedtas,
jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgede endringer og tillegg:
Tiltakshaver oppfordres til følgende:
1. Ha rabatterte priser 5% under markedspris for førstegangskjøpere under 35 år.
2. Det legges inn betingelser i tinglysningen om videresalg ved kjøp etter ferdigstillelse,
der videresalg kun skal skje til unge under 35 år. Betingelsen gjelder frem til 10 år etter
ferdigstillelse av prosjektet. Videresalg må godkjennes av boligsameiets styre.
Til pkt. 2 skal Bærum kommune dessuten stille som motpart e.l. i tinglysningen, dersom
tiltakshaver ønsker dette.
3. I etableringen av vedtektene for boligsameiet, skal det legges inn følgende: i)
Boligkjøper må bo i boligen i minst 12 mnd før den kan leies ut. ii) Perioden for utleie kan
maksimalt være 12 mnd. iii) Ved utleie skal leietaker være under 35 år. iv) Leieavtalen må
godkjennes av sameiets styre.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Forslaget sendes tilbake med vilkår for videre behandling:
1) Boliger med lavere pris skal i hovedsak være familieboliger som bidrar til stabilitet i
bomiljøet med permanent, ikke tidsavgrenset, klausulering for videresalg. I alle fall
boligene med lavere pris bør organiseres som borettslag.
2) Det legges ved en vurdering av hvordan utbyggingen vil bidra til et løft i området rundt,
inklusive en vurdering av om området for detaljplanlegging også bør omfatte
omkringliggende eiendommer og om mulig omfatte et større område.
Forslag fremmet av Finn Hebbe Johnsrud, Sp
1.Tiltakshaver oppfordres til å ha rabatterte priser 10% under markedspris for

8
førstegangskjøpere under 35 år.
2. Minst 30% av leilighetene skal være under 50m2.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Fellesforslaget fra Ap, MDG og SV i planutvalget 110620 tas opp igjen:
§4.2 i planbestemmelsene endres til « Minst 20 % av leilighetene skal være under 50 m2»
i tråd med forslagsstillers opprinnelige forslag.
Forslag fremmet av Mathias Opdal Weseth, H
Pkt. 3. ii) i formannskapets vedtak tas ut.
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Forslag
§ 9.1: Innenfor bestemmelsesområde #3 skal Solbergbekken åpnes før byggeprosjektet
realiseres.
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 2 stemmer (R, KrF) og falt.
Finn Hebbe Johnsruds forslag punkt 1 fikk 10 stemmer (2Sp, 5MDG, 2SV, 1R) og falt.
Johnsruds forslag punkt 2 fikk 7 stemmer (2Sp, 5MDG) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslag fikk 16 stemmer (8Ap, 5MDG, 2SV, 1KrF) og falt.
Torbjørn Espeliens forslag fikk 4 stemmer (4Frp) og falt.
Mathias Opdal Weseths forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 1 ble vedtatt mot 5 stemmer (4Frp, 1Pp).
Innstillingen punkt 2 første setning ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 2 andre setning ble vedtatt mot 6 stemmer (4Frp, 1Pp, 1R).
Innstillingen punkt 3 i) ble vedtatt mot 5 stemmer (4Frp, 1Pp).
Innstillingen punkt 3 iii) og iv) ble vedtatt mot 4 stemmer (4Frp).
Reguleringsplanen ble vedtatt mot 6 stemmer (4Frp, Pp, R).
KST - 072/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Skytterdalen 2-4, planID 2016015,
som vist på plankart dokument 4907689 og i bestemmelser, dokument 4907674 vedtas,
jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgede endringer og tillegg:
Tiltakshaver oppfordres til følgende:
1. Ha rabatterte priser 5% under markedspris for førstegangskjøpere under 35 år.
2. Det legges inn betingelser i tinglysningen om videresalg ved kjøp etter ferdigstillelse,
der videresalg kun skal skje til unge under 35 år. Betingelsen gjelder frem til 10 år etter
ferdigstillelse av prosjektet. Videresalg må godkjennes av boligsameiets styre.
Til pkt. 2 skal Bærum kommune dessuten stille som motpart e.l. i tinglysningen, dersom
tiltakshaver ønsker dette.
3. I etableringen av vedtektene for boligsameiet, skal det legges inn følgende: i)
Boligkjøper må bo i boligen i minst 12 mnd før den kan leies ut. ii) Ved utleie skal
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leietaker være under 35 år. iii) Leieavtalen må godkjennes av sameiets styre.

Sak 073/20: Jarenlia gbnr. 66/435 m.fl. - detaljregulering - 2. gangs
behandling
Formannskapet-26.08.2020-165/20
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Jarenlia, planID 2017010, som vist på
plankart dokument 4693694 og i bestemmelser, dokument 4984601, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende endring:
Felt BF tas ut av planen og antall boliger reduseres til 58. Begrunnelsen er å senke
utbygging av dyrkbar mark ved å redusere noe på omfanget. Feltet som tas ut anses
mindre egnet grunnet bratt atkomstvei og avstand til kollektivtilbud. Reguleringssjefen
bes justere bestemmelsene i tråd med vedtaket.
Mindre endring av planene planID 1980017, planID 1977022, planID 1998016 og planID
1966147, som vist på plankart dokument 4539646, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-14.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Finn Hebbe Johnsrud, Sp
Utbyggingen strider mot nasjonale føringer for jordvern, regional areal- og transportplan,
lov om kulturminner, naturmangfoldloven og er en del av Tanumplatået og må derfor
avvises.
Votering:
Finn Hebbe Johnsruds forslag fikk 11 stemmer (2Sp, 5MDG, 2SV, 1Pp, 1R) og falt.
Kommunedirektørens opprinnelige forslag fikk 4 stemmer (4Frp) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 16 stemmer (5V, 5MDG, 2SV, 2Sp, 1Pp, 1R).
KST - 073/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Jarenlia, planID 2017010, som vist på
plankart dokument 4693694 og i bestemmelser, dokument 4984601, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende endring:
Felt BF tas ut av planen og antall boliger reduseres til 58. Begrunnelsen er å senke
utbygging av dyrkbar mark ved å redusere noe på omfanget. Feltet som tas ut anses
mindre egnet grunnet bratt atkomstvei og avstand til kollektivtilbud. Reguleringssjefen
bes justere bestemmelsene i tråd med vedtaket.
Mindre endring av planene planID 1980017, planID 1977022, planID 1998016 og planID
1966147, som vist på plankart dokument 4539646, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
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12-14.

Sak 074/20: Forvaltningsrevisjonsrapport Status på krisesenteret
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rapporten om status på krisesenteret tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes følge opp rapportens anbefalinger.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Elisabeth Fremstad Aukrust, KrF
I forbindelse med utprøving av såkalt omvendt krisesentertilbud bør også alternativt
botilbud til voldsutøver prøves ut, slik at voldsutsatt partner kan flytte hjem til bolig med
barna, mens voldsutøver får et midlertidig botilbud fra kommunen og bistand til hjelp
mot voldsutøvelse i form av samtaler, behandling og terapi.
Forslag fremmet av Maria Barstad Sanner, H
Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes Bistand og omsorg.

Votering:
Kontollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Maria Barstad Sanners forslag ble enstemmig vedtatt.
Elisabeth Fremstad Aukrusts forslag følger saken til Bistand og omsorg.
KST - 074/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
1. Rapporten om status på krisesenteret tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes følge opp rapportens anbefalinger.
3. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes Bistand og omsorg til oppfølging.
Oversendt Bistand og omsorg:
I forbindelse med utprøving av såkalt omvendt krisesentertilbud bør også alternativt
botilbud til voldsutøver prøves ut, slik at voldsutsatt partner kan flytte hjem til bolig med
barna, mens voldsutøver får et midlertidig botilbud fra kommunen og bistand til hjelp
mot voldsutøvelse i form av samtaler, behandling og terapi.

Sak 075/20: Årsrapport 2019 - Bærum kommune
Formannskapet-27.05.2020-120/20
Innstilling:
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Årsrapporten for 2019 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 075/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
Årsrapporten for 2019 tas til orientering.

Sak 076/20: 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:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 076/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
Årsmelding 2019 for Politisk sekretariat tas til orientering med ovennevnte endringer.

Sak 077/20: Årsmelding 2019 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-25.05.2020-026/20
Vedtak:
Årsmeldingen godkjennes.
Rådets anbefaling:
Årsmelding 2019 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 077/20 - 02.09.2020:
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Vedtak:
Årsmelding 2019 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse tas til orientering.

Sak 078/20: Uttreden grunnet flytting ut av kommunen og opprykk av ny
siste vararepresentant på Høyres liste
Forslag til vedtak:
1. Samtlige vararepresentanter fra og med 8. til og med 25. plass på Høyres liste rykker
én plass opp.
2. Erik Torgeir Sjølie rykker opp som ny siste og 25. vararepresentant på Høyres liste.
3. Kommunestyret velger ny nestleder i Eierutvalget.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Ny nestleder til Eierutvalget: Elisabeth Syverød Torkildsen.
David Bjørn Blix og Tone Strand Molle rykker opp til hhv. 2. og 3. vara.
Ny 4. vararepresentant til Eierutvalget: Anne Lene Hojem.

Votering:
Innstillingen punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt:
Morten Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 078/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
1. Samtlige vararepresentanter fra og med 8. til og med 25. plass på Høyres liste rykker
én plass opp.
2. Erik Torgeir Sjølie rykker opp som ny siste og 25. vararepresentant på Høyres liste.
3. Ny nestleder til Eierutvalget: Elisabeth Syverød Torkildsen.
David Bjørn Blix og Tone Strand Molle rykker opp til hhv. 2. og 3. vara.
Ny 4. vararepresentant til Eierutvalget: Anne Lene Hojem.

Sak 079/20: Uttreden grunnet flytting ut av kommunen, og opprykk av ny
siste vararepresentant på Høyres liste II
Forslag til vedtak:
1. Samtlige vararepresentanter fra og med 23. til og med 25. plass på Høyres liste rykker
én plass opp.
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2. Christina Skageberg Kiil rykker opp som ny siste og 25. vararepresentant på Høyres
liste.
3. Kommunestyret velger ny vararepresentant til Hovedutvalget for bistand og omsorg.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Høyres 6., 7. og 8. vara rykker en plass opp.
Ny 8. vara for Høyre til BIOM: Hannah Løseth Takle.

Votering:
Innstillingen punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Morten Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 079/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
1. Samtlige vararepresentanter fra og med 23. til og med 25. plass på Høyres liste
rykker én plass opp.
2. Christina Skageberg Kiil rykker opp som ny siste og 25. vararepresentant på Høyres
liste.
3. Høyres 6., 7. og 8. vara rykker en plass opp.
Ny 8. vara for Høyre til BIOM: Hannah Løseth Takle.

Sak 080/20: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Kattås vannrenseanlegg - tilleggsnotat om plast i sprengstein - for
politisk behandling - Kattås vannrenseanlegg - detaljregulering
2.
Oppfølging av arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren rapportering 2020
3.
Svar på spørsmål fra Kjell Maartmann-Moe (AP) vedr. Skytterdalen
2-4
4.
Spørsmål fra Stein Stugu (Rødt) vedrørende Skytterdalen 2-4
5.
Svar på spørsmål fra Stein Stugu (Rødt) knyttet til sak 072/20
Skytterdalen 2-4 detaljregulering – 2.gangsbehandling
6.
Svar på spørsmål fra representanten Steen (V) til
forvaltningsrapport om status på krisesenteret
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:

14
Tatt til orientering.

KST - 080/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 081/20: Henvendelser og innspill
Dokumentnummer Tittel
1.
Jarenlia: Kommunestyret 02-09-20 Sak 073/20 - 20/53390 - Jarenlia Innspill Skui Vel mfl.
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
KST - 081/20 - 02.09.2020:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

