BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

01.10.2020

KOMMUNESTYRET
01.10.2020 kl. 18:00 - 19:30

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

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

H
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Maria Barstad Sanner
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
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
H
KRF
MDG
MDG
MDG
MDG
MDG
PP
R
SP
SP
SV
SV
V
V
V
V
V

Antall representanter: 51
Fra administrasjonen
Geir B. Aga

Tittel
Kommunedirektør

3

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

099/20

Godkjenning av protokoll

100/20

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum
kommune
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Sak 099/20: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 23.09.2020 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 099/20 - 01.10.2020:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 23.09.2020 godkjennes slik den foreligger.

Sak 100/20: Forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret vedtar slik forskrift om forebygging av
koronasmitte i Bærum kommune med hjemmel i smittevernloven § 4-1:
§ 1. Bruk av munnbind ved kollektivreiser
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende, skal reisende i
kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs på
stasjonsområder.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
§ 2. Krav om system for frivillig registrering av gjester ved serveringssteder som
har skjenkebevilling
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha et system for å registrere
gjestenes kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes navn,
telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket.
Det er frivillig for gjestene å registrere seg. Registrerte kontaktopplysninger skal ikke
benyttes til andre formål enn sporing av Covid-19-smitte. Kontaktopplysningene skal
oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene
utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for sporing av Covid-19-smitte.
§ 3. Begrensning i antall deltakere ved innendørs arrangementer uten fast
seteplassering
Ved gjennomføring av arrangementer som omfattes av nasjonal forskrift av 27. mars
2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §
13, skal det ikke være mer enn 50 personer til stede samtidig når arrangementet er
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innendørs og det ikke er fast seteplassering. For øvrig gjelder reglene i Covid-19forskriften § 13.
§ 4. Ansvar
Bærum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.
§ 5. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.
2. Kommunedirektøren tilrår videre at kommunestyret fatter slikt vedtak om delegasjon
av kompetansen etter smittevernloven § 4-1:
Formannskapet gis myndighet til å fatte vedtak med hjemmel i lov av 5. august 1994
nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittvernloven) § 4-1. Myndigheten
kan delegeres videre for saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Smittesituasjonen for Covid-19 tilsier at det kan bli nødvendig med påbud om bruk av
munnbind ifm kollektivtransport i Osloregionen i lange perioder fremover.
Bærum kommune tar initiativ overfor samarbeidende kommuner, Viken fylkeskommune
og statlige myndigheter om felles opplegg for å sikre best mulig etterlevelse i bruken av
munnbind ifm kollektivtransport, og utrede hvordan godkjente munnbind kan gjøres lett
tilgjengelig og eventuelt gratis for de reisende.
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Alternativt forslag til innstillingens punkt 1:
Bærum kommune kommer med sterke anbefalinger på følgende punkter grunnet covid19 pandemien:
1.Munnbind på kollektivtransport
En sterk anbefaling om bruk av munnbind ved all bruk av kollektivtransport også innad i
kommunen. Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meter
avstand. Dette gjelder for alle personer over 12 år.
2.Større arrangementer innendørs
Det er viktig å redusere smitterisikoen ved gjennomføring av større arrangementer
innendørs. Det er en sterk anbefaling om ikke å arrangere eller delta på innendørs
arrangementer, der det er flere enn 50 deltakere og det ikke er faste sitteplasser.
Det betyr at på religiøse-, kultur- og idrettsarrangementer vil man kunne være flere enn
50 personer dersom det er seteplassering. Avstandsregelen om én meter gjelder.
3.Registrering av gjester på skjenkesteder
Serveringssteder som har skjenkebevilling anbefales sterkt og ha et system for å
registrere gjestenes kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes navn,
telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket.
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Det er frivillig for gjestene å registrere seg. Registrerte kontaktopplysninger skal ikke
benyttes til andre formål enn sporing av Covid-19-smitte. Kontaktopplysningene skal
oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene
utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for sporing av Covid-19-smitte.
4. De sterke anbefalingene trer i kraft med umiddelbar virkning.

Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Punkt 1
I forskriftens §2, andre ledd, andre setning endres 14 dager til 10 dager.
Punkt 2, tillegg etter første setning.
Før slikt vedtak fattes skal partier som er representert i kommunestyret, men som ikke er
representert i formannskapet, gis anledning til å uttale seg. Myndigheten kan
delegeres......(som opprinnelig forslag).

Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Serveringssteder som ikke har skjenkebevilling oppfordres til å ha et system for frivillig
registrering av gjester.
Forslag fremmet av Elisabeth Nesset, Ap
Bærum kommune tilbyr sine ansatte, som er avhengig av kollektiv transport for å komme
til og fra jobb, gratis munnbind.
Votering:
Ragnar Mollands forslag ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag fikk 13 stemmer (8Ap, 2SV, 1R, 1KrF, 1Pp) og falt.
Elisabeth Nessets forslag fikk 15 stemmer (8Ap, 2SV, 2Sp, 1R, 1KrF, 1Pp) og falt.
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag punkt 1 med ordfører
Lisbeth Hammer Krogs endring og Ida Ohme Pedersens forslag ble kommunedirektørens
forslag vedtatt mot 4 stemmer (Frp).
Kommunedirektørens forslag punkt 2 med ordfører Lisbeth Hammer Krogs tillegg ble
vedtatt mot 9 stemmer (5MDG, 4Frp).
KST - 100/20 - 01.10.2020:
Vedtak:
1. Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret vedtar slik forskrift om forebygging av
koronasmitte i Bærum kommune med hjemmel i smittevernloven § 4-1:
§ 1. Bruk av munnbind ved kollektivreiser
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende, skal reisende i
kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs på
stasjonsområder.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
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§ 2. Krav om system for frivillig registrering av gjester ved serveringssteder som
har skjenkebevilling
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha et system for å registrere
gjestenes kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes navn,
telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket.
Det er frivillig for gjestene å registrere seg. Registrerte kontaktopplysninger skal ikke
benyttes til andre formål enn sporing av Covid-19-smitte. Kontaktopplysningene skal
oppbevares forsvarlig og slettes etter 10 dager. Ved forespørsel skal opplysningene
utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for sporing av Covid-19-smitte.
§ 3. Begrensning i antall deltakere ved innendørs arrangementer uten fast
seteplassering
Ved gjennomføring av arrangementer som omfattes av nasjonal forskrift av 27. mars
2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §
13, skal det ikke være mer enn 50 personer til stede samtidig når arrangementet er
innendørs og det ikke er fast seteplassering. For øvrig gjelder reglene i Covid-19forskriften § 13.
§ 4. Ansvar
Bærum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.
§ 5. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.
2. Kommunedirektøren tilrår videre at kommunestyret fatter slikt vedtak om delegasjon
av kompetansen etter smittevernloven § 4-1:
Formannskapet gis myndighet til å fatte vedtak med hjemmel i lov av 5. august 1994
nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittvernloven) § 4-1. Før slikt vedtak
fattes skal partier som er representert i kommunestyret, men som ikke er
representert i formannskapet, gis anledning til å uttale seg. Myndigheten kan
delegeres videre for saker som ikke er av prinsipiell betydning.
3. Serveringssteder som ikke har skjenkebevilling oppfordres til å ha et system for frivillig
registrering av gjester.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

