BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

TILLEGGSINNKALLING

12.11.2020

KOMMUNESTYRET
Onsdag 25.11.2020 kl. 18:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 25.11.2020 kl. 18:00 i Microsoft Teams.
Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi
forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 917 45 011 eller epost
tone.halvorsen@baerum.kommune.no

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.»
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Uttreden grunnet flytting ut av kommunen - David Bjørn Blix (H)

Forslag til vedtak:
Det velges nye vararepresentanter på Høyres liste til Hovedutvalget for barn og unge og til
Eierutvalget. Forslag fremmes direkte i møtet.

OM SAKEN
David Bjørn Blix er registrert flyttet ut av kommunen pr. 24.10. 2020.
Blix innehadde følgende verv:
- 17. vararepresentant til kommunestyret.
- 3. vararepresentant til Hovedutvalget for barn og unge.
- 2. vararepresentant til Eierutvalget.
Til kommunestyret har samtlige vararepresentanter fra og med 18. plass på Høyres liste rykket opp
en plass og Gunnar Johansen (født 27.9. 1952) er rykket opp som ny siste vararepresentant på
Høyres liste.
Til Hovedutvalget for barn og unge og Eierutvalget velger Høyre selv om de setter inn nye
vararepresentanter på henholdsvis plass 3 og 2 på listene over vararepresentanter eller om de lar
dagens vararepresentanter rykke opp en plass og sette inn nye vararepresentanter i bunn av listen.

