BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

26.11.2020

KOMMUNESTYRET
25.11.2020 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.»
________________________________________________________________________________

Orienteringer


Orientering om Status for planer i Sandvika - sjøfronten, Lakseberget,
E18,Industriveien/Hamang, Sandvika øst og Sandvika nord v/kommunaldirektør Arthur
Wøhni.
Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront vedlagt.



Status covid-19 v/kommunedirektør Geir B. Aga og kommuneoverlege Frantz Leonard
Nilsen
________________________________________________________________________________

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

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
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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
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
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
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

120/20

Godkjenning av protokoll

121/20

Interpellasjon fra Stein Stugu (R): Ytringsfrihet

122/20

Oksenøyveien 16 m.fl.-Dumpa - områderegulering - 2.
gangs behandling

123/20

Økonomimelding II 2020

124/20

Reglement for folkevalgte organers virksomhet,
delegering og innstilling

125/20

Referatsaker

126/20

Henvendelser og innspill

127/20

Uttreden grunnet flytting ut av kommunen - David
Bjørn Blix (H)
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Sak 120/20: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 21.10.2020 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 120/20 - 25.11.2020:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 21.10.2020 godkjennes slik den foreligger.

Sak 121/20: Interpellasjon fra Stein Stugu (R): Ytringsfrihet
Forslag til vedtak:
Administrasjonen bes løpende om å gjennomgå informasjon, avtaler, annet materiell og
administrativ praksis slik at reell ytringsfrihet sikres og ikke undergraves.
Behandlingen i møtet:
Kommunedirektør Geir B. Aga besvarte interpellanten.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Interpellasjonen oversendes formannskapet i henhold til Reglementer for folkevalgte
organers virksomhet § 10.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 121/20 - 25.11.2020:
Vedtak:
Interpellasjonen oversendes formannskapet i henhold til Reglementer for folkevalgte
organers virksomhet § 10.
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Sak 122/20: Oksenøyveien 16 m.fl.-Dumpa - områderegulering - 2. gangs
behandling
Formannskapet-28.10.2020-204/20
Innstilling:
Forslag til reguleringsplan, områderegulering for Dumpa på Fornebu - Oksenøyveien 16,
planID2019017, som vist i plankart dokument 5065721, og bestemmelser, dokument
5059177, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg:
Massene som tas i bruk i planområde skal ikke bidra til å spre plast i naturen.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Det vedtas ingen reguleringsplan for Oksenøyveien 16 m.fl. - Dumpa før det er mulig å
forhandle inn at en andel av utbyggingen skal være rimelige boliger forvaltet slik at den
rimelige prisen følger boligen.
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslag 1
I samsvar med forutsetning fra Fylkesmannen skal planlagt barneskole og barnehage med
tilhørende uteoppholdsareal ikke lokaliseres i område med rød støysone. Avbøtende
tiltak i form av støyskjermer er ikke tilstrekkelig.

Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslag 2
Multiconsult skriver at det er nødvendig med kalksementpeler for å stabilisere grunnen
(mulig kvikk-leire). Det må også settes krav til selve steinfyllingen slik at byggegrunnen
kan være trygg mot setninger.

Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Bestemmelsen §6.4 tas ut av planen.
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 3 stemmer (1R, 2SV) og falt.
Ragnar Mollands forslag 1 fikk 5 stemmer (2Sp, 2SV, 1R) og falt.
Ragnar Mollands forslag 2 fikk 2 stemmer (2Sp) og falt.
Innstillingen med ordfører Lisbeth Hammer Krogs korrigering ble vedtatt mot 5 stemmer
(2SV, 2Sp, 1R).
KST - 122/20 - 25.11.2020:
Vedtak:
Forslag til reguleringsplan, områderegulering for Dumpa på Fornebu - Oksenøyveien 16,
planID2019017, som vist i plankart dokument 5065721, og bestemmelser korrigert for
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§6.4 som tas ut av planen, dokument 5059177, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 123/20: Økonomimelding II 2020
Formannskapet-14.10.2020-193/20
Innstilling:
1. Økonomimelding II 2020 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2020 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2020.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlepotter
til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.
4. Lån til videre utlån (formidlingslån) økes fra 300 millioner kroner til 400 mill.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
I alle oversikter/tabeller over kommunens makroøkonomi skal fra nå alle poster om
inntekts- og formuesskatt splittes til to poster - en for inntektsskatt og en for
formuesskatt.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig oversendt kommunedirektøren.
KST - 123/20 - 25.11.2020:
Vedtak:
1. Økonomimelding II 2020 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2020 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2020.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra
samlepotter til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.
4. Lån til videre utlån (formidlingslån) økes fra 300 millioner kroner til 400 mill.
Oversendt kommunedirektøren:
I alle oversikter/tabeller over kommunens makroøkonomi skal fra nå alle poster om
inntekts- og formuesskatt splittes til to poster - en for inntektsskatt og en for
formuesskatt.

Sak 124/20: Reglement for folkevalgte organers virksomhet, delegering og
innstilling
Formannskapet-18.11.2020-222/20
Innstilling:
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1. Kommunestyret vedtar vedlagte Reglementer for folkevalgte organers
virksomhet med delegasjon av myndighet til kommunedirektøren og politisk
sekretariat. Reglementene og delegasjonen trer i kraft straks. Fra samme
tidspunkt oppheves Reglementer for folkevalgte organers virksomhet med
delegasjon av myndighet, sist endret av kommunestyret 19.06.19.
2. For øvrig tar kommunestyret redegjørelsen fra reglementsutvalget til
etterretning.
3. Det bes om en sak til politisk behandling om valgprosessen til ungdomsrådet.
Saken skal fremlegges i så god tid at evt. reglementsendringer kan gjøres
gjeldende før valg av nytt ungdomsråd finner sted i 2021.
Vedtak:
I §2-3 og §3-6 oppdateres i samsvar med dagens praksis, at forslag legges inn i
møteportalen eller kan sendes utvalgets sekretær som så videresender.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Forslag 1
1) 3 representanter fra de ansatte gis møte- tale- og forslagsrett i hovedutvalgene for
barn og unge (BAUN), bistand og omsorg (BIOM) samt miljø, idrett og kultur (MIK).
Innarbeides i reglementene for disse utvalg.
2) Tillegg til §2-1: Avtroppende ordfører bør etter valg av nytt kommunestyre kalle inn en
representant fra alle innvalgte partier til en gjennomgang og drøfting av framgangsmåte
ved konstituering av nytt kommunestyre samt framgangsmåte ved valg av utvalg og
annen representasjon.

Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Forslag 2
Følgende strykes i §10 Interpellasjoner: "Det er kun interpellanten og svareren som som
kan fremme forslag under interpellasjonen".

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Partienes gruppeledere skal varsles i rimelig tid før reglementsutvalget starter med
revisjoner av hele eller deler av reglementene for kommunestyrets organer.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
(Fellesforslag H/Ap)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 24.11.2020 publisert en
tolkningsuttalelse om behandlingen av interpellasjoner og fremsatte forslag til vedtak.
Politisk sekretariat bes utarbeide et saksgrunnlag til kommunestyret som redegjør for
denne uttalelsen og forslag til egnet regulering av interpellasjonsinstituttet i Bærum.
Saken bes sendt via partienes gruppeledere og reglementsutvalget.
Votering:
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Stein Stugus forslag 1 punkt 1 fikk 4 stemmer (1R, 2SV, 1KrF) og falt.
Stein Stugus forslag 1 punkt 2 fikk 15 stemmer (1R, 8Ap, 2SV, 2Sp, 1Pp, 1KrF) og falt.
Stein Stugus forslag 2 ble enstemmig oversendt reglementsutvaget.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag H/Ap fremmet av ordfører Lisbeth Hammer Krog ble enstemmig oversend
reglementsutvalget.
Innstillingen punkt 1 med unntak av §10 Interpellasjon ble enstemmig vedtatt.
KST - 124/20 - 25.11.2020:
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar vedlagte Reglementer for folkevalgte organers virksomhet,
med unntak av §10 Interpellasjon, med delegasjon av myndighet til
kommunedirektøren og politisk sekretariat. Reglementene og delegasjonen trer i
kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves Reglementer for folkevalgte organers
virksomhet med delegasjon av myndighet, sist endret av kommunestyret 19.06.19.
2. For øvrig tar kommunestyret redegjørelsen fra reglementsutvalget til etterretning.
3. Partienes gruppeledere skal varsles i rimelig tid før reglementsutvalget starter med
revisjoner av hele eller deler av reglementene for kommunestyrets organer.
Oversend reglementsutvalget:
1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 24.11.2020 publisert en
tolkningsuttalelse om behandlingen av interpellasjoner og fremsatte forslag til
vedtak. Politisk sekretariat bes utarbeide et saksgrunnlag til kommunestyret som
redegjør for denne uttalelsen og forslag til egnet regulering av
interpellasjonsinstituttet i Bærum. Saken bes sendt via partienes gruppeledere og
reglementsutvalget.
2. Følgende strykes i §10 Interpellasjoner: "Det er kun interpellanten og svareren som
som kan fremme forslag under interpellasjonen".

Sak 125/20: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront
2.
Notat til Formannskapet sak 210/20 Prinsipper for utvikling av
Sandvika sjøfront
3.
Endret ordlyd i reglementsbestemmelser om forslag
4.
Feil i bestemmelser - Dumpa, Oksenøyveien 16, mflKommunestyresak 122/20 - 25.11.2020
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
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Tatt til orientering.

KST - 125/20 - 25.11.2020:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 126/20: Henvendelser og innspill
Dokumentnummer Tittel
1.
Bemerkninger til områdereguleringsplan for Kleivveien
nord/Bekkestua have
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
KST - 126/20 - 25.11.2020:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 127/20: 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.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Hovedutvalg barn og unge: Vararepresentantene på plass 4.-8 rykkes et hakk opp. Ny 8.
vara: Håvard Clementz
Eierutvalget: Tone Strand Molle rykker opp til 2. vara. Ny 3. vara: Odd Reidar Øie
Votering:
Morten Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
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KST - 127/20 - 25.11.2020:
Vedtak:
Hovedutvalg barn og unge: Vararepresentantene på plass 4.-8 rykkes et hakk opp. Ny 8.
vara: Håvard Clementz
Eierutvalget: Tone Strand Molle rykker opp til 2. vara. Ny 3. vara: Odd Reidar Øie

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

