BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

19.01.2021

FORMANNSKAPET
19.01.2021 kl. 16:00 - 17:15
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 allmennhetens tilgang til møtet er ivaretatt.

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Torbjørn Espelien
Dag Egil Strømme
Haakon Kvenna Veum
Lisbeth Hammer Krog
Maria Barstad Sanner
Morten Skauge
Ole Kristian Udnes
Siw Wikan
Signe Bakke Sølberg
Stein Stugu
Ragnar Molland
Eirik Trygve Bøe
Wenche Steen

Parti
AP
AP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
MDG
R
SP
V
V

Antall representanter: 15
Fra administrasjonen
Arthur Wøhni
Bente Rudrud Herdlevær
Geir B. Aga
Kristin Nilsen

Tittel
kommunaldirektør for
samfunnsutvikling
kommunaldirektør org., styring
og utvikling
Kommunedirektør
kommunaldirektør velferd
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

031/21

Forebygging av koronasmitte i Bærum kommune –
videreføring og endring av lokal forskrift

032/21

Henvendelser og innspill

Eventuelt
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Sak 031/21: Forebygging av koronasmitte i Bærum kommune –
videreføring og endring av lokal forskrift
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar følgende endringer i forskrift om
forebygging av koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-011939):
Endringer som opphever restriksjoner på innendørs fritidsaktiviteter for aldersgruppen
13-19 år:
·

§ 1 første ledd bokstav e nr. 1 skal lyde slik:

Skolesvømming og svømmekurs for barn og unge under 20 år og svømming for
profesjonelle utøvere.
·

I § 1 andre ledd bokstav a gjøres følgende endring:

Ordene «barn i barneskole eller yngre» erstattes med «barn og unge under 20
år».
·

I § 1 andre ledd bokstav b gjøres følgende endring:

Ordene «barn i barneskole eller yngre» erstattes med «barn og unge under 20
år».
·

I § 1 andre ledd bokstav d gjøres følgende endring:

Siste setning («Likevel slik at tilbudet ikke er åpent for ungdom i ungdomsskole
eller eldre som ikke tilhører særlig sårbare grupper.») fjernes.

·

I § 4 gjøres følgende endringer:

Andre ledd skal lyde slik:
Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter, innendørs og
utendørs, kan gjennomføres for barn og unge under 20 år, men ikke samlinger
med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller
på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.

Nåværende tredje ledd oppheves.

4

Nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd og ordet «personer» erstattes med
«voksne».
Endringer som opphever bestemmelser som ikke lenger er aktuelle:
·

I § 3 bokstav a nr. 3 gjøres følgende endring:

Siste setning («Kommuneoverlegen kan likevel gi tillatelse til inntil 200 tilskuere
på landskamp i håndball 8. januar 2021, så langt han mener det er
smittevernfaglig forsvarlig») fjernes.

·

§ 3 bokstav a nr. 5 og nr. 6 oppheves.

Ikrafttredelse og varighet:
·

Endringene trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Forslag 1
Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune,
Viken, av 1. oktober 2020 oppheves straks.

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Forslag 2
Seniorsentre åpnes i tråd med nasjonale begrensinger i forhold til smittevern.

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Forslag 3
Forskrift vedrørende treningssentre vedtatt 9. november 2020, vedtas som gjeldende
forskrift 19. januar 2021, og trer i kraft straks.

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Forslag 4
§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-,
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underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs
Unntak:
Virksomheter som klarer å ivareta smittevernhensyn, tillates etter avklaring med
kommuneoverlegen. Det skal tillates aktiviteter og trening der det er personer fra samme
familie, eller individuell aktivitet med tilstrekkelig avstand.

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Forslag 5
Serverings- og skjenkesteder som holder åpent, kan skjenke alkohol i forbindelse med
matservering frem til klokken 22.00. Det skal i tillegg være bordreservasjon.

Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
Det åpnes et testsenter med dropinbestilling (lignende det på Rykkinn) sentralt i Sandvika
snarest mulig.

Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Formannskapet ber om at lokal forskrift også behandles på møtet 27/1 med utgangspunkt
i en redegjørelse for forskrifter og retningslinjer i Oslo og Asker.

Votering:
Torbjørn Espeliens forslag 1, 3, 4 og 5 fikk stemme (Frp) og flt.
Torbjørn Espeliens forslag 2 fikk 3 stemmer (Frp, Sp, R) og falt.
Signe Bakke Sølbergs forslag fikk 3 stemmer (MDG, Frp, R) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Stein Stugus forslag ble enstemmig oversendt kommunedirektøren.
FSK - 031/21 - 19.01.2021:
Vedtak:
Formannskapet vedtar følgende endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i
Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-01-1939):
Endringer som opphever restriksjoner på innendørs fritidsaktiviteter for aldersgruppen
13-19 år:
·

§ 1 første ledd bokstav e nr. 1 skal lyde slik:

Skolesvømming og svømmekurs for barn og unge under 20 år og svømming for
profesjonelle utøvere.
·

I § 1 andre ledd bokstav a gjøres følgende endring:

Ordene «barn i barneskole eller yngre» erstattes med «barn og unge under 20
år».
·

I § 1 andre ledd bokstav b gjøres følgende endring:
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Ordene «barn i barneskole eller yngre» erstattes med «barn og unge under 20
år».
·

I § 1 andre ledd bokstav d gjøres følgende endring:

Siste setning («Likevel slik at tilbudet ikke er åpent for ungdom i ungdomsskole
eller eldre som ikke tilhører særlig sårbare grupper.») fjernes.
·

I § 4 gjøres følgende endringer:

Andre ledd skal lyde slik:
Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter, innendørs og
utendørs, kan gjennomføres for barn og unge under 20 år, men ikke samlinger
med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller
på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.
Nåværende tredje ledd oppheves.
Nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd og ordet «personer» erstattes med
«voksne».
Endringer som opphever bestemmelser som ikke lenger er aktuelle:
·

I § 3 bokstav a nr. 3 gjøres følgende endring:

Siste setning («Kommuneoverlegen kan likevel gi tillatelse til inntil 200 tilskuere
på landskamp i håndball 8. januar 2021, så langt han mener det er
smittevernfaglig forsvarlig») fjernes.
·

§ 3 bokstav a nr. 5 og nr. 6 oppheves.

Ikrafttredelse og varighet:
·

Endringene trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Oversendt kommunedirektøren
Formannskapet ber om at lokal forskrift også behandles på møtet 27/1 med utgangspunkt
i en redegjørelse for forskrifter og retningslinjer i Oslo og Asker.
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Sak 032/21: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Re: Stengning av kino som del av en sosial nedstengning - ODEON
Sandvika - Bærum Kommune
2.
Trafikklysmodell for treningssentrene
3.
Åpning og stengning av innendørs golfanlegg i Bærum
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
FSK - 032/21 - 19.01.2021:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Informasjon fra ordfører
Ordfører Lisbeth Hammer Krog informerte om ekstraordinært møte i formannskapet 2.
mars 2021 klokken 14.00 til behandling av høringssak om Vikens samferdselsplan. Saken
koordineres med Asker kommune og skal også behandles i Interkommunalt politisk råd
Asker og Bærum.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

