BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

22.02.2021

FORMANNSKAPET
19.02.2021 kl. 12:00 - 15:45

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.

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

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

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Wenche Steen

Parti
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Johan Malvik

Parti
V

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

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

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

062/21

Klima- og miljøfondet - status 2020 og disponering for
2021

063/21

Generalforsamlings-, representantskaps- og
rådsprotokoller

064/21

Ledighet i kommunale utleieboliger 4. kvartal 2020

065/21

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

066/21

Henvendelser og innspill

067/21

Referatsaker

Eventuelt
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Sak 062/21: Klima- og miljøfondet - status 2020 og disponering for 2021
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.02.2021-015/21
Innstilling:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten
2021.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten
2021.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
- Det opprettes et "Bike to work"-prosjekt, etter inspirasjon fra blant annet Dublin, der
ulike arbeidsgivere i kommunen kan få hjelp til å sponse (el)sykler for sine ansatte i bytte
mot at de faktisk sykler til jobb
- Kommunen annonserer en konkurranse der det kan søkes om et antall 2-soners
helårskort hos Ruter (til en verdi av 13 000 kroner), der målet er at vinnerne går over fra
mindre klimakloke alternativer til kollektivtransport permanent. Erfaringene kan deles
gjennom Bærumsfolk-prosjektet
- Det opprettes en egen klimapott for merking av sykkelvei i trafikkfarlige kryss, for å øke
tryggheten for syklister og imøtekomme den økte sykkeletterspørselen under covid-19
Dette berammes innenfor midlene til disposisjon i 2021.

Votering:
Signe Bakke Sølbergs forslag 1 fikk 2 stemmer (MDG, R) og falt.
Signe Bakke Sølbergs forslag 2 og 3 fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 062/21 - 19.02.2021:
Vedtak:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten
2021.

Sak 063/21: Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller
Eierutvalget-10.02.2021-008/21
Innstilling:
Fremlagte protokoller tas til orientering
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Forslag til vedtak:
Fremlagte protokoller tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 063/21 - 19.02.2021:
Innstilling:
Fremlagte protokoller tas til orientering

Sak 064/21: Ledighet i kommunale utleieboliger 4. kvartal 2020
Hovedutvalg for bistand og omsorg-10.02.2021-015/21
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 4. kvartal
2020 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 064/21 - 19.02.2021:
Vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 4. kvartal
2020 tas til orientering.

Sak 065/21: 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):
·

§ 1 andre ledd bokstav f skal lyde slik:

Museer, samt gallerier og annen utsalg av kunst.
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·

§ 6 oppheves.

·

Nåværende §§ 7, 8 og 9 blir henholdsvis nye §§ 6, 7 og 8.

Endringene trer i kraft 20. februar 2021 kl. 00:01 og gjelder inntil videre.

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

Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Eldresentres serveringsvirksomhet åpnes innenfor de samme rammer som annen
serveringsvirksomhet i kommunen.

Fellesforslag V, Ap, H, Frp, MDG, Sp, og R fremmet av Eirik T. Bøe (V) og Kjell
Maartmann-Moe (Ap):
§ 1 andre ledd bokstav a skal lyde slik:
Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og
unge under 20 år, samt idrett som utøves individuelt og hvor det holdes minst 2 meters
avstand mellom deltakerne. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på
slike steder.
§ 4 tredje ledd skal lyde slik:
Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs kan gjennomføres for
voksne. Det kan også innendørs idrett som utøves individuelt og hvor det holdes minst 2
meters avstand mellom deltakerne.
Votering:
Torbjørn Espeliens forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Stein Stugus forslag fikk 3 stemmer (R, Frp, Sp) og falt.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen med formannskapets korrigeringer ble enstemmig vedtatt.

FSK - 065/21 - 19.02.2021:
Vedtak:
Formannskapet vedtar følgende endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i
Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-01-1939):
• I § 1 gjøres følgende endringer
- § 1 andre ledd bokstav a skal lyde slik:
Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og
unge under 20 år, samt idrett som utøves individuelt og hvor det holdes minst 2 meters
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avstand mellom deltakerne. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på
slike steder.
- § 1 andre ledd bokstav f skal lyde slik:
Museer, samt gallerier og annen utsalg av kunst.
• § 4 tredje ledd skal lyde slik:
Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs kan gjennomføres for
voksne. Det kan også innendørs idrett som utøves individuelt og hvor det holdes minst 2
meters avstand mellom deltakerne.
• § 6 oppheves.
• Nåværende §§ 7, 8 og 9 blir henholdsvis nye §§ 6, 7 og 8.

Endringene trer i kraft 20. februar 2021 kl. 00:01 og gjelder inntil videre.

Sak 066/21: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Innspill til behandling av lokal koronaforskrift
2.
Re: Stengning av kino som del av en sosial nedstengning - ODEON
Sandvika - Bærum Kommune
3.
Innspill til formannskapsmøte om lokal Covid-19 forskrift
4.
Innspill til Formannskapsmøtet kl. 12 i dag.
5.
Åpning av tennishaller for spill for voksne
6.
Innendørs tennis foe seniorer i samme kohort
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 066/21 - 19.02.2021:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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Sak 067/21: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Arbeidsbetingelser for forliksrådet i Bærum
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 067/21 - 19.02.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

