BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

05.03.2021

FORMANNSKAPET
02.03.2021 kl. 14:00 - 15:30

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 blir streamet slik at allmennhetens tilgang til møtet er ivaretatt.

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

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
Stein Stugu
Ragnar Molland
Eirik Trygve Bøe
Wenche Steen

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

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Signe Bakke Sølberg

Parti
MDG

Følgende varamedlemmer møtte:
Nikki Schei

Parti
MDG

Antall representanter: 15

H
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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

068/21

Godkjenning av protokoll

069/21

Konsesjonssøknad for erverv av fast eiendom - Gnr 31
Bnr 12

070/21

Viken fylkeskommune Handlingsplan for Samferdsel
2022-2025 - innspill fra Asker og Bærum

071/21

Forslag på styremedlem i Oslo og Omland Friluftsråd

072/21

Referatsaker

073/21

Henvendelser og innspill

Eventuelt
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Sak 068/21: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoller fra formannskapets møter 17.02 og 19.02.2020 godkjennes slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 068/21 - 02.03.2021:
Vedtak:
Protokoller fra formannskapets møter 17.02 og 19.02.2020 godkjennes slik de foreligger.

Sak 069/21: Konsesjonssøknad for erverv av fast eiendom - Gnr 31 Bnr 12
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Fossum Eiendom AS gis konsesjon for erverv av eiendommene gnr/bnr 31/12 i Bærum
kommune under forutsetning av at gjeldende reguleringsplan følges opp.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslag 1
Konsesjon gis på betingelse av at dyrkede arealer ikke blir nedbygd verken på eiendom
31/12 eller på tilstøtende tomter.

Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslag 2
Det skal angis konkret erstatningsareal for tap av dyrket jord på 31/12 og tilstøtende
jordbruksareal (bla. Smiejordet) som følge av områdereguleringen. Videre skal det lages
plan for overflytting av matjord og opparbeidelse av likeverdig jordbruksareal. Dette skal
godkjennes av Bærum kommune før konsesjon gis.

Votering:
Ragnar Mollands forslag 1 fikk 3 stemmer (Sp, MDG, R) og falt.
Ragnar Mollands forslag 2 fikk 1 stemme (Sp) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Sp, MDG, R).
FSK - 069/21 - 02.03.2021:
Vedtak:
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Fossum Eiendom AS gis konsesjon for erverv av eiendommene gnr/bnr 31/12 i Bærum
kommune under forutsetning av at gjeldende reguleringsplan følges opp.

Sak 070/21: Viken fylkeskommune Handlingsplan for Samferdsel 20222025 - innspill fra Asker og Bærum
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune anbefaler Viken fylkeskommune å legge til grunn
samferdselsprioriteringer som fremkommer av denne saken og vedlegg:
Bærum/Asker kommunes felles utfordringer – innspill til Viken fylkeskommunes
handlingsplan Samferdsel 2022-2025.
2. Kommunen skal selv bidra med fremtidsrettet arealpolitikk, gode knutepunkter,
tilpasset parkeringspolitikk, være aktiv i det regionale prosjektet for
varelogistikk., bidra med midler kollektivtrafikk på fjorden, samarbeide med
Viken om bedre fremkommelighet veinettet og andre tiltak som bidrar til en
bærekraftig utvikling.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
(Fellesforslag H, Frp, V)
Pri. 2, ny tekst under «Problemstilling»: Tillegg til «Fremkommelighet for buss»: «og
styrket kollektivtilbud». Ny tekst: Kollektivtilbudet på tvers i Bærum bør styrkes, eventuelt
gjennom bruk av matebusser til knutepunktene. Kolsåsbanen bør forlenges til Rykkinn, og
en forlengelse til Sandvika bør utredes. Avgangshyppigheten på Kolsåsbanen bør økes.
Pri. 3, ny tekst under «Problemstilling»: Det bør innføres én felles takstsone for Bærum og
Oslo. Uavhengig av hvordan det fremtidige takstsystemet for kollektivtransport i Viken
utformes, er det viktig at det får en innretning som oppleves som rettferdig for
innbyggerne i Bærum.
Pri. 7, nytt punkt under «Problemstilling»: Det er behov for å etablere flere og gratis
innfartsparkeringsplasser for biler og sykler nær stasjoner og holdeplasser i Bærum.
Pri. 4, «Trafikkstyring og pilotering», bytter plass på prioriteringslisten med Pri. 7,
«Innfartsparkering».

Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Tillegg til H/FrP/V pri. 3:
Takstsystemet må ikke dele Bærum på midten og derved styre mye av kollektivtrafikken
ensidig mot Oslo.

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Tillegg til pri. 2:
Kolsåsbanen bør forlenges til Rykkinn og en forlengelse til Bærums Verk og Sandvika bør
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utredes (tillegget i kursiv).

Votering:
Fellesforslaget H/Frp/V pri. 2 med Kjell Maartmann-Moes tillegg ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget H/Frp/V pri. 3 med Stein Stugus tillegg ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget H/Frp/V pri. 7 ble vedtatt mot 1 stemme (MDG).
Fellesforslaget H/Frp/V pri. 4 ble vedtatt mot 4 stemmer (2Ap, MDG, R).
Kommunedirektørens forslag med formannskapets vedtatte endringer ble enstemmig
vedtatt med unntak av punktene 2 og 7 som ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
FSK - 070/21 - 02.03.2021:
Vedtak:
1. Bærum kommune anbefaler Viken fylkeskommune å legge til grunn
samferdselsprioriteringer som fremkommer av denne saken og vedlegg:
Bærum/Asker kommunes felles utfordringer – innspill til Viken fylkeskommunes
handlingsplan Samferdsel 2022-2025, med følgende endringer:
Pri. 2, ny tekst under «Problemstilling»: Tillegg til «Fremkommelighet for buss»:
«og styrket kollektivtilbud». Ny tekst: Kollektivtilbudet på tvers i Bærum bør
styrkes, eventuelt gjennom bruk av matebusser til knutepunktene. Kolsåsbanen
bør forlenges til Rykkinn, og en forlengelse til Sandvika og Bærums Verk bør
utredes. Avgangshyppigheten på Kolsåsbanen bør økes. Takstsystemet må ikke
dele Bærum på midten og derved styre mye av kollektivtrafikken ensidig mot
Oslo.
Pri. 3, ny tekst under «Problemstilling»: Det bør innføres én felles takstsone for
Bærum og Oslo. Uavhengig av hvordan det fremtidige takstsystemet for
kollektivtransport i Viken utformes, er det viktig at det får en innretning som
oppleves som rettferdig for innbyggerne i Bærum.
Pri. 7, nytt punkt under «Problemstilling»: Det er behov for å etablere flere og
gratis innfartsparkeringsplasser for biler og sykler nær stasjoner og holdeplasser
i Bærum.
Pri. 4, «Trafikkstyring og pilotering», bytter plass på prioriteringslisten med Pri.
7, «Innfartsparkering».
2. Kommunen skal selv bidra med fremtidsrettet arealpolitikk, gode knutepunkter,
tilpasset parkeringspolitikk, være aktiv i det regionale prosjektet for
varelogistikk., bidra med midler kollektivtrafikk på fjorden, samarbeide med
Viken om bedre fremkommelighet veinettet og andre tiltak som bidrar til en
bærekraftig utvikling.
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Sak 071/21: Forslag på styremedlem i Oslo og Omland Friluftsråd
Forslag til vedtak:
Formannskapet foreslår en kandidat til styret for Oslo og Omland Friluftsråd for perioden
2021-2023. Navn på kandidat eller kandidater fremmes direkte i møtet.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Maria Barstad Sanner, H
Morten Skauge
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Elisabeth Josefine Lackner

Votering:
Forslaget på Elisabeth Josefine Lackner fikk 5 stemmer (2Ap, Sp, MDG, R) og falt.
Forslaget på Morten Skauge ble enstemmig vedtatt.
FSK - 071/21 - 02.03.2021:
Vedtak:
Morten Skauge (H) foreslås som kandidat til styret for Oslo og Omland Friluftsråd for
perioden 2021-2023.

Sak 072/21: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Notat vedr. avfallshåndtering ved avhending av plastdekke i
barnehager sak 022-21 FSK
2.
Svar på spørsmål til Formannskapets møte 2.mars vedr. Koronatiltak til næringslivet i Bærum
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 072/21 - 02.03.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

7

Sak 073/21: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Åpne treningssentrene for alle!
2.
Åpning av idrett for barn og ungdom i henhold til nasjonale
rettningslinjer
3.
Notat fra Virke til kommunene vedrørende tilskudd til lokalt
næringsliv
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 073/21 - 02.03.2021:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Covid19 – Orientering om smittesituasjonen v/kommunedirektør Geri B. Aga,
kommunedirektør Kristin Nilsen og kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

