BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

22.03.2021

FORMANNSKAPET
17.03.2021 kl. 14:00 - 18:00

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 allmennhetens tilgang til møtet er ivaretatt.

Orienteringer
E18-løpet. SVV orienterer om fase 2 i utbyggingen som nå skal gå helt til Nesbru.
Deltakere fra SVV:
Bjørn Are Gjessing Nyquist, Statens vegvesen Planleggingsleder
Bent Ånund Ramsfjell, Norconsult, Oppdragsleder
Koronaorientering
v/kommunedirektør Geir Aga, kommunaldirektør Kristin Nilsen, kommuneoverlege Frantz
Leonard Nilsen og kommuneadvokat Tomasz Edsberg
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
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

H
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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

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

076/21

Godkjenning av protokoll

077/21

Behovet for kommunale fysio- og ergoterapeuter

078/21

Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering - 2. gangs
behandling

079/21

Renovasjonsforskrift Bærum kommune - Forslag til
revidert forskrift

080/21

Utslippsfri hurtigbåt til Bærum – Orientering

081/21

Bærum kommunes innspill til andre
konsultasjonsmøte 2021 mellom KS og regjeringen

082/21

Referatsaker

083/21

Henvendelser og innspill

085/21

Redningsselskapet - søknad om tilskudd til kjøp av
luftputebåt

086/21

Covid 19 - Kommunal kompensasjonsordning for
lokale virksomheter

Eventuelt
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Sak 076/21: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoller fra formannskapets møte 02.03. og 04.03.2021 godkjennes slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 076/21 - 17.03.2021:
Vedtak:
Protokoller fra formannskapets møte 02.03. og 04.03.2021 godkjennes slik de foreligger.

Sak 077/21: Behovet for kommunale fysio- og ergoterapeuter
Hovedutvalg for barn og unge-09.03.2021-021/21
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om behovet for styrking av kommunale
fysioterapeuter og ergoterapeuter tas til orientering.
2. Kommunedirektøren rapporterer årlig på status knyttet til Plan for habilitering og
rehabilitering, samt kvalitetsindikatorer for tjenestene.
3. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser hva det vil koste
kommunen om vi øker antall behandlere eller tilbyr flere driftsavtaler, slik at vi ligger på
nivå med sammenlignbare ASSS- kommunene.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-10.03.2021-019/21
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om behovet for styrking av kommunale
fysioterapeuter og ergoterapeuter tas til orientering.
2. Kommunedirektøren rapporterer årlig på status knyttet til Plan for habilitering og
rehabilitering, samt kvalitetsindikatorer for tjenestene.
3. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser hva det vil koste
kommunen om vi øker antall behandlere eller tilbyr flere driftsavtale, slik at vi liger på
nivå med de andre ASSS- kommunene.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om behovet for styrking av kommunale
fysioterapeuter og ergoterapeuter tas til orientering.
2. Kommunedirektøren rapporterer årlig på status knyttet til Plan for habilitering og
rehabilitering, samt kvalitetsindikatorer for tjenestene.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Likelydende innstilling fra hovedutvalgene Baun og Biom ble enstemmig vedtatt.
FSK - 077/21 - 17.03.2021:
Vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om behovet for styrking av kommunale
fysioterapeuter og ergoterapeuter tas til orientering.
2. Kommunedirektøren rapporterer årlig på status knyttet til Plan for habilitering og
rehabilitering, samt kvalitetsindikatorer for tjenestene.
3. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser hva det vil koste
kommunen om vi øker antall behandlere eller tilbyr flere driftsavtale, slik at vi liger på
nivå med de andre ASSS- kommunene.

Sak 078/21: Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering - 2. gangs
behandling
Planutvalget-11.03.2021-050/21
Innstilling:
Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Eineåsen ungdomsskole, planID
2019014, som vist på plankart dokument 5263611 og i bestemmelser, dokument
5263610, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Eineåsen ungdomsskole, planID
2019014, som vist på plankart dokument 5263611 og i bestemmelser, dokument
5263610, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslag 1
Besparelse med bygging og drift av ny 6-parallell skole på Gommerud sammenlignet med
nye 3-parallelle skoler på Gommerud og Belset utredes.

Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslag 2
Grunnet små utearealer og få parkeringsplasser nedskaleres Eieneåsen ungdomsskole til 5
paralleller.
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Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
Det er betydelige kommunale parkeringsarealer i skolens direkte nærhet. Disse
parkeringsarealene bør tas i bruk fremfor at parkeringsarealer prioriteres foran utomhus
oppholdsareal for skolebarna på skoletomten.
Det bes om at 7 av parkeringsplassene i prosjektet, erstattes med kommunalt eide
parkeringsplasser ved Rykkinnhallen og Gommerudbanen. Arealet legges til MUA. Det
skal videre vises hvordan det ytterlige kan legges til rette for parkeringsplasser for de
ansatte med god adkomst vinter og sommer ved Rykinnhallen og Gommerudbanen.
Forslag fremmet av Kari Brodin Seljelid, Ap
(Fellesforslag Ap, MDG)
Vi tar opp igjen følgende tilleggsforslag fremmet i Planutvalget:
Det forespørres opsjon på BREEAM-sertifisering av byggeprosjektet.

Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
(Fellesforslag MDG, Ap)
Det forespørres opsjon på etablering av grønne tak.

Votering:
Ragnar Mollands forslag 1 og 2 fikk 1 stemme (Sp) og falt.
Eirik Bøes forslag fikk 3 stemmer (2V, MDG) og falt.
Fellesforslag Ap, MDG fremmet av Kari Seljelid (Ap) fikk 6 stemmer (2Ap, MDG, 2V, R) og
falt.
Fellesforslag MDG, Ap fremmet av Signe Bakke Sølberg (MDG) fikk 4 stemmer (MDG, 2Ap,
R) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 078/21 - 17.03.2021:
Innstilling:
Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Eineåsen ungdomsskole, planID
2019014, som vist på plankart dokument 5263611 og i bestemmelser, dokument
5263610, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 079/21: Renovasjonsforskrift Bærum kommune - Forslag til revidert
forskrift
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.03.2021-024/21
Innstilling:
Renovasjonsforskrift Bærum kommune vedtas. Den erstatter forskrift om
husholdningsavfall for Bærum kommune vedtatt 27.01.2016.
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Kommunedirektøren følger opp saken med en informasjonskampanje.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Renovasjonsforskrift Bærum kommune vedtas. Den erstatter forskrift om
husholdningsavfall for Bærum kommune vedtatt 27.01.2016.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 079/21 - 17.03.2021:
Innstilling:
Renovasjonsforskrift Bærum kommune vedtas. Den erstatter forskrift om
husholdningsavfall for Bærum kommune vedtatt 27.01.2016.
Kommunedirektøren følger opp saken med en informasjonskampanje.

Sak 080/21: Utslippsfri hurtigbåt til Bærum – Orientering
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.03.2021-027/21
Innstilling:
Sak om utslippsfri hurtigbåt til Bærum tas til orientering.
Planutvalget-11.03.2021-056/21
Innstilling:
Sak om utslippsfri hurtigbåt til Bærum tas til orientering.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om utslippsfri hurtigbåt til Bærum tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Likelydende innstilling fra hovedutvalg Mik og Planutvalget ble enstemmig vedtatt.
FSK - 080/21 - 17.03.2021:
Vedtak:
Sak om utslippsfri hurtigbåt til Bærum tas til orientering.
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Sak 081/21: Bærum kommunes innspill til andre konsultasjonsmøte 2021
mellom KS og regjeringen
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune vedtar innspill til andre konsultasjonsmøte 2021 mellom KS og
regjeringen slik det fremgår av vedlegg 1.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
(Fellesforslag/endringsforslag V, H, Frp)
Innspill til andre konsultasjonsmøtet 2021 KS og regjeringen
Boligpolitiske virkemidler
Barnevernsledere
Bedre rettslig beskyttelse for de folkevalgte endres til Omstilling og tilpasning til klima i
endring.

Votering:
Kommunedirektørens forslag med fellesforslag V, H, Frp fremmet av Wenche Steen (V)
ble enstemmig vedtatt.
FSK - 081/21 - 17.03.2021:
Vedtak:
Bærum kommune vedtar innspill til andre konsultasjonsmøte 2021 mellom KS og
regjeringen slik det fremgår av vedlegg 1 med følgende endring:
Boligpolitiske virkemidler
Barnevernsledere
Bedre rettslig beskyttelse for de folkevalgte endres til Omstilling og tilpasning til klima i
endring.

Sak 082/21: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Risikovurdering av sedimenter i 15 delområder indre Oslofjord (trinn
2) - rapport 2021
2.
Statsforvalters oppfølging av smitteutbrudd av covid-19 ved Hospice
og Stabekk sykehjem - sak avsluttet
3.
Om smittesporing og kapasitet
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4.
5.
6.

Svar på spørsmål fra representanten Bøe (V) vedr. vannledning fra
Rykkinn til Isi
Svar på spørsmål fra representanten Bøe (V) vedr. Presterud gård –
restaurering
Notat til Formannskapet - Vedtak om stenging

Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 082/21 - 17.03.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 083/21: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Stengning av golfsimulator i Bærum kommune
2.
Innspill kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Visit Greater Oslo
3.
Nedstenging av toppidretten i Bærum og Viken
4.
Innspill til dagens formannskapsmøte fra Bærum Idrettsråd
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 083/21 - 17.03.2021:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 085/21: Redningsselskapet - søknad om tilskudd til kjøp av luftputebåt
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune gir støtte til Redningsselskapet med kr. 50.000 for anskaffelse av
luftputebåt til beredskapen i det sentrale Østlandet.
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2. Kommunedirektøren innarbeider tilskuddet i økonomimelding 1-2021.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Nytt punkt 2: «Beløpet dekkes av Formannskapets disposisjonspost (formål 1004).»

Votering:
Kommunedirektørens forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs alternativ til kommunedirektørens forslag 2 ble
enstemmig vedtatt.
FSK - 085/21 - 17.03.2021:
Vedtak:
1. Bærum kommune gir støtte til Redningsselskapet med kr. 50.000 for anskaffelse av
luftputebåt til beredskapen i det sentrale Østlandet.
2. Beløpet dekkes av Formannskapets disposisjonspost (formål 1004).

Sak 086/21: Covid 19 - Kommunal kompensasjonsordning for lokale
virksomheter
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter fordeles i følgende
hovedposter:
·
·
·
·
·
·

Serveringsvirksomheter, inkl. kantiner:17 millioner
Treningssentre:
2 millioner
Omstillingsstøtte til hoteller: 1,5 millioner
Arrangementer, kultur, idrett og næringsliv :5 millioner
Enkeltpersonsforetak/nyetablerte/gründere: 3 millioner
Andre bransjer/reserve: 1,5 millioner

2. Kommunedirektøren får fullmakt til videre fordeling av midlene og gjøre justeringer
mellom tiltakene jfr. vedtakspunkt 1.
3. Bruk av midlene skal rapporteres i sammenheng med Bærumspakke 1 og 2.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Det gis ikke kompensasjonsmidler til virksomheter som utbetaler utbytte for 2020
og/eller 2021.
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Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Kun seriøse virksomheter kan få kompensasjon.
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
Bærum Kommune har en klar forventning til mottakere av støtten om at tiltaket skal
hindre oppsigelser.
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 4 stemmer (R, 2Ap, Sp) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslagfikk 4 stemmer (2Ap, Sp, R) og falt.
Signe Bakke Sølbergs forslag fikk 5 stemmer (MDG, 2Ap, Sp, R) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 086/21 - 17.03.2021:
Vedtak:
1. Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter fordeles i følgende
hovedposter:
·
·
·
·
·
·

Serveringsvirksomheter, inkl. kantiner:17 millioner
Treningssentre:
2 millioner
Omstillingsstøtte til hoteller: 1,5 millioner
Arrangementer, kultur, idrett og næringsliv :5 millioner
Enkeltpersonsforetak/nyetablerte/gründere: 3 millioner
Andre bransjer/reserve: 1,5 millioner

2. Kommunedirektøren får fullmakt til videre fordeling av midlene og gjøre justeringer
mellom tiltakene jfr. vedtakspunkt 1.
3. Bruk av midlene skal rapporteres i sammenheng med Bærumspakke 1 og 2.

Eventuelt
Orientering
Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær orienterte om brann i fasaden på kommunal
byggeplass på Snarøya.
Spørsmål fra Haakon Kvenna Veum (H):
1) Vil kommunedirektøren redegjøre for hva som ligger til grunn for beslutningen om
å stenge skolene frem til 11. april?
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2) Mange ansatte har i media uttalt ønske om å stenge skole og barnehage i frykt for
å bli smittet. Hvilken vekt har presset fra de ansatte blitt gitt i beslutningen sett
opp mot FHIs manglende anbefaling mot å stenge skolene?
Kommunedirektøren besvarer spørsmålene i sak til formannskapets møte 24.03.2021.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

