BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

19.05.2021

FORMANNSKAPET
12.05.2021 kl. 14:00 - 16:30

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
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Følgende medlemmer møtte:
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2

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

117/21

Godkjenning av protokoll

118/21

Handlingsplan for bedre luftkvalitet 2021-2025

119/21

Energirapport Eiendom 2020

120/21

5-årig vedlikeholdsplan Eiendom 2021

121/21

Bærum kommunale pensjonskasse - orientering om
endringer i vedtektene

122/21

Bærum kommunale pensjonskasse - orientering om
regnskapet og årsberetningen for 2020.

123/21

Trygt lokalsamfunn i Bærum årsrapport 2020

124/21

Årsmelding 2020 - Råd for personer med
funksjonsnedsettelse

125/21

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS) – Bærum
kommunes eventuelle inntreden på
deltaker/eiersiden

126/21

Referatsaker

127/21

Henvendelser og innspill

137/21

Utvidelse av Ramsåsen naturreservat og opprettelse
av Søbråten naturreservat i Bærum kommune, svar på
høring

140/21

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

Eventuelt

3

Sak 117/21: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoller fra formannskapets møte 21.03.2021 og 23.03.2021 godkjennes slik de
foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 117/21 - 12.05.2021:
Vedtak:
Protokoller fra formannskapets møte 21.03.2021 og 23.03.2021 godkjennes slik de
foreligger.

Sak 118/21: Handlingsplan for bedre luftkvalitet 2021-2025
Hovedutvalg for barn og unge-04.05.2021-033/21
Innstilling:
1. Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bærum 2020-2025 tas til orientering.
2. Handlingsplan for luftkvalitet i Bærum 2020-2025 vedtas og erstatter Handlingsplan for
bedre luftkvalitet 2015-2020.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.05.2021-032/21
Innstilling:
1. Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bærum 2020-2025 tas til orientering.
2. Handlingsplan for luftkvalitet i Bærum 2020-2025 vedtas og erstatter Handlingsplan
for bedre luftkvalitet 2015-2020.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.05.2021-049/21
Innstilling:
1. Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bærum 2020-2025 tas til orientering.
2. Handlingsplan for luftkvalitet i Bærum 2020-2025 foreslås vedtatt, med de endringer
som fremkommer av behandlingen i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, og
erstatter Handlingsplan for bedre luftkvalitet 2015-2020.
3. Kommunedirektøren bes, i tillegg til nåværende, vurdere å etablere flere
målestasjoner i hele kommunen – både i trafikkerte og mindre trafikkerte områder
4. Kommunedirektøren bes vurdere behov en informasjonskampanje der det
informeres om bl.a: riktig fyringsteknikk, hvordan feil fyring påvirker luftkvalitet og
tilskuddsordning for utskiftning til rentbrennende vedovner. Det vurderes også
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behov for SMS-varsling på ekstra ille dager
5. Kommunedirektøren bes fjerne utredning om forbud mot vedfyring i eldre ikkerentbrennende ovner
6. Kommunedirektøren bes fjerne tiltaket om miljøfartsgrense på E18
7. Kommunedirektøren bes fjerne tiltaket om piggdekkgebyr
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i Planutvalget.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 118/21 - 12.05.2021:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i Planutvalget.

Sak 119/21: Energirapport Eiendom 2020
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.05.2021-048/21
Innstilling:
Rapporteringen av kommunens energiforbruk for 2020 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 119/21 - 12.05.2021:
Vedtak:
Rapporteringen av kommunens energiforbruk for 2020 tas til orientering.

Sak 120/21: 5-årig vedlikeholdsplan Eiendom 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om vedlikehold av kommunale eiendommer tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Kommunedirektøren bes sende ut en oversikt over kommunens eiendommer med angitt
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tilstandsgrad og prioritering (A, B og C).
Votering:
Innstillingen med Ragnar Mollands forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 120/21 - 12.05.2021:
Vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om vedlikehold av kommunale eiendommer tas
til orientering.
2. Kommunedirektøren bes sende ut en oversikt over kommunens eiendommer med
angitt tilstandsgrad og prioritering (A, B og C).

Sak 121/21: Bærum kommunale pensjonskasse - orientering om endringer i
vedtektene
Eierutvalget-14.04.2021-020/21
Innstilling:
Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 121/21 - 12.05.2021:
Innstilling:
Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.

Sak 122/21: Bærum kommunale pensjonskasse - orientering om
regnskapet og årsberetningen for 2020.
Eierutvalget-14.04.2021-021/21
Innstilling:
Regnskapet og årsberetningen 2020 for Bærum kommunale pensjonskasse tas til
orientering.
Vedtak:
Eierutvalget vil uttrykke anerkjennelse til pensjonskassens styre for et godt økonomisk
resultat også i 2020.
Behandlingen i møtet:
Votering:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 122/21 - 12.05.2021:
Innstilling:
Regnskapet og årsberetningen 2020 for Bærum kommunale pensjonskasse tas til
orientering.

Sak 123/21: Trygt lokalsamfunn i Bærum årsrapport 2020
Hovedutvalg for barn og unge-04.05.2021-034/21
Innstilling:
Hovedutvalg barn og unge tar Trygt lokalsamfunn i Bærum årsrapport 2020 til orientering.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.05.2021-033/21
Innstilling:
Årsrapporten tas til orientering
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.05.2021-050/21
Innstilling:
Årsrapporten tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
For å forebygge ulykker må kommunen sørge for at det er badeverter, gjerne med
livredningskompetanse på badeplassene på Kadettangen og Støryøodden sommeren
2021.
Votering:
Likelydende innstilling fra hovedutvalgene ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig oversendt kommunedirektøren.
FSK - 123/21 - 12.05.2021:
Vedtak:
Årsrapporten tas til orientering.
Oversendt kommunedirektøren:
For å forebygge ulykker må kommunen sørge for at det er badeverter, gjerne med
livredningskompetanse på badeplassene på Kadettangen og Støryøodden sommeren
2021.

Sak 124/21: Årsmelding 2020 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse
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Rådets anbefaling:
Årsmelding 2020 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Før kommunestyrets behandling legges det frem en oversikt med fullt navn på de
organisasjoner som enkelte av medlemmene i rådet tilhører.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 124/21 - 12.05.2021:
Innstilling:
Årsmelding 2020 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse tas til orientering.

Sak 125/21: Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS) – Bærum
kommunes eventuelle inntreden på deltaker/eiersiden
Eierutvalget-05.05.2021-027/21
Innstilling:
1. Bærum kommune ønsker og gå inn på deltaker-/eiersiden i Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS), med de konsekvenser det får for utvalgets
sekretariatløsning.
2. Kommunedirektøren iverksetter en prosess ovenfor VIKUS, som tilrettelegger for en
mulig deltakelse på eiersiden.
3. Finansieringen av deltakerinnskuddet innarbeides i Økonomimelding 2 - 2021
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 125/21 - 12.05.2021:
Innstilling:
1. Bærum kommune ønsker og gå inn på deltaker-/eiersiden i Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS), med de konsekvenser det får for utvalgets
sekretariatløsning.
2. Kommunedirektøren iverksetter en prosess ovenfor VIKUS, som tilrettelegger for en
mulig deltakelse på eiersiden.
3. Finansieringen av deltakerinnskuddet innarbeides i Økonomimelding 2 - 2021

Sak 126/21: Referatsaker

8
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Svar på spørsmål fra representanten Eirik Bøe (V) vedr,
eiendomsforvatning og skolebygg
2.
Svar på spørsmål fra representanten Finn Hebbe Johnsrud (SP) vedr.
vedlikeholdsetterslep i eiendomsmassen
3.
Tilleggsinformasjon vedrørende sak "Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS) – Bærum kommunes
eventuelle inntreden på deltaker/eiersiden"
4.
UBB - Oversendelse av regnskap, orientering om driften og
revisjonsberetning for 2020
5.
Notat som svarer ut spørsmål fra Dag Egil Strømme (H) vedr.
Kadettangen 22
6.
Svar på spørsmål under orientering forslag revidert klimastrategi
7.
Notat Presterud gård - restaurering utvendig panel
8.
Selvkost for Trygghetspakken – oppdaterte beregninger tilleggsinformasjon til Formannskapet
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 126/21 - 12.05.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 127/21: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ingen dokumenter til orientering.
FSK - 127/21 - 12.05.2021:
Vedtak:
Ingen dokumenter til orientering.
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Sak 137/21: Utvidelse av Ramsåsen naturreservat og opprettelse av
Søbråten naturreservat i Bærum kommune, svar på høring
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.05.2021-047/21
Innstilling:
Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og
opprettelsen av Søbråten naturreservat og har ingen merknader til høringen.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og
opprettholdelsen av Søbråten naturreservat, men med kommentar om at det ikke skal
innføres ferdselsforbud i noen deler av området.

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstllingen og Torbjørn Espeliens forslag ble innstillingen
vedtatt mot 1 stemme (Frp).
FSK - 137/21 - 12.05.2021:
Vedtak:
Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og
opprettelsen av Søbråten naturreservat og har ingen merknader til høringen.

Sak 140/21: Forebygging av koronasmitte i Bærum kommune –
videreføring og endring av lokal forskrift
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Endring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune

Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar følgende endring i forskrift om
forebygging av koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-011939):
·

I § 3 gjøres følgende endringer:
·

I bokstav a nr. 1 strykes følgende setning: “Ved gjennomføring av slike arrangementer skal
det ikke være flere enn 50 personer til stede”.

·

Nytt nr. 7 i bokstav a skal lyde slik:
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Religiøse seremonier og samlinger i tros- og livssynshus forbindelse med feiring
av Eid i perioden til og med 14. mai 2021. Ved gjennomføring av slike
arrangementer skal det ikke være flere enn 20 personer til stede. Arrangøren
skal tilrettelegge for at alle inne i lokalet kan holde to meters avstand, og at
alle utenfor inngangspartier og lignende kan holde en meters avstand, til
personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.
·

Bokstav b skal lyde slik:

Utendørs arrangementer:
Utendørs arrangementer kan gjennomføres så langt det er tillatt etter de til
enhver tid gjeldende regler i Covid-19-forskriften. Ved gjennomføring av
utendørs arrangementer, skal det ikke være flere enn 200 personer til stede
samtidig.
Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs idrettsarrangementer, unntatt for
toppidretten.
·

Bokstav c skal lyde slik:

Private sammenkomster som ikke er arrangement:
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere
enn 10 personer til stede samtidig.
Personer som tilhører følgende grupper regnes ikke med i det totale antall
personer som kan være til stede:
1. Personer som er fullvaksinert
2. Personer som har fått én vaksinedose og det har gått 3 til 15 uker fra de fikk
dosen og de har oppholdt seg i Norge de siste 10 dagene.
3. Personer som har gjennomgått Covid-19-sykdom i løpet av de siste 6
månedene.
Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra
samme husstand. Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort
i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne
personer som tilretteleggere.
Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller
delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle
deltakerne kan holde en meters avstand til andre deltakere som ikke er i
samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

·

Endringen trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

2. Endring av lokal forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i Bærum kommune
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Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar følgende endring i forskrift om
forebygging av koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-011939):
·

I § 3 gjøres følgende endringer:

·

Første ledd skal lyde slik:

De til enhver tid gjeldende anbefalingene i Byggenæringens landsforening
(BNL) bransjestandard om smittevern skal følges på byggeplasser. Anbefalinger
i standarden gjelder som påbud i denne forskriftens virketid.
·

Femte ledd skal lyde slik:

Arbeidsgiver er ansvarlig for at det føres liste over alle som har vært på
byggeplassen, med oversikt over tidspunkt og dato de har vært på
byggeplassen. Listen skal inneholde nødvendig informasjon for sikker
identifisering av hvem som har vært til stede, herunder
identifikasjonsopplysninger som navn, telefonnummer og person- og/eller dnummer. Listen over arbeidere må behandles i tråd med
personvernlovgivningen. Listen skal utleveres til smittesporere på forespørsel.
På forespørsel skal også fødsels-, person og/eller d-nummer utleveres i
forbindelse med smittesporing dersom det er nødvendig for å sikre
smittesporingsarbeidet. Arbeidsgiver skal aktivt bidra til å få kontakt med
smittede og bidra til at smittede personer og deres nærkontakter har kunnskap
om regler knyttet til karantene og isolasjon.
·

I § 6 gjøres følgende endring:
·

Tredje ledd skal lyde slik:
Det skal være vakthold på byggeplasser med mer enn 10 personer som går
kontrollrunder hver time og som påser at avstandskrav og andre
smittevernregler til enhver tid følges, herunder bestemmelser om rengjøring
som beskrevet i Bransjenormen. Kontrollrundene skal dokumenteres. Brudd
skal straks påtales og dokumenteres av den som gjennomfører kontrollen.
Byggherre i samarbeid med arbeidsgiver er ansvarlig for kontrollrundene.

·

Endringene trer i kraft 14. mai kl. 00:01 og gjelder inntil videre.
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3. Tolkning og anvendelse av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune

Kommunedirektøren legger til grunn at forskriftens § 3 bokstav c skal forstås slik at den
omfatter private sammenkomster i russebuss, utendørs sammenkomster i det
offentlige rom som ikke er arrangement, o.l.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Antallsbegrensning i §3. a. 3. (vielser m.m.) endres fra 10 til 20
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
Kommunaldirektøren bes kontakte Helseministeren for å finne en løsning slik at Øvrevoll
kan gjennomføre løp uten publikum.

Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
(Fellesforslag alle partier)
Punkt 3 utsettes.
Kommunedirektøren kommer tilbake til dette forholdet, for å få en tolkning som
samsvarer med nabokommunene Oslo og Asker.
Votering:
Stein Stugus forslag ble enstemmig vedtatt.
Torbjørn Espeliens forslag 1 fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Torbjørn Espeliens forslag 2 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget alle partier fremmet av ordfører Lisbth Hammer Krog ble enstemmig
vedtatt.
Innstillingen punktene 1 og 2 med formannskapets tillegg/endringer ble enstemmig
vedtatt. Innstillingen punkt 3 ble utsatt.
FSK - 140/21 - 12.05.2021:
Vedtak:
1. Endring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune

Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar følgende endring i forskrift om
forebygging av koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-011939):
·

I § 3 gjøres følgende endringer:
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·

I bokstav a nr. 1 strykes følgende setning: “Ved gjennomføring av slike arrangementer skal
det ikke være flere enn 50 personer til stede”.

·

Nytt nr. 7 i bokstav a skal lyde slik:

Religiøse seremonier og samlinger i tros- og livssynshus forbindelse med feiring
av Eid i perioden til og med 14. mai 2021. Ved gjennomføring av slike
arrangementer skal det ikke være flere enn 20 personer til stede. Arrangøren
skal tilrettelegge for at alle inne i lokalet kan holde to meters avstand, og at
alle utenfor inngangspartier og lignende kan holde en meters avstand, til
personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.
·

Bokstav b skal lyde slik:

Utendørs arrangementer:
Utendørs arrangementer kan gjennomføres så langt det er tillatt etter de til
enhver tid gjeldende regler i Covid-19-forskriften. Ved gjennomføring av
utendørs arrangementer, skal det ikke være flere enn 200 personer til stede
samtidig.
Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs idrettsarrangementer, unntatt for
toppidretten.
·

Bokstav c skal lyde slik:

Private sammenkomster som ikke er arrangement:
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere
enn 10 personer til stede samtidig.
Personer som tilhører følgende grupper regnes ikke med i det totale antall
personer som kan være til stede:
1. Personer som er fullvaksinert
2. Personer som har fått én vaksinedose og det har gått 3 til 15 uker fra de fikk
dosen og de har oppholdt seg i Norge de siste 10 dagene.
3. Personer som har gjennomgått Covid-19-sykdom i løpet av de siste 6
månedene.
Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra
samme husstand. Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort
i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne
personer som tilretteleggere.
Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller
delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle
deltakerne kan holde en meters avstand til andre deltakere som ikke er i
samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.
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·

Endringen trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

2. Endring av lokal forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i Bærum kommune

Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar følgende endring i forskrift om
forebygging av koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-011939):
·

I § 3 gjøres følgende endringer:

·

Første ledd skal lyde slik:

De til enhver tid gjeldende anbefalingene i Byggenæringens landsforening
(BNL) bransjestandard om smittevern skal følges på byggeplasser. Anbefalinger
i standarden gjelder som påbud i denne forskriftens virketid.
·

Femte ledd skal lyde slik:

Arbeidsgiver er ansvarlig for at det føres liste over alle som har vært på
byggeplassen, med oversikt over tidspunkt og dato de har vært på
byggeplassen. Listen skal inneholde nødvendig informasjon for sikker
identifisering av hvem som har vært til stede, herunder
identifikasjonsopplysninger som navn, telefonnummer og person- og/eller dnummer. Listen over arbeidere må behandles i tråd med
personvernlovgivningen. Listen skal utleveres til smittesporere på forespørsel.
På forespørsel skal også fødsels-, person og/eller d-nummer utleveres i
forbindelse med smittesporing dersom det er nødvendig for å sikre
smittesporingsarbeidet. Arbeidsgiver skal aktivt bidra til å få kontakt med
smittede og bidra til at smittede personer og deres nærkontakter har kunnskap
om regler knyttet til karantene og isolasjon.
·

I § 6 gjøres følgende endring:
·

Tredje ledd skal lyde slik:
Det skal være vakthold på byggeplasser med mer enn 10 personer som går
kontrollrunder hver time og som påser at avstandskrav og andre
smittevernregler til enhver tid følges, herunder bestemmelser om rengjøring
som beskrevet i Bransjenormen. Kontrollrundene skal dokumenteres. Brudd
skal straks påtales og dokumenteres av den som gjennomfører kontrollen.
Byggherre i samarbeid med arbeidsgiver er ansvarlig for kontrollrundene.
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·
·

Endringene trer i kraft 14. mai kl. 00:01 og gjelder inntil videre.

Formannskapets endringer/tillegg:
· Antallsbegrensning i §3. a. 3. (vielser m.m.) endres fra 10 til 20
· Punkt 3 utsettes.
Kommunedirektøren kommer tilbake til dette forholdet, for å få en tolkning som
samsvarer med nabokommunene Oslo og Asker.
· Kommunaldirektøren bes kontakte Helseministeren for å finne en løsning slik at
Øvrevoll kan gjennomføre løp uten publikum.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

