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Økonomimelding I 2021

Kommunestyret-23.06.2021- 082/21
Vedtak:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet med
neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021.
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf.
Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til
boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og NO0010906704)
jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500
millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.
5. Det settes av midler til følgende prosjekter:
- Kadettangen 22, ungdomstiltak: 3 mill. kr. Midlene disponeres fra potten for byutviklingsmidler
Sandvika.
- Vøyenenga aktivitetspark: 2,4 mill. kr. Midlene gjøres disponible via en tilleggsbevilgning til
anleggsmidler nærmiljøanlegg, øremerket prosjektet.

- Parsellhagen Rykkinn: 0,250 mill..Parsellhagen sikres permanent sommervann med tilstrekkelig
kapasitet fra egnet kum eller ved grunnvannsboring. Anlegget skal være klart så snart som mulig og
senest tidlig vår 2022. Det monteres vannmåler og tegnes abonnement v/ styret i Parsellhagen. Det
forutsettes at styret i Parsellhagen overtar driftskostnadene, da avsatt beløp er oppbrukt.
6. Brukerbetaling for Trygghetspakken fryses for 2021 og kostnaden på kr. 2,5 millioner bes
innarbeidet i Økonomimelding 1.
7. Det settes av følgende midler til en korona-pakke for sårbare grupper i Bærum:
- Aktivitetstiltak for barn og unge: 3 mill. kr
- Aktivitetstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 0,5 mill. kr
- Aktivitetstiltak for ensomme eldre: 0,5 mill. kr
Kommunedirektøren bes om å rapportere tilbake til hovedutvalgene hvordan midlene disponeres.
Formannskapet-16.06.2021- 161/21
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet med
neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021.
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf.
Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til
boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og NO0010906704)
jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500
millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.
5. Det settes av midler til følgende prosjekter:
- Kadettangen 22, ungdomstiltak: 3 mill. kr. Midlene disponeres fra potten for byutviklingsmidler
Sandvika.
- Vøyenenga aktivitetspark: 2,4 mill. kr. Midlene gjøres disponible via en tilleggsbevilgning til
anleggsmidler nærmiljøanlegg, øremerket prosjektet.
- Parsellhagen Rykkinn: 0,25 mill. kr til etablering av vanntilførsel. Det etableres vannmåler og
abonnement, som brukerne må betale for.
6. Brukerbetaling for Trygghetspakken fryses for 2021 og kostnaden på kr. 2,5 millioner bes
innarbeidet i Økonomimelding 1.
7. Det settes av følgende midler til en korona-pakke for sårbare grupper i Bærum:
- Aktivitetstiltak for barn og unge: 3 mill. kr
- Aktivitetstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 0,5 mill. kr
- Aktivitetstiltak for ensomme eldre: 0,5 mill. kr
Kommunedirektøren bes om å rapportere tilbake til hovedutvalgene hvordan midlene disponeres.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.06.2021- 071/21
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og
kulturs ansvarsområde.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet

med neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av
investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån
til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og
NO0010906704) jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en
ramme på 500 millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-09.06.2021- 051/21
Innstilling:
Hovedutvalg bistand og omsorg anbefaler at kommunestyret vedtar følgende:
Brukerbetaling for Trygghetspakken fryses for 2021 og kostnaden på kr. 2,5 millioner i bes
innarbeidet i Økonomimelding 1.
Kommunedirektørens forslag innenfor hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområde tas til
orientering.
Fellesforslag Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet

Hovedutvalg for barn og unge-08.06.2021- 052/21
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet med
neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021.
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf.
Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til
boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og NO0010906704)
jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500
millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.
Oversendt kommunedirektøren:
Kommunedirektøren kommer tilbake med et notat til behandlingen av økonomimelding 1 i FSK, på
hva det vil koste å oppfylle lærernormen fra høsten 2021.
Utvalg for samarbeid-08.06.2021- 030/21
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering.

2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet
med neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf.
Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til
boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og
NO0010906704) jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på
500 millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet
med neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf.
Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til
boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og
NO0010906704) jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på
500 millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

SAKEN I KORTE TREKK
I Økonomimelding I 2021 redegjør Kommunedirektøren for kommunens økonomiske status per
30. april 2021 for de sentrale inntektene, driftsbudsjettet og investeringsprosjektene.
Finansrapporteringen inngår også i meldingen. Videre omhandler meldingen andre forhold i 2021,
som blant annet rapportering på mål og sykefravær.
Økonomimelding I er i utgangspunktet en statusrapportering for drift og investeringer med
korreksjoner, og ikke en ny budsjettbehandling. I hovedsak er endringer med effekt for hele
økonomiplanperioden ikke foreslått i denne meldingen. Det er imidlertid gjort unntak for enkelte
forhold som det er hensiktsmessig å videreføre i perioden samt tekniske endringer. Det vises til
vedlegg for detaljert oversikt.

Dette året er også, som fjoråret, meget spesielt som følge av Covid-19 pandemien og
konsekvensene av de ulike tiltakene for å hindre smittespredning og planlegge/gjennomføre
vaksinering. Usikkerheten rundt varighet og omfang av Covid-19-tiltakene er så store
at årsprognosene er veldig usikre. Kommunedirektøren har likevel utarbeidet årsprognoser av
Covid-19-effektene for hele året for å vise hvordan resultatene kan bli, basert på et sett
forutsetninger om nedtrapping av tiltakene.
Kommunedirektøren foreslår, til tross for at det er tidlig i året, å oppjustere anslaget for de frie
inntektene med 307 mill. fra vedtatt budsjett på 8 636 mill.
De kompensasjonsordningene for Covid-19, som er vedtatt for 1. halvår, er hensyntatt. I tillegg er
regjeringens forslag til oppjustert skatteanslag for landet innarbeidet. Regjeringens forslag til
kompensasjoner i 2. halvår for ekstraordinære Covid-19-kostnader er ikke innarbeidet, men vil bli
vurdert i forbindelse med Økonomimelding II 2021.
Regjeringen har kompensert Bærum for ekstrautgiftene og mindreinntektene knyttet til Covid-19tiltakene med 118,8 millioner kroner for første halvår 2021. I tillegg er det varslet ytterlige
kompensasjoner for andre halvår. Prognosene for Cocid-19-effektene for Bærum viser en netto
merkostnad på 454 mill. for hele året.
Sektorene har meldt et større merbehov enn hva Kommunedirektøren foreslår å kompensere
knyttet til Covid-19. I det økonomiske opplegget for Økonomimelding I, foreslår
Kommunedirektøren i denne omgang å kompensere ekstrautgifter/mindreinntekter knyttet til
Covid-19, på nivå med kompensasjonen fra staten for de fire første månedene.
Kommunedirektøren foreslår på denne bakgrunn å øke sektorenes budsjettramme med til sammen
109 mill. knyttet til effekter av Covid-19 for perioden januar til april.
Kommunedirektøren legger opp til løpende vurdering av budsjettet, neste gang i Økonomimelding II
og i egen sak senere på høsten ved behov.
I ordinær drift er det meldt om et netto merbehov på 153 mill. for året. Av dette foreslår
Kommunedirektøren å kompensere 30,9 mill. netto i Økonomimelding I 2021. Det er fokus på
korrigerende tiltak resten av året, og merbehovene vurderes frem mot Økonomimelding II 2021.
Kommunedirektøren vil fortsatt ha fokus på kostnadskontroll, også i tjenestene som ikke er direkte
berørt av Covid-19-tiltakene.
Økningene knyttet til merbehov som følge av Covid-19 er finansiert av økte statlige midler.
Økningen i driftsbudsjettet utover inndekning av merbehov Covid-19 og tekniske endringer (bruk av
sektorresultat, bundne midler og andre tekniske endringer) er dekket av økte frie inntekter.
Total tiltakspakke for Bærumspakke 2 og videreførte tiltak fra Bærumspakke 1 utgjør 26,3 mill., og
finansieres delvis av ubrukte midler fra 2020 på 11,7 mill. og øremerket tilskudd på 1,9 mill.
Kommunedirektøren foreslår at resterende beløp på 12,7 mill. innarbeides i Økonomimelding I.
Bruttorammen for investeringene foreslås redusert med 475 mill. Hovedårsaken til dette er endret
periodisering og senere oppstart av enkelte prosjekter. Av de store formålsbyggene, holder
hovedvekten planlagt fremdrift. I Økonomimelding I 2021 legges det opp til at det kun er de høyst
nødvendige endringene som tas inn og at endringer som kan utsettes gjennomføres i

Økonomimelding II. Som omtalt i saken om overføring av midler fra 2020 til 2021, er det imidlertid
viktig å vurdere gjennomføringsevnen for prosjektene i 2021. Større endringer inklusive
periodisering er innarbeidet, mens mindre og usikre justeringer utsettes til Økonomimelding II.
Det vil bli foretatt en mer detaljert gjennomgang i Økonomimelding II hvor det vil foreligge mer
oppdatert informasjon om det enkelte prosjektet.
Prosess
Økonomimeldingen er koordinert av Økonomistyring og utarbeidet i samarbeid med
kommunalsjefer og kommunaldirektører.
Som følge av streiken som trådte i kraft 27. mai, ble noen sentrale ressurser tatt ut i streik i
sluttføringen av denne økonomimeldingen. Dette har påvirket den siste kvalitetssikringen av
tallene. Kommunedirektøren legger på denne bakgrunn inn et forbehold om at det kan være noen
mindre feil i tallene. Er dette tilfelle, vil det bli rettet opp og justert i Økonomimelding II 2021.
Av samme årsak mangler vedlegg 3.4 Prosjektoversikt Bærumspakken.

Vedlegg:
Økonomimelding I 2021
Månedsrapport april 2021

5438402
5438419

Behandlingen i møtet 23.06.2021 Kommunestyret
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Samarbeid med frivilligheten skal være et supplement til Bærum kommunes eksisterende tilbud og
ikke til fortrengsel for tilbud som drives i dag. I den utstrekning dette medfører at planlagte
innsparinger ikke kan gjennomføres justeres budsjettrammene i forbindelse med Økonomimelding
II

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Det settes av midler til følgende prosjekter:
1) Prisen på trygghetspakken endres ikke (417 kr. måneden). 2.5 mill.
2) Det etableres en ordning med badeverter på de offentlige strendene på Storøya og Kadettangen
for badesesongen 2021, så snart det er praktisk mulig. 0,75mill.
3)»Koronapakke» til barne-, ungdoms- og senior-arbeidet i kommunen for å bidra til god gjenåpning
av bærumssamfunnet. Koronapakken er til kommunedirektørens løpende disposisjon sommer og
høst 2021: Støtte til aktiviteter i fritidsklubber, aktivitetssentre, idrettslag, kultur- og friluftsliv og
annet frivillig arbeid etter enkel søknad. 4 mill. kr.
4) I påvente av endelig politisk behandling av sak om svømmeundervisning i skolen og avklaring av
hva 40 timers svømmeundervisning vil koste, styrkes svømmeopplæringen allerede fra høsten 2021
med inntil 2 mill.

Beløpene bes innarbeidet i Økonomimelding 1, der annen finansiering ikke er foreslått.

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
(Fellesforslag Ap, H, V, KrF og Frp)
Parsellhagen Rykkinn: 0,250 mill..Parsellhagen sikres permanent sommervann med tilstrekkelig
kapasitet fra egnet kum eller ved grunnvannsboring. Anlegget skal være klart så snart som mulig og
senest tidlig vår 2022. Det monteres vannmåler og tegnes abonnement v/ styret i Parsellhagen. Det
forutsettes at styret i Parsellhagen overtar driftskostnadene, da avsatt beløp er oppbrukt.

Votering:
Stein Stugus forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslag 1, 2, 3 og 4 fikk 13 stemmer (8Ap, 2SV, 2Sp, R) og falt.
Innstillingen punkt 1, 2, 3, 4, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 5 to første strekpunkter ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag Ap, H, V, KrF og Frp fremmet av Kjell Maartmann-Moe (Ap) som erstatning for
innstillingen punkt 5 tredje strekpunkt ble enstemmig vetatt.

Kommunestyret-23.06.2021- 082/21:
Vedtak:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet med
neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021.
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf.
Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til
boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og NO0010906704)
jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500
millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.
5. Det settes av midler til følgende prosjekter:
- Kadettangen 22, ungdomstiltak: 3 mill. kr. Midlene disponeres fra potten for byutviklingsmidler
Sandvika.
- Vøyenenga aktivitetspark: 2,4 mill. kr. Midlene gjøres disponible via en tilleggsbevilgning til
anleggsmidler nærmiljøanlegg, øremerket prosjektet.
- Parsellhagen Rykkinn: 0,250 mill..Parsellhagen sikres permanent sommervann med tilstrekkelig
kapasitet fra egnet kum eller ved grunnvannsboring. Anlegget skal være klart så snart som mulig og
senest tidlig vår 2022. Det monteres vannmåler og tegnes abonnement v/ styret i Parsellhagen. Det
forutsettes at styret i Parsellhagen overtar driftskostnadene, da avsatt beløp er oppbrukt.
6. Brukerbetaling for Trygghetspakken fryses for 2021 og kostnaden på kr. 2,5 millioner bes
innarbeidet i Økonomimelding 1.
7. Det settes av følgende midler til en korona-pakke for sårbare grupper i Bærum:

- Aktivitetstiltak for barn og unge: 3 mill. kr
- Aktivitetstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 0,5 mill. kr
- Aktivitetstiltak for ensomme eldre: 0,5 mill. kr
Kommunedirektøren bes om å rapportere tilbake til hovedutvalgene hvordan midlene disponeres.
Behandlingen i møtet 16.06.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
(Fellesforslag H, V, Frp, Ap)
Nytt punkt 5:
Det settes av midler til følgende prosjekter:
- Kadettangen 22, ungdomstiltak: 3 mill. kr. Midlene disponeres fra potten for byutviklingsmidler
Sandvika.
- Vøyenenga aktivitetspark: 2,4 mill. kr. Midlene gjøres disponible via en tilleggsbevilgning til
anleggsmidler nærmiljøanlegg, øremerket prosjektet.
(Fellesforslag H, V, Frp)
- Parsellhagen Rykkinn: 0,25 mill. kr til etablering av vanntilførsel. Det etableres vannmåler og
abonnement, som brukerne må betale for.

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
(Fellesforslag H, V, Frp)
Nytt punkt 6:
Brukerbetaling for Trygghetspakken fryses for 2021 og kostnaden på kr. 2,5 millioner bes
innarbeidet i Økonomimelding 1.

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Nytt punkt:
Det settes av midler til følgende prosjekter:
1) Kadettangen 22, ungdomstiltak: 3 mill. kr. Midlene disponeres fra potten for byutviklingsmidler
Sandvika.
2) Vøyenenga aktivitetspark: 2,4 mill. kr. Midlene gjøres disponible via en tilleggsbevilgning til
anleggsmidler nærmiljøanlegg, øremerket prosjektet.
3) Prisen på trygghetspakken endres ikke (417 kr. måneden). 2.5 mill.
4) Parsellhagen Rykkinn: 0,250 mill..Parsellhagen sikres permanent sommervann med tilstrekkelig
kapasitet fra egnet kum eller ved grunnvannsboring. Anlegget skal være klart så snart som mulig og
senest tidlig vår 2022. Det monteres vannmåler og tegnes abonnement v/ styret i Parsellhagen. Det
forutsettes at styret i Parsellhagen overtar driftskostnadene, da avsatt beløp er oppbrukt.
5) Det etableres en ordning med badeverter på de offentlige strendene på Storøya og Kadettangen
for badesesongen 2021, så snart det er praktisk mulig. 0,75mill.
6)»Koronapakke» til barne-, ungdoms- og senior-arbeidet i kommunen for å bidra til god gjenåpning
av bærumssamfunnet. Koronapakken er til kommunedirektørens løpende disposisjon sommer og
høst 2021: Støtte til aktiviteter i fritidsklubber, aktivitetssentre, idrettslag, kultur- og friluftsliv og
annet frivillig arbeid etter enkel søknad. 4 mill. kr.

Beløpene bes innarbeidet i Økonomimelding 1, der annen finansiering ikke er foreslått.

Forslag fremmet av Morten Skauge, H
(Felles H, V, Frp)
Nytt punkt:
Det settes av følgende midler til en korona-pakke for sårbare grupper i Bærum:
- Aktivitetstiltak for barn og unge: 3 mill. kr
- Aktivitetstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 0,5 mill. kr
- Aktivitetstiltak for ensomme eldre: 0,5 mill. kr
Kommunedirektøren bes om å rapportere tilbake til hovedutvalgene hvordan midlene disponeres.

Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Samarbeid med frivilligheten skal være et supplement til Bærum kommunes eksisterende tilbud og
ikke til fortrengsel for tilbud som drives i dag. I den utstrekning dette medfører at planlagte
innsparinger ikke kan gjennomføres justeres budsjettrammene i forbindelse med Økonomimelding
II
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 2 stemmer (R, MDG) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslag 3, 4, 5 og 6 fikk 5 stemmer (2Ap, MDG, Sp, R) og falt.
Fellesforslag H, V, Frp, Ap fremmet av Morten Skauge (H)/Kjell Maartmann Moe (Ap) nytt punkt 5 i
to punkter ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag H, V, Frp fremmet av Morten Skauge (H) nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag H, V, Frp (koronapakke) fremmet av Morten Skauge (H) nytt punkt i tre prikkpunkter
ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag H, V, Frp fremmet av Torbjørn Espelien (Frp) ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling (som Baun og MIK) ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet-16.06.2021- 161/21:
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet med
neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021.
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf.
Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til
boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og NO0010906704)
jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500
millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.
5. Det settes av midler til følgende prosjekter:
- Kadettangen 22, ungdomstiltak: 3 mill. kr. Midlene disponeres fra potten for byutviklingsmidler

Sandvika.
- Vøyenenga aktivitetspark: 2,4 mill. kr. Midlene gjøres disponible via en tilleggsbevilgning til
anleggsmidler nærmiljøanlegg, øremerket prosjektet.
- Parsellhagen Rykkinn: 0,25 mill. kr til etablering av vanntilførsel. Det etableres vannmåler og
abonnement, som brukerne må betale for.
6. Brukerbetaling for Trygghetspakken fryses for 2021 og kostnaden på kr. 2,5 millioner bes
innarbeidet i Økonomimelding 1.
7. Det settes av følgende midler til en korona-pakke for sårbare grupper i Bærum:
- Aktivitetstiltak for barn og unge: 3 mill. kr
- Aktivitetstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 0,5 mill. kr
- Aktivitetstiltak for ensomme eldre: 0,5 mill. kr
Kommunedirektøren bes om å rapportere tilbake til hovedutvalgene hvordan midlene disponeres.
Behandlingen i møtet 10.06.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Forslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
Persillehagen sikres permanent sommervann med tilstrekkelig kapasitet fra egnet kum eller ved
grunnvannsboring. Det settes av inntil 250.000 kr. Anlegget skal være klart senest tidlig vår 2022
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
Økonomimelding I 2021 tas til orientering, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs
ansvarsområde.

Votering:
Strømmes forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag, punktene 2-4, ble enstemmig vedtatt.
Rieber-Mohns forslag ble enstemmig oversendt formannskapet.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.06.2021- 071/21:
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og
kulturs ansvarsområde.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet
med neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av
investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån
til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og
NO0010906704) jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en
ramme på 500 millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

Behandlingen i møtet 09.06.2021 Hovedutvalg for bistand og omsorg

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Økonomimelding 1:
Hovedutvalg bistand og omsorg anbefaler at kommunestyret vedtar følgende:
Brukerbetaling for Trygghetspakken fryses for 2021 og kostnaden på kr. 2,5 millioner i bes
innarbeidet i Økonomimelding 1.
Kommunedirektørens forslag innenfor hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområde tas til
orientering.
Fellesforslag Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet
Votering:
Fellesforslag Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for bistand og omsorg-09.06.2021- 051/21:
Innstilling:
Hovedutvalg bistand og omsorg anbefaler at kommunestyret vedtar følgende:
Brukerbetaling for Trygghetspakken fryses for 2021 og kostnaden på kr. 2,5 millioner i bes
innarbeidet i Økonomimelding 1.
Kommunedirektørens forslag innenfor hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområde tas til
orientering.
Fellesforslag Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet

Behandlingen i møtet 08.06.2021 Hovedutvalg for barn og unge
Forslag fremmet av Elisabeth Nesset, Ap
Kommunedirektøren kommer tilbake med et notat til behandlingen av økonomimelding 1 i FSK, på
hva det vil koste å oppfylle lærernormen fra høsten 2021
Votering:
Elisabeth Nessets (Ap) forslag ble enstemmig oversendt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-08.06.2021- 052/21:
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet med
neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021.
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf.

Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til
boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og NO0010906704)
jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500
millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.
Oversendt kommunedirektøren:
Kommunedirektøren kommer tilbake med et notat til behandlingen av økonomimelding 1 i FSK, på
hva det vil koste å oppfylle lærernormen fra høsten 2021.
Behandlingen i møtet 08.06.2021 Utvalg for samarbeid
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalg for samarbeid-08.06.2021- 030/21:
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre arbeidet
med neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf.
Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre utlån til
boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og
NO0010906704) jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på
500 millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

