BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

02.06.2021

FORMANNSKAPET
02.06.2021 kl. 14:00 - 16:00

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 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
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

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

Tittel
kommunaldirektør samfunn
kommunaldirektør org., styring
og utvikling
Kommunedirektør
kommunaldirektør velferd
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Sak 143/21: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoller fra formannskapets møter 19.05.2021 og 21.5.2021 godkjennes slik de
foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 143/21 - 02.06.2021:
Vedtak:
Protokoller fra formannskapets møter 19.05.2021 og 21.05.2021 godkjennes slik de
foreligger.

Sak 144/21: Samtykke etter jordloven - Lommedalsveien 306
Formannskapet-19.05.2021-136/21
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av kommunedirektørens notat som svarer ut spørsmål stilt av
Kjell Maartmann-Moe (Ap).
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Etter jordloven §§ 9 og 12 gis det ikke samtykke til deling av gnr. 99 bnr. 1 som vist på
situasjonskart, dokument 5228669.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H
Formannskapet slutter seg til Planutvalgets vedtak m/begrunnelse i planutvalgssak
095/21 (planutvalgets møte 29.04.2021.)

Votering:
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og forslag fremmet av Ole
Kristian Udnes, ble Udnes forslag vedtatt med 8 (7H, 1Frp) mot 7 (2AP, 2V, 1MDG, 1SP,
1R) stemmer.
FSK - 144/21 - 02.06.2021:
Vedtak:
Formannskapet slutter seg til Planutvalgets vedtak m/begrunnelse i planutvalgssak
095/21 (planutvalgets møte 29.04.2021.)

5

Sak 145/21: Bekkestua Sør - områderegulering - 2. gangs behandling
Planutvalget-20.05.2021-106/21
Innstilling: Forslag til områderegulering for Bekkestua Sør planID2016009, som vist på
plankart dokument 5255439 og i bestemmelser dokument 5297046 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg:
Tillegg til bestemmelsene §4:
Felt B2.1
Rekkehus skal være på max 2 etasjer, med flatt tak uten takterrasse.
Tillegg:
Bebyggelse på felt B2.1, B2.2, B3 og B4 skal være rekkehus, leiligheter tillates ikke.
Ved detaljregulering av felt B2, B3 og B4 skal det legge fram et reguleringsalternativ hvor
Bekkestua bekken åpnes i hele eller deler av planområdet.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til områderegulering for Bekkestua Sør planID2016009, som vist på plankart
dokument 5255439 og i bestemmelser dokument 5297046 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Planene sendes tilbake og boligsammenseting og boligpris behandles sammen med
utbyggingsplaner for Ballerud på følgende grunnlag:
- Det skal innarbeides en betydelig andel boliger med permanent pris under markedsnivå.
Om lovverket ikke endres sllik at det er mulig utsettes behandling av utbygging inntil
videre.
- Det skal være variasjon av type boliger også innenfor et felt for å sikre mangfold. Dette
skal inkludere både rekkehus og lavblokker (inntil 4-5 etasjer)
- Det skal avsettes plass til tilrettelagte boliger med seviceenhet
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslag 1
Felt B1 har fasader med inntil 12 boligenheter uten variasjon. Fasadene må gis et variert
uttrykk, f. eks. i form, ved variert materialbruk og som sprang i vegglivet.

Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslag 2
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Antall boenheter i en sammenhengende rekke begrenses til 7.

Votering:
Stein Stugus forslag fikk 1 stemme (R) og falt.
Ragnar Mollands forslag 1 fikk 4 stemmer (SP, AP, R) og falt.
Ragnar Mollands forslag 2 fikk 2 stemmer (SP, R) og falt.
Innstillingen fra planutvalget ble vedtatt mot 1 stemme (R).

FSK - 145/21 - 02.06.2021:
Innstilling:
Forslag til områderegulering for Bekkestua Sør planID2016009, som vist på plankart
dokument 5255439 og i bestemmelser dokument 5297046 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg:
Tillegg til bestemmelsene §4:
Felt B2.1
Rekkehus skal være på max 2 etasjer, med flatt tak uten takterrasse.
Tillegg:
Bebyggelse på felt B2.1, B2.2, B3 og B4 skal være rekkehus, leiligheter tillates ikke.
Ved detaljregulering av felt B2, B3 og B4 skal det legge fram et reguleringsalternativ hvor
Bekkestua bekken åpnes i hele eller deler av planområdet.

Sak 146/21: Planprogram for kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Planutvalget-20.05.2021-110/21
Innstilling:
Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2022- 2042 som vist i dokument
5380549 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven §
11-13.
Forslag fremmet i møte følger saken uten votering. Forslagene fremmes på nytt når
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel behandles om kort tid.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2022- 2042 som vist i dokument
5380549 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven §
11-13.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Fellesforslag AP og SP:
Det skal legges til rette for mer nybrottsarbeid for å snu utviklingen til en økning av det
produktive jordbruksarealet i kommunen.

Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1) Fossum tas ut som utbyggingsområde
2) Tillegg til pkt. 3.2.2.: En forutsetning for utbygging av større områder rundt
knutepunktene er at det er mulig å innarbeide en betydelig andel boliger med permanent
pris under markedsnivå i området. Dette er en forutsetning for å sikre sosial bærekraft.
Votering:
Forslag fremmet i møte følger saken uten votering. Forslagene fremmes på nytt når
kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi behandles om kort tid.
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

FSK - 146/21 - 02.06.2021:
Vedtak:
Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2022- 2042 som vist i dokument
5380549 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven §
11-13.
Forslag fremmet i møte følger saken uten votering. Forslagene fremmes på nytt når
kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi behandles om kort tid.

Sak 147/21: Handlingsplan for bedre luftkvalitet 2021-2025
Planutvalget-20.05.2021-115/21
Innstilling:
Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bærum 2020-2025 tas til orientering.

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:
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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
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
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
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.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Oversikt over tiltak som er vedtatt i andre planer og ivaretas i pågående prosesser:
Tiltak nummer 3 tas ut, d.v.s.: Parkeringsrestriksjoner for ansatte (effekt NO2, PM10).
Forslag fremmet av Siw Wikan, H
Forslag 1:
Tillegg til pkt 3
Samt vurdere å etablere en «luftkvalitetsblomst», jf. sommerprosjektet fra 2018, som
opplyser innbyggerne om luftkvaliteten i nåtid, engasjerer og som kan bidra til å endre
innbyggernes adferd og transportvaner.
Forslag 2:
Nytt pkt 8 i innstillingen fra MIK
Kommunedirektøren kommer tilbake med informasjon og status vedr. utviklingen av et
«Miljødashbord».
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Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Det bes om en sak før Handlingsplan 2022-2025 behandles i hovedutvalgene om evt.
støtteordninger for vesentlig å kunne bedre luftkvaliteten i Bærum. Forslagene skal være
rettet mot vedfyring.
Votering:
Torbjørn Espeliens forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Siw Wikans forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Siw Wikans forslag 2 ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen fra hovedutvalg MIK punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen fra hovedutvalg MIK punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom punkt 5 i innstillingen fra hovedutvalg MIK og det
opprinnelige forslaget i handlingsplanen, ble innstillingen fra MIK vedtatt med 11 (7H,
2AP, 1Frp, 1 SP) mot 4 (2V, 1MDG, 1R) stemmer.
Ved alternativ votering mellom punkt 6 i innstillingen fra hovedutvalg MIK og det
opprinnelige forslaget i handlingsplanen, ble innstillingen fra MIK vedtatt med 9 (7H, 1Frp,
1 SP) mot 6 (2AP, 2V, 1MDG, 1R) stemmer.
Ved alternativ votering mellom punkt 7 i innstillingen fra hovedutvalg MIK og det
opprinnelige forslaget i handlingsplanen, ble innstillingen fra MIK vedtatt med 9 (7H, 1Frp,
1 SP) mot 6 (2AP, 2V, 1MDG, 1R) stemmer.
Innstillingen fra hovedutvalg MIK punktene 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

FSK - 147/21 - 02.06.2021:
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.
Samt vurdere å etablere en «luftkvalitetsblomst», jf. sommerprosjektet fra 2018,
som opplyser innbyggerne om luftkvaliteten i nåtid, engasjerer og som kan bidra til å
endre innbyggernes adferd og transportvaner.
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
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
8. Kommunedirektøren kommer tilbake med informasjon og status vedr. utviklingen av
et «Miljødashbord».
9. Det bes om en sak før Handlingsplan 2022-2025 behandles i hovedutvalgene om evt.
støtteordninger for vesentlig å kunne bedre luftkvaliteten i Bærum. Forslagene skal
være rettet mot vedfyring.
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Sak 148/21: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Notat vedr. status for tilfluktsrommene i Bærum
2.
Oppfølging av arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren rapportering 2021
3.
Svar på spørsmål til sak om luftkvalitet fra representanten Parvizian
(Ap)
4.
Internt notat - Streik 2021 - UNIO
5.
Svar på spørsmål fra representanten Maartmann-Moe (Ap) vedr. sak
136/21 - Samtykke etter jordloven - Lommedalsveien 306
6.
Svar på spørsmål fra representanten Skauge (H) vedr. grunnvarme i
Sandvika Øst
7.
Orientering om innføring av Framsikt
8.
Notat om oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner
9.
Internt notat - Streik 2021 - Unio - Opptrapping
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 148/21 - 02.06.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 149/21: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
10.
VS: Sak 136/21 - Samtykke etter jordloven - Lommedalsveien 306
Behandlingen i møtet:
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Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 149/21 - 02.06.2021:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 150/21: Bærum kommunes innspill til NOU 2021:6 Myndighetenes
håndtering av koronapandemien
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune vedtar innspill til NOU 2021:6 Myndighetens håndtering av
koronapandemien slik det fremgår av vedlegg 1, oversendelse til Justis- og
beredskapsdepartementet.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
a)Tiltakene for å møte pandemien har ført til økte sosiale forskjeller og burde vært bedre
innrettet for å sikre sosial rettferdighet
b) Det er et problem at akuttberedskapen på sykehus har vært for svak og heller ikke blitt
styrket gjennom pandemien
c) Demokartisk kontroll og involvering gjennom pandemien er blitt svekket. Stortinget og
Stortingets partier er i for liten grad involvert i forkant av beslutninger. Ofte har
underlaget for kommunale beslutninger kommet så sent at grunnlaget for god,
demokratisk involvering i kommunene er vanskeliggjort.
d) I perioder har koordinering mellom Oslo og nabokommunene vært for dårlig. Dette er
forsterket ved at Viken av og til ble behandlet som om det var en virkelig relevant enhet,
noe Viken ikke er i praksis.

Votering:
Stein Stugus forslag a fikk 3 stemmer (1R, 2AP) og falt.
Stein Stugus forslag b fikk 3 stemmer (1R, 2AP) og falt.
Stein Stugus forslag c fikk 4 stemmer (1R, 2AP, 1MDG) og falt.
Stein Stugus forslag d fikk 3 stemmer (1R, 1Frp, 1SP) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

FSK - 150/21 - 02.06.2021:
Vedtak:
Bærum kommune vedtar innspill til NOU 2021:6 Myndighetens håndtering av
koronapandemien slik det fremgår av vedlegg 1, oversendelse til Justis- og
beredskapsdepartementet.
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Sak 151/21: COVID 19 / Bærumspakken - Kommunal
kompensasjonsordning for lokale virksomheter – orientering om
behandling av søkerrunde 2
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for søkerrunde 2 av den kommunal kompensasjonsordning
for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale
smitteverntiltak tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes utlyse en søkerrunde 3 for fordeling av gjenstående midler i den
statlige rammen. Ny søkerrunde bør om mulig koordineres med eventuell ekstra statlige midler.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kari Brodin Seljelid, Ap
Kommunedirektøren bes snarest utlyse søkerrunde 3 for fordeling av gjenstående midler i
den statlige rammen til utsatte næringer. Dersom ekstra midler fra staten tildeles i nær
fremtid, bør disse tilføres søkerrunde 3.
Ved tildeling av økonomisk støtte bør også store inntektstap i 2021 tas hensyn til hvis
reglene tillater det.
Votering:
Kommunedirektørens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag punkt 2 og forslag fremmet
av Kari Seljelid, ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 12 (7H, 2V, 1Frp, 1MDG, 1
SP) mot 3 (2AP, 1R) stemmer.

FSK - 151/21 - 02.06.2021:
Vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for søkerrunde 2 av den kommunal kompensasjonsordning
for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale
smitteverntiltak tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes utlyse en søkerrunde 3 for fordeling av gjenstående midler i den
statlige rammen. Ny søkerrunde bør om mulig koordineres med eventuell ekstra statlige midler.

Sak 152/21: Interpellasjon fra Stein Stugu (Rødt): Sammenhengende kyststi
i Bærum
Kommunestyret-26.05.2021-063/21
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Vedtak:
Interpellasjonen med fremsatt forslag oversendes formannskapet i henhold til reglement
for folkevalgte organers virksomhet § 10.
Forslag til vedtak:
Kommunedirektøren bes utarbeide en egen sak med gjennomgang av hvilke tiltak som er
nødvendig for å etablere en fungerende kyststi tilgjengelig for allmennheten langs hele
kysten i Bærum.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av SV i kommunestyret
Kommunedirektøren bes utarbeide en oversikt over alle arealer som er regulert/avsatt til
friluftsområder langs kystlinjen, men som ikke tilgjengeliggjort for allmennheten.

Votering
Forslagene oversendt fra kommunestyret fikk enstemmig tilslutning i formannskapet.
FSK - 152/21 - 02.06.2021:
Vedtak:
1. Kommunedirektøren bes utarbeide en egen sak med gjennomgang av hvilke tiltak som
er nødvendig for å etablere en fungerende kyststi tilgjengelig for allmennheten langs hele
kysten i Bærum.
2. Kommunedirektøren bes utarbeide en oversikt over alle arealer som er regulert/avsatt
til friluftsområder langs kystlinjen, men som ikke tilgjengeliggjort for allmennheten.

Sak 153/21: Videreføring og endring i Forskrift om smittevernfaglig drift av
byggeplasser i Bærum kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens forslag til Bærum formannskap 1. juni 2021 med hjemmel i
smittevernloven § 4-1 og delegert myndighet i medhold av Bærum kommunestyres
vedtak i sak 100/20:
Forskrift om endring i Forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i
Bærum kommune, Viken, av 4. mars 2021 (FOR-2021-03-04-610)
I forskrift 4. mars 2021 nr. 610 om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i
Bærum kommune, Viken, gjøres følgende endringer:
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I
·

I § 5 gjøres følgende endringer:

·

Nytt tredje ledd skal lyde slik:

Regelen i andre ledd om testing minimum hver 7. dag gjelder ikke for sjåfører
dersom følgende krav kan oppfylles:
a. Bestilling og signering for varer gjøres digitalt,
b. sjåfører beveger seg kun utenfor kjøretøyet på tydelig tilviste og avgrensede
områder dersom arbeidet gjør det nødvendig å forlate kjøretøyet,
c. sjåfør skal bruke munnbind og hansker, og
d. arbeidsgiver må bekrefte at sjåførene ikke benytter seg av byggeplassens
toaletter eller spiserom mv.

·

·

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

I § 6 gjøres følgende endringer:
·

Andre ledd skal lyde slik:
Arbeidsgivers representant skal være til stede på byggeplassen når mer enn 5
personer er til stede og gjennomføre kontrollrunder minst en gang per uke.
Dette kan være arbeidsgivers representant, personell fra bedriftshelsetjeneste
eller annet personell som har god kunnskap om Bransjestandard om smittevern
for BNL. Det skal påsees at avstandskrav og andre smittevernregler følges,
herunder bestemmelser om rengjøring som beskrevet i Bransjenormen.
Kontrollrundene skal dokumenteres. Brudd skal straks påtales og
dokumenteres av den som gjennomfører kontrollen. Ved brudd skal hyppighet
på kontrollrunder intensiveres.

·

Tredje ledd oppheves.

II
Endringene trer i kraft straks og gjelder inntil videre.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 153/21 - 02.06.2021:
Vedtak:
Kommunedirektørens forslag til Bærum formannskap 1. juni 2021 med hjemmel i
smittevernloven § 4-1 og delegert myndighet i medhold av Bærum kommunestyres
vedtak i sak 100/20:
Forskrift om endring i Forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i
Bærum kommune, Viken, av 4. mars 2021 (FOR-2021-03-04-610)
I forskrift 4. mars 2021 nr. 610 om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i
Bærum kommune, Viken, gjøres følgende endringer:
I
·

I § 5 gjøres følgende endringer:

·

Nytt tredje ledd skal lyde slik:

Regelen i andre ledd om testing minimum hver 7. dag gjelder ikke for sjåfører
dersom følgende krav kan oppfylles:
a. Bestilling og signering for varer gjøres digitalt,
b. sjåfører beveger seg kun utenfor kjøretøyet på tydelig tilviste og avgrensede
områder dersom arbeidet gjør det nødvendig å forlate kjøretøyet,
c. sjåfør skal bruke munnbind og hansker, og
d. arbeidsgiver må bekrefte at sjåførene ikke benytter seg av byggeplassens
toaletter eller spiserom mv.

·

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

·

I § 6 gjøres følgende endringer:

·

Andre ledd skal lyde slik:
Arbeidsgivers representant skal være til stede på byggeplassen når mer enn 5
personer er til stede og gjennomføre kontrollrunder minst en gang per uke.
Dette kan være arbeidsgivers representant, personell fra bedriftshelsetjeneste
eller annet personell som har god kunnskap om Bransjestandard om smittevern
for BNL. Det skal påsees at avstandskrav og andre smittevernregler følges,
herunder bestemmelser om rengjøring som beskrevet i Bransjenormen.
Kontrollrundene skal dokumenteres. Brudd skal straks påtales og
dokumenteres av den som gjennomfører kontrollen. Ved brudd skal hyppighet
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på kontrollrunder intensiveres.

·

Tredje ledd oppheves.

II
Endringene trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

EVENTUELT
-

Kommunedirektøren orienterte om følgende temaer:
o Videre prosess for behandling av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte.
o Status for arbeidet med karantenehotell.
o Pågående streik – status og konsekvenser.

-

Morten Skauge (H) fikk formannskapets tilslutning til følgende:
Det bes om at kommunedirektøren innhenter uttalelse fra E18-prosjektet om deres
synspunkter på eventuell etablering av energibrønner i Sandvika. Kommunedirektøren bes
deretter kommentere uttalelsen.

-

Kjell Maartmann-Moe (AP) fikk formannskapets tilslutning til følgende:
Kommunedirektøren bes fremme en sak til hovedutvalg MIK og formannskapet om
oppfølgingen av arbeidet med tilfluktsrommene i Bærum.

-

Ordfører redegjorde for at det vil bli nødvendig å ta i bruk formannskapets reservemøte
berammet til 22. juni.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Eirik Lindstrøm
formannskapssekretær

