BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

09.06.2021

UTVALG FOR SAMARBEID
08.06.2021 kl. 18:00 - 20:30
I begynnelsen av møtet ble det holdt en orientering om pandemisituasjonen ved konst.
kommunalsjef Ole Ursin-Smith

Møteleder:
Bjørn Røtnes

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Anne Kari Baarli
Bjørn Sigurd Hjetland
Kirsti Margrethe Mortensen
Harald Pedersen
Suzanne Elisabeth Five
Gjermund Skaar
Wenche Steen

Parti/ org.
LOK
UNIO
Ap
Frp
H
SV
V

Følgende medlem hadde forfall:
Zlata Ljubicic

LOK

Følgende varamedlem møtte:
Tone H. Gomnæs

LOK

Følgende observatører møtte:
Yngve Trulsrud Vethe Ludvigsen
Joe Christian Lie

YS
YS

Antall representanter: 9
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022/21

Godkjenning av protokoll

023/21

Planlagte politiske saker 2. halvår 2021

024/21
025/21

Merknads- og vedtaksbehandling - Kommuneplanens
samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040
Status fagopplæring og lærlinger våren 2021

026/21

Status heltidskultur våren 2021

027/21

Statusrapport rekruttering 2020

028/21

Referatsaker

029/21

Henvendelser og innspill

030/21

Økonomimelding I 2021

Eventuelt
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022/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Utvalg for samarbeids møte 4.6.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

SAM - 022/21 - 08.06.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Utvalg for samarbeids møte 4. mai 2021 godkjennes slik den foreligger.

023/21 : Planlagte politiske saker 2. halvår 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H
Følgende saker settes også opp til behandling i Utvalg for samarbeid:
18: LDIP revidering av investeringsplan
40: Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022
45: Kostra-analyse 2020
Forslag fremmet av Kirsti Margrethe Mortensen, Ap
Følgende saker settes også opp til behandling i Utvalg for samarbeid:
80: ARBA og Bærum arbeidssenter - koordinering
Følgende sak vurderes satt opp i Utvalg for samarbeid dersom innholdet i saken tilsier
det:
112: Plan om frivillighet og aktivisering på sykehjem
Forslag fremmet av Gjermund Skaar, SV
Følgende sak vurderes satt opp i Utvalg for samarbeid dersom innholdet i saken tilsier
det:
54: Salg av Budstikka/Brambani-gården
84: Frivillighetspolicy for Bærum kommune
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Forslag fremmet av Bjørn Sigurd Hjetland, UNIO
Følgende sak settes også opp til behandling i Utvalg for samarbeid:
96: Vestre/midtre Bærum - ny løsning for ungdomsskolekapasitet
Votering:
Røtnes' forslag ble enstemmig vedtatt.
Mortensens forslag ble enstemmig vedtatt.
Skaars forslag ble enstemmig vedtatt.
Hjetlands forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 023/21 - 08.06.2021:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021 tas til orientering.
Følgende saker settes også opp til behandling i Utvalg for samarbeid:
18: LDIP revidering av investeringsplan
40: Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022
45: Kostra-analyse 2020
80: ARBA og Bærum arbeidssenter - koordinering
96: Vestre/midtre Bærum - ny løsning for ungdomsskolekapasitet
Følgende sak vurderes satt opp i Utvalg for samarbeid dersom innholdet i saken tilsier
det:
54: Salg av Budstikka/Brambani-gården
84: Frivillighetspolicy for Bærum kommune
112: Plan om frivillighet og aktivisering på sykehjem

024/21 : Merknads- og vedtaksbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel
med langsiktig arealstrategi 2021-2040
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommuneplanens
samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040 med de endringer som
fremgår i del to av saken.
2. Samfunnsdelen skal legges til grunn for all kommunal virksomhet i planperioden.
Kommuneplanens handlingsdel i Budsjett- og økonomiplan og andre plan- og
styringsdokumenter skal bidra til å operasjonalisere samfunnsdelen.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn Sigurd Hjetland, UNIO
Utvalg for Samarbeid er bekymret for utviklingen i boligmarkedet på det sentrale
østlandsområdet. EiendomNorge utvikler hvert år en indeks. Sykepleierindeksen måler
hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.
Bærum kommune kommer negativt ut på denne indeksen. Dette kan påvirke
rekrutteringen til kommunen.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hjetlands forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 024/21 - 08.06.2021:
Innstilling:
1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommuneplanens
samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040 med de endringer som
fremgår i del to av saken.
2. Samfunnsdelen skal legges til grunn for all kommunal virksomhet i planperioden.
Kommuneplanens handlingsdel i Budsjett- og økonomiplan og andre plan- og
styringsdokumenter skal bidra til å operasjonalisere samfunnsdelen.
3. Utvalg for Samarbeid er bekymret for utviklingen i boligmarkedet på det sentrale
østlandsområdet. EiendomNorge utvikler hvert år en indeks. Sykepleierindeksen
måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering
til å kjøpe. Bærum kommune kommer negativt ut på denne indeksen. Dette kan
påvirke rekrutteringen til kommunen.

025/21 : Status fagopplæring og lærlinger våren 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for samarbeid tar saken til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt,
SAM - 025/21 - 08.06.2021:
Vedtak:
Utvalg for samarbeid tar saken til orientering.
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026/21 : Status heltidskultur våren 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 026/21 - 08.06.2021:
Innstilling:
Saken tas til orientering.

027/21 : Statusrapport rekruttering 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 027/21 - 08.06.2021:
Innstilling:
Saken tas til orientering

028/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Presentasjon, ny kommunegård SAM 4.5.2021
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2.
3.
4.
5.

Presentasjoner SAM 4.5.2021
Referat HAMU 25.03.2021
Orientering om innføring av Framsikt
Vedrørende forståelsen av kommuneloven § 13-4 - Møterett for
ansattes representanter i folkevalgte organer

Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

SAM - 028/21 - 08.06.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

029/21 : Henvendelser og innspill

Ingen saker

030/21 : Økonomimelding I 2021
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.

Behandlingen i møtet:
Votering:
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Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
SAM - 030/21 - 08.06.2021:
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.
III.
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.

Bjørn Røtnes
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

