BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

03.09.2021

KOMMUNESTYRET
01.09.2021 kl. 18:00 - 21:30
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.

ORIENTERING
Koronapandemien – v/kommunedirektør Geir Aga og kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen
(inkludert besvarelse på spørsmål fra Finn Hebbe Johnsrud (Sp) vedrørende testkapasiteten og
Kjell Maartmann-Moe (Ap) vedrørende beredskap og vaksine).

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Bjørn Martin Johnsen
Elisabeth Nesset
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian
Ola H. Borchgrevink Pedersen
Reidar Kleppe
Wasim Zahid
Ida Ohme Pedersen
Petter K. Melsom
Torbjørn Espelien
Asbjørn Nilsen
Dag Egil Strømme
Elisabeth Hegg Gjølme
Elizabeth Kathleen Hodges Dale
Frigg Winther Rugset
Haakon Kvenna Veum
Haakon Sandven
Hilde Solberg Øydne
Lisbeth Hammer Krog

Parti
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Frp
Frp
Frp
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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Mads Gram Rygg
Maria Barstad Sanner
Mathias Opdal Weseth
Mikkel Mørch Sollie
Morten Dahl-Hansen
Morten Skauge
Odd Reidar Øie
Ole Kristian Udnes
Sebastian Lundahl Otterhals
Sigrid Barstad Sanner
Siw Wikan
Tone Strand Molle
Torill H. Heggen
Elisabeth Fremstad Aukrust
Cristin Xiaojun Liu
Hans Rugset
Kim Erik Zimmer
Nikki Schei
Kjell-Ole Heggland
Stein Stugu
Finn Hebbe Johnsrud
Ragnar Molland
Anita Malmer Solli
Eirik Trygve Bøe
Frank Roland
Johan Malvik
Øystein Goksøyr

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KrF
MDG
MDG
MDG
MDG
PP
R
Sp
Sp
SV
V
V
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Elisabeth Nesset
Jan Mauritz Thalberg Jr.
Signe Bakke Sølberg
Dina Knudsen
Wenche Steen

Parti
Ap
Frp
MDG
SV
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Johannes Kiese
Sigrid Helene Bradley
Ingri Zeiner-Henriksen
Ingrid Juliana Wishman
Kjersti Marie Stensrud
Ole Andreas Lilloe-Olsen

Parti
Ap
Frp
MDG
R
SV
V

Antall representanter: 51
Fra administrasjonen
Geir B. Aga

Tittel
Kommunedirektør
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Sak 089/21: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 23.06.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 089/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 23.06.2021 godkjennes slik den foreligger.

Sak 090/21: Interpellasjon fra Dina Knudsen (SV): Bærum kommune støtter
okkuperte folkegrupper
Forslag til vedtak:
Følgene setning innlemmes i anskaffelsesstrategien:
Bærum kommune skal ikke kjøpe varer eller tjenester som er produsert i/på okkuperte
områder i strid med folkeretten. Aktuelle leverandører skal redegjøre for at de
tilfredsstiller disse kravene.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken oversendes formannskapet i henhold til reglement for folkevalgte organers
virksomhet § 10 Interpellasjoner.
Behandling:
Ordfører Lisbeth Hammer Krog besvarte interpellanten.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 090/21 - 01.09.2021:
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Vedtak:
Saken oversendes formannskapet i henhold til reglement for folkevalgte organers
virksomhet § 10 Interpellasjoner.

Sak 091/21: Bærumsveien 229 - 235 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-25.08.2021-199/21
Vedtak:
Saken sendes tilbake til planutvalget for en fornyet behandling. Det vises til
kommunedirektørens referatsak nr. 5, svar på spørsmål fra planutvalgets medlem Tone
Strand Molle (H) vedrørende utvidelse som omfatter fortau/sykkelbane på nordsiden av
Bærumsveien helt frem til Bekkestua.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i planutvalget og formannskapet.
Formannskapet returnerte saken til fornyet behandling i planutvalget på grunn av
spørsmål stilt av planutvalgets medlem Tone Strand Molle (H) vedrørende utvidelse som
omfatter fortau/sykkelbane på nordsiden av Bærumsveien helt frem til Bekkestua.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 091/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i planutvalget og formannskapet.
Formannskapet returnerte saken til fornyet behandling i planutvalget på grunn av
spørsmål stilt av planutvalgets medlem Tone Strand Molle (H) vedrørende utvidelse som
omfatter fortau/sykkelbane på nordsiden av Bærumsveien helt frem til Bekkestua.

Sak 092/21: Pårørendestrategi med handlingsplan 2021-2025
Formannskapet-22.06.2021-191/21
Innstilling:
1. Kommunedirektørens forslag til pårørendestrategi vedtas med de endringer som
følger av punkt 3-8 som Bærum kommunes «Pårørendestrategi med handlingsplan
2021–2025».
2. Ny kommunegård i Sandvika benyttes aktivt som arena for samarbeid, medvirkning,
samskaping og informasjonsformidling for og med pårørende. Det vurderes å
etablere et «pårørendehjørne» som er lett tilgjengelig for innbyggere med bla
tilrettelagt informasjon, digitale oppslagstavler, etc.

6
3. Legge forholdene bedre til rette for at pårørende som ønsker det kan være med og
bidra i behandlingsopplegg eller i omsorgen for sine.
4. Gjennomføre forsøk på sykehjemmene med felles dialogmøter for pårørende
5. Ta i bruk teknologi som understøtter dialog mellom tjenesteyter, tjenestemottaker
og pårørende på en enkel måte feks med QR-kode.
6. Sikre god informasjon til pårørende så de vet hvor de kan henvende seg for å få
hjelp digitalt på kommunens nettsider.
7. Sørge for at pårørende som melder avvik alltid skal få en tilbakemelding.
8. Forslag til endring i punkt:
Forhåndssamtaler utprøves på alle sykehjem
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 092/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
1. Kommunedirektørens forslag til pårørendestrategi vedtas med de endringer som
følger av punkt 3-8 som Bærum kommunes «Pårørendestrategi med handlingsplan
2021–2025».
2. Ny kommunegård i Sandvika benyttes aktivt som arena for samarbeid, medvirkning,
samskaping og informasjonsformidling for og med pårørende. Det vurderes å
etablere et «pårørendehjørne» som er lett tilgjengelig for innbyggere med bla
tilrettelagt informasjon, digitale oppslagstavler, etc.
3. Legge forholdene bedre til rette for at pårørende som ønsker det kan være med og
bidra i behandlingsopplegg eller i omsorgen for sine.
4. Gjennomføre forsøk på sykehjemmene med felles dialogmøter for pårørende
5. Ta i bruk teknologi som understøtter dialog mellom tjenesteyter, tjenestemottaker
og pårørende på en enkel måte feks med QR-kode
6. Sikre god informasjon til pårørende så de vet hvor de kan henvende seg for å få
hjelp digitalt på kommunens nettsider
7. Sørge for at pårørende som melder avvik alltid skal få en tilbakemelding.
8. Forslag til endring i punkt:
Forhåndssamtaler utprøves på alle sykehjem

Sak 093/21: Tilstandsrapport 2020 for barneverntjenesten i Bærum
Formannskapet-16.06.2021-168/21
Innstilling:
Sak om Tilstandsrapport 2020 for barneverntjenesten i Bærum tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 093/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
Sak om Tilstandsrapport 2020 for barneverntjenesten i Bærum tas til orientering.

Sak 094/21: Tilstandsrapport barnehage og skole 2020
Formannskapet-22.06.2021-187/21
Innstilling:
Sak om «Tilstandsrapport 2020 – kvalitet i barnehage og skole» tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Kommunedirektøren bes foreta undersøkelse blant foreldrene som syn på sentraliserte
barnehager for 200-300 barn versus "nærbarnehager" for opptil 100 barn.
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Kommunedirektøren bes foreta undersøkelse blant lærere og elever i barne- og
ungdomsskoler om syn på store sentraliserte skoler med 900-1.000 elever versus skoler
med tradisjonell størrelse 400-500 elever.
Votering:
Ragnar Mollands forslag fikk 2 stemmer (2Sp) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 094/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
Sak om «Tilstandsrapport 2020 – kvalitet i barnehage og skole» tas til orientering.

Sak 095/21: Reviderte reglementer for økonomiforvaltningen i kommunen
Formannskapet-25.08.2021-210/21
Innstilling:
Revidert Delegeringsreglement, Økonomireglement og Investeringsreglement vedtas i
samsvar med vedlegg 1, 2 og 3.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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KST - 095/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
Revidert Delegeringsreglement, Økonomireglement og Investeringsreglement vedtas i
samsvar med vedlegg 1, 2 og 3.

Sak 096/21: Endring av reglementer for folkevalgte organers virksomhet
som følge av innføring av nytt verktøy for virksomhetsstyring
Formannskapet-25.08.2021-209/21
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar endringer i Reglement for Hovedutvalg bistand og omsorg §§
2 og 3, Reglement for Hovedutvalg barn og unge §§ 2 og 3, og Reglement for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur §§ 2 og 3, slik disse fremkommer av vedlegg 1 til
denne saken.
2. Endringene trer i kraft straks.
3. Endringene innarbeides i kommunens reglementshefte «Reglementer for
folkevalgte organers virksomhet.»
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 096/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar endringer i Reglement for Hovedutvalg bistand og omsorg §§
2 og 3, Reglement for Hovedutvalg barn og unge §§ 2 og 3, og Reglement for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur §§ 2 og 3, slik disse fremkommer av vedlegg 1 til
denne saken.
2. Endringene trer i kraft straks.
3. Endringene innarbeides i kommunens reglementshefte «Reglementer for
folkevalgte organers virksomhet.»

Sak 097/21: Søknad om permisjon fra tillitsverv - Dina Larsdatter Knudsen
(SV)
Formannskapet-25.08.2021-206/21
Innstilling:
· Dina Larsdatter Knudsen innvilges permisjon fra sine folkevalgte verv i Bærum
kommune ut året 2021.
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·
·

Kjersti Marie Stensrud (f. 11.05.79) rykker opp som settemedlem i kommunestyret i
permisjonstiden.
Nina Haukeland (f. 30.08.77) rykker opp som settemedlem i Hovedutvalget for barn
og unge i permisjonstiden.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 097/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
· Dina Larsdatter Knudsen innvilges permisjon fra sine folkevalgte verv i Bærum
kommune ut året 2021.
· Kjersti Marie Stensrud (f. 11.05.79) rykker opp som settemedlem i kommunestyret i
permisjonstiden.
· Nina Haukeland (f. 30.08.77) rykker opp som settemedlem i Hovedutvalget for barn
og unge i permisjonstiden.

Sak 098/21: Søknad om permisjon fra tillitsverv - Anfa Hashi (H)
Formannskapet-25.08.2021-215/21
Innstilling:
Anfa Hassan Hashi (H) innvilges ett års permisjon fra sine folkevalgte verv i Bærum
kommune, fra og med 1.9. 2021.
Julie Bryhni (H) rykker opp som settemedlem i Hovedutvalget for barn og unge i perioden.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemig vedtatt.
KST - 098/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
Anfa Hassan Hashi (H) innvilges ett års permisjon fra sine folkevalgte verv i Bærum
kommune, fra og med 1.9. 2021.
Julie Bryhni (H) rykker opp som settemedlem i Hovedutvalget for barn og unge i perioden.

Sak 099/21: Uttreden grunnet flytting fra kommunen - Signe Bakke Sølberg
(MDG)
Formannskapet-25.08.2021-207/21
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Innstilling:
Kommunestyret foretar valg av nytt medlem til formannskapet og nye vararepresentanter
til Planutvalget, Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, Eierutvalget og til KS’
fylkesmøte.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Hans Rugset, MDG
1. Til formannskapet velges Cristin Xiaojun Liu som nytt medlem .
2. Til formannskapet rykker Kim Zimmer opp til 2. varamedlem og nytt 3. varamedlem blir
Ingri Zeiner Henriksen.
3. Til MIK rykker alle varaer opp en plass, og nytt 4. varamedlem blir Mali Konstad
Brødreskift.
4. Til planutvalget rykker alle varaer opp en plass, og nytt 3. varamedlem er Cristin
Xiaojun Liu.
5. Til eierutvalget rykker alle varaer opp en plass, og nytt 3. varamedlem er Hans Heen
Sikkeland.
6. Til KS rykker alle varaer opp en plass, og nytt 3. varamedlem blir Ingri Zeiner Henriksen.

Votering:
Hans Rugsets forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 099/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
1. Til formannskapet velges Cristin Xiaojun Liu som nytt medlem .
2. Til formannskapet rykker Kim Zimmer opp til 2. varamedlem og nytt 3. varamedlem blir
Ingri Zeiner Henriksen.
3. Til MIK rykker alle varaer opp en plass, og nytt 4. varamedlem blir Mali Konstad
Brødreskift.
4. Til planutvalget rykker alle varaer opp en plass, og nytt 3. varamedlem er Cristin
Xiaojun Liu.
5. Til eierutvalget rykker alle varaer opp en plass, og nytt 3. varamedlem er Hans Heen
Sikkeland.
6. Til KS rykker alle varaer opp en plass, og nytt 3. varamedlem blir Ingri Zeiner Henriksen.

Sak 100/21: Uttreden grunnet flytting ut av kommunen - Hartvig MuntheKaas (H)
Formannskapet-25.08.2021-208/21
Innstilling:
Det velges nye vararepresentanter på Høyres lister i Hovedutvalget for bistand og omsorg
og i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur.
Behandlingen i møtet:
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Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Dagens vararepresentanter i MIK og BIOM rykker et hakk opp.
Ny 8. vara for Høyre til MIK:
Farhoud Falahatmarvast
Ny 8. vara for Høyre til BIOM:
Trine-Lise Østlund Blime
Votering:
Morte Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 100/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
Dagens vararepresentanter i MIK og BIOM rykker et hakk opp.
Ny 8. vara for Høyre til MIK:
Farhoud Falahatmarvast
Ny 8. vara for Høyre til BIOM:
Trine-Lise Østlund Blime

Sak 101/21: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Bærumsveien 229-235 detaljregulering - svar på spørsmål
2.
NVE vedtak knyttet til Statnetts søknad om konsesjon for ny 420kVforbindelse Hamang-Smestad
3.
Orientering kommunestyret Covid-19 1.9.21
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Vedrørende dokument nr. 2 NVE vedtak knyttet til Statsnetts søknad om konsesjon for ny
420kV-forbindelse Hamang-Smestad
Formannskapet besluttet enstemmig å opprette sak 104/NVE vedtak knyttet til Statsnetts
søknad om konsesjon for ny 420kV-forbindelse Hamang-Smestad og fattet følgende
oversendelsesvedtak:
1. Basert på NVEs beslutning, 30.8.2021, om å legge ny kraftledning på 420 kV i
luftlinje gjennom Bærum vil vi be kommunedirektøren se på muligheten av hva
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Bærum kommune kan bidra med av verdier og bidrag herunder utbyggingsbidrag,
og at dette blir formidlet som tillegg til innsigelsen fra Bærum Kommune.
2. I dag foreligger det ikke klare hjemler i energiloven til å innhente økonomiskbidrag
i båndlagte traseer. Og siden det kan blir behov for å delfinansiere kabel fremfor
luftspenn, bes kommunedirektøren om å ta et initiativ overfor Olje og
energidepartementet eller andre relevante departementer om å etablere
nødvendige hjemler, forskrift eller andre egnede verktøy som legger til rette for
økonomiske bidrag/utbyggingsavtaler i frigjorte arealer der luftspenn legges i
bakken.
Det bør vurderes om det bør legges opp som et felles initiativ sammen med Oslo
kommune.
Votering:
Øvrige dokumenter tatt til orientering.

KST - 101/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Vedrørende dokument nr. 2 NVE vedtak knyttet til Statsnetts søknad om konsesjon for ny
420kV-forbindelse Hamang-Smestad:
Formannskapet besluttet enstemmig å opprette sak 218/21 NVE vedtak knyttet til
Statsnetts søknad om konsesjon for ny 420kV-forbindelse Hamang-Smestad og fattet
følgende oversendelsesvedtak:
1. Basert på NVEs beslutning, 30.8.2021, om å legge ny kraftledning på 420 kV i
luftlinje gjennom Bærum vil vi be kommunedirektøren se på muligheten av hva
Bærum kommune kan bidra med av verdier og bidrag herunder
utbyggingsbidrag, og at dette blir formidlet som tillegg til innsigelsen fra Bærum
Kommune.
2. I dag foreligger det ikke klare hjemler i energiloven til å innhente
økonomiskbidrag i båndlagte traseer. Og siden det kan blir behov for å
delfinansiere kabel fremfor luftspenn, bes kommunedirektøren om å ta et
initiativ overfor Olje og energidepartementet eller andre relevante
departementer om å etablere nødvendige hjemler, forskrift eller andre egnede
verktøy som legger til rette for økonomiske bidrag/utbyggingsavtaler i frigjorte
arealer der luftspenn legges i bakken.
Det bør vurderes om det bør legges opp som et felles initiativ sammen med Oslo
kommune.
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Sak 102/21: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ingen dokumenter foreligger til orientering.
KST - 102/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
Ingen dokumenter foreligger til orientering.

Sak 103/21: Søknad om permisjon - Mathias Opdal Weseth (H)
Formannskapet-25.08.2021-217/21
Innstilling:
Mathias Opdal Weseth innvilges permisjon fra sine folkevalgte verv i Bærum kommune ut
juni 2022.
Bjørn Nordal Røtnes (f. 25.06.62) rykker opp som settemedlem i kommunestyret i
permisjonstiden.
Ole Johan Aulie (f. 22.07.53) rykker opp som settemedlem i Planutvalget i
permisjonstiden.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 103/21 - 01.09.2021:
Vedtak:
Mathias Opdal Weseth innvilges permisjon fra sine folkevalgte verv i Bærum kommune ut
juni 2022.
Bjørn Nordal Røtnes (f. 25.06.62) rykker opp som settemedlem i kommunestyret i
permisjonstiden.
Ole Johan Aulie (f. 22.07.53) rykker opp som settemedlem i Planutvalget i
permisjonstiden.

Sak 104/21: NVE vedtak knyttet til Statsnetts søknad om konsesjon for ny
420kV-forbindelse Hamang-Smestad
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Siw Wikan, H
Basert på NVEs beslutning, 30.8.2021, om å legge ny kraftledning på 420 kV i luftlinje
gjennom Bærum vil vi be kommunedirektøren se på muligheten av hva Bærum kommune
kan bidra med av verdier og bidrag herunder utbyggingsbidrag, og at dette blir formidlet
som tillegg til innsigelsen fra Bærum Kommune.
Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
I dag foreligger det ikke klare hjemler i energiloven til å innhente økonomiskbidrag i
båndlagte traseer. Og siden det kan blir behov for å delfinansiere kabel fremfor luftspenn,
bes kommunedirektøren om å ta et initiativ overfor Olje og energidepartementet eller
andre relevante departementer om å etablere nødvendige hjemler, forskrift eller andre
egnede verktøy som legger til rette for økonomiske bidrag/utbyggingsavtaler i frigjorte
arealer der luftspenn legges i bakken.
Det bør vurderes om det bør legges opp som et felles initiativ sammen med Oslo
kommune.
Votering:
Siw Wikans forslag ble enstemmig oversendt kommunedirektøren.
Eirik Bøes forslag ble enstemmig oversendt kommunedirektøren.
KST - 104/21 - 01.09.2021:
Oversendt kommunedirektøren:
1. Basert på NVEs beslutning, 30.8.2021, om å legge ny kraftledning på 420 kV i
luftlinje gjennom Bærum vil vi be kommunedirektøren se på muligheten av hva
Bærum kommune kan bidra med av verdier og bidrag herunder
utbyggingsbidrag, og at dette blir formidlet som tillegg til innsigelsen fra Bærum
Kommune.
2. I dag foreligger det ikke klare hjemler i energiloven til å innhente
økonomiskbidrag i båndlagte traseer. Og siden det kan blir behov for å
delfinansiere kabel fremfor luftspenn, bes kommunedirektøren om å ta et
initiativ overfor Olje og energidepartementet eller andre relevante
departementer om å etablere nødvendige hjemler, forskrift eller andre egnede
verktøy som legger til rette for økonomiske bidrag/utbyggingsavtaler i frigjorte
arealer der luftspenn legges i bakken.
Det bør vurderes om det bør legges opp som et felles initiativ sammen med Oslo
kommune.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

