BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

13.01.2022

FORMANNSKAPET
12.01.2022 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.

Orientering fra kommunedirektøren

Status smitte- og vaksinesituasjonen v/kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen og
kommunaldirektør Grete Syrdal.

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti
H

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
Cristin Xiaojun Liu
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

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

Tittel
kommunaldirektør samfunn
kommunaldirektør org., styring
og utvikling
Kommunedirektør
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Sak 001/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannkapets møte 15.12.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Kjell Maartmann-Moe (Ap) minnet om at sak 287/21 settes opp til behandling på nytt.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
FSK - 001/22 - 12.01.2022:
Vedtak:
Protokoll fra formannkapets møte 15.12.2021 godkjennes slik den foreligger.

Sak 002/22: Orientering om høring - mulig oppløsning av Viken
fylkeskommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 002/22 - 12.01.2022:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 003/22: Internasjonalisering i Bærum kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Internasjonalisering kan øke Bærum kommunes kapasitet og evne til målrettet
arbeid med mål og strategier i egne styringsdokumenter
2. Bærum kommune tar initiativ til å drøfte dette med Osloregionens Europakontor og
kommunene i Twincity-samarbeidet.
3. For øvrig tas redegjørelse og vurdering om internasjonalisering i Bærum kommune
til orientering.

4
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1) Innstillingen punkt 1 endres til "Samarbeid internasjonalt kan....(videre som i
innstilling)
2) I saker som behandler internasjonalt samarbeid og informasjonsinnhenting brukes
begrepet internasjonalt samarbeid der det er bedre dekkende enn internasjonalisering for
de temaene som behandles.
Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
Arbeidet med internasjonalisering bør særlig rettes inn mot områder Bærum kommune er
utfordret på og jobber strategisk med.
Det internasjonale arbeidet bør derfor hav særlig fokus på; utdanning, klima og
bærekraft, næringsutvikling og smartby-policy og -utvikling, samt utfordringer knyttet til
demografiske skjevheter/aldrende befolkning.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
,sosial og inkluderende boligbygging, (etter klima og bærekraft)
Forslag fremmet av Cristin Xiaojun Liu, MDG
Pt.1 i innstillingen:
Internasjonalisering BØR øke...
Votering:
Stein Stugus forslag i to punkter ble enstemmig vedtatt.
Stein Stugus tillegg til Eirik Bøes forslag fikk 3 stemmer (2Ap, R) og falt.
Eirik Bøes forslag ble vedtatt mot 1 stemme (R).
Kommunedirektørens forslag med Cristin Lius endring i punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
FSK - 003/22 - 12.01.2022:
Vedtak:
1. Samarbeid internasjonalt bør øke Bærum kommunes kapasitet og evne til målrettet
arbeid med mål og strategier i egne styringsdokumenter.
2. I saker som behandler internasjonalt samarbeid og informasjonsinnhenting brukes
begrepet internasjonalt samarbeid der det er bedre dekkende enn
internasjonalisering for de temaene som behandles.
3. Bærum kommune tar initiativ til å drøfte dette med Osloregionens Europakontor og
kommunene i Twincity-samarbeidet.
4. Arbeidet med internasjonalisering bør særlig rettes inn mot områder Bærum
kommune er utfordret på og jobber strategisk med.
Det internasjonale arbeidet bør derfor hav særlig fokus på; utdanning, klima og
bærekraft, næringsutvikling og smartby-policy og -utvikling, samt utfordringer
knyttet til demografiske skjevheter/aldrende befolkning.
5. For øvrig tas redegjørelse og vurdering om internasjonalisering i Bærum kommune
til orientering.
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Sak 004/22: Omdanning av Veas til aksjeselskap - videre delegering av
fullmakt til ordfører
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Ordføreren gis følgende fullmakt:
1. Foreta mindre ikke-prinsipielle endringer i aksjonæravtalen, samt godkjenne
vedtekter for selskapene.
2. Godkjenne åpningsbalansen i VEAS AS med datterselskaper.
3. Signere stiftelsesdokumentene.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Eierutvalget avgir innstilling til formannskapet om hvilke råd som bør gis med til åpningen
av balansen i VEAS AS.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
"på stiftelsesmøtet" tilføyes til slutt i kommunedirektørens innledende setning.
Votering:
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag med ordfører Lisbeth Hammer Krogs endring ble enstemmig
vedtatt.
FSK - 004/22 - 12.01.2022:
Vedtak:
Ordføreren gis følgende fullmakt på stiftelsesmøtet:
1. Foreta mindre ikke-prinsipielle endringer i aksjonæravtalen, samt godkjenne
vedtekter for selskapene.
2. Godkjenne åpningsbalansen i VEAS AS med datterselskaper.
3. Signere stiftelsesdokumentene.
4. Eierutvalget avgir innstilling til formannskapet om hvilke råd som bør gis med til
åpningen av balansen i VEAS AS.

Sak 005/22: Kvalitetsplan for svømmeopplæring i bærumsskolen
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Saken oppdateres og ferdigstilles med alle vedlegg. Sendes så til BAUN til orientering.
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Votering:
Innstillingen med Stein Stugus forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 005/22 - 12.01.2022:
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Saken oppdateres og ferdigstilles med alle vedlegg. Sendes så til BAUN til orientering.

Sak 006/22: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Nedtonet råd til barn og unge vedrørende fritidsaktiviteter
2.
Tilleggsopplysninger i sak om Kvalitetsplan for svømmeopplæring i
bærumsskolen
3.
Koronasertifikat
4.
Svar på spørsmål fra representanten Stein Stugu (R) vedr. redusert
betaling i barnehage og SFO
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 006/22 - 12.01.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 007/22: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ingen dokumenter til orientering.
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FSK - 007/22 - 12.01.2022:
Vedtak:
Ingen dokumenter til orientering.

Sak 008/22: Ledighet i kommunale utleieboliger for 3. kvartal 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 3. kvartal
2021 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 008/22 - 12.01.2022:
Vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 3. kvartal
2021 tas til orientering.

Sak 009/22: Covid 19 - Ny kommunal kompensasjonsordning (del 6) og
videreføring Bærumspakken (del 3) - midler til lokale virksomheter i
kommunene
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunal kompensasjonsordning del 6 for lokale virksomheter i alt 8.787.000 kroner
fordeles på to ulike ordninger for offentlig støtte: 8 mill. som ramme for sentralt godkjent
ordning (Notifisert ordning) og kr. 787.000 som ramme for forenklet ordning
(Bagatellmessig støtte)
2.Innenfor kompensasjonsordning knyttet til notifisert ordning skal følgende lokale
virksomheter prioriteres: Serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører (8
millioner kroner).
Innenfor den bagatellmessige ordningen skal følgende lokale virksomheter prioriteres:
Gründervirksomheter som på ulike måter er rammet av pandemien (787.000 kroner).
Midlene fordeles i samråd med Bærum Næringsråd.
3. Bærumspakken videreføres i 2022 (BP3) med til sammen 3,5 millioner kroner ved
følgende fordeling: Idrettsbygg og -arenaer (1,5 millioner kroner), Husleieutsettelse (1
millioner kroner) og Frafall av omsetningsavgift for skjenkesteder i 2022 (1 millioner
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kroner). Kommunedirektøren innarbeider dette i Økonomimelding I.
4.Kommunedirektøren kan omfordele mellom formålene når totalt søkeromfang er kjent.
5. Kommunedirektøren ber om at evt. nye midler gjennom kommunal
kompensasjonsordning kan iverksettes etter samme kriterier som beskrevet i denne
saken.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
(Fellesforslag alle partier H, V, Frp, Ap, MDG, SV, Sp, R)
3.1. Punktet om tilskudd til idrettsbygg- og arenaer med 1,5 millioner tas ut av
Bærumspakke 3. I stedet stilles det 3 millioner til rådighet for strømutfordringene som
Bærum Idrettsråd har adressert på vegne av idrettslagene og idrettslagsdrevne anlegg. Vi
forventer at staten finner kompensasjonsordninger også for denne sektoren, slik at de
3 millionene er til en midlertidig låneordning. Idrett og Bad og Bærum Idrettsråd
administrerer ordningen. Dersom staten ikke finner kompensasjonsordninger for denne
sektoren, blir lånene ettergitt. KD bes om å vurdere om det finnes behov utover
idrettslagenes/idrettsanleggenes behov grunnet høyt energiforbruk/høy strømpris som
bør få muligheten til å søke støtte fra en slik ordning.
3.2 Bærumspakke 3 styrkes med 3 millioner, slik at den totalt utgjør 5 millioner. Det bes
om at behov hos kulturaktører vurderes inn under ordningen.
3.3 Bærumspakke 3 skal være en "ventilordning" som benyttes til virksomheter som ikke
mottar støtte/tilstrekkelig støtte fra andre ordninger.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Kommunedirektøren bes legge fram en sak i løpet av januar med en vurdering av hvordan
prisene for opphold kan tilpasse med reduserte priser for barnehage og SFO i tråd med
hvordan åpningstider er redusert pga Covid.
Votering:
Fellesforslag alle partier, fremmet av Dag Egil Strømme (H), ble enstemmig vedtatt.
Stein Stugus forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 009/22 - 12.01.2022:
Vedtak:
1. Kommunal kompensasjonsordning del 6 for lokale virksomheter i alt 8.787.000 kroner
fordeles på to ulike ordninger for offentlig støtte: 8 mill. som ramme for sentralt godkjent
ordning (Notifisert ordning) og kr. 787.000 som ramme for forenklet ordning
(Bagatellmessig støtte)
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2. Innenfor kompensasjonsordning knyttet til notifisert ordning skal følgende lokale
virksomheter prioriteres: Serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører (8
millioner kroner).
Innenfor den bagatellmessige ordningen skal følgende lokale virksomheter prioriteres:
Gründervirksomheter som på ulike måter er rammet av pandemien (787.000 kroner).
Midlene fordeles i samråd med Bærum Næringsråd.
3. Bærumspakken videreføres i 2022 (BP3) med til sammen 5 mill kroner og i tråd med de
endringer som fremkommer av punktene 3.1 til 3.3 under. Kommunedirektøren
innarbeider dette i Økonomimelding I.
3.1. Punktet om tilskudd til idrettsbygg- og arenaer med 1,5 millioner tas ut av
Bærumspakke 3. I stedet stilles det 3 millioner til rådighet for strømutfordringene som
Bærum Idrettsråd har adressert på vegne av idrettslagene og idrettslagsdrevne anlegg. Vi
forventer at staten finner kompensasjonsordninger også for denne sektoren, slik at de 3
millionene er til en midlertidig låneordning. Idrett og Bad og Bærum Idrettsråd
administrerer ordningen. Dersom staten ikke finner kompensasjonsordninger for denne
sektoren, blir lånene ettergitt. KD bes om å vurdere om det finnes behov utover
idrettslagenes/idrettsanleggenes behov grunnet høyt energiforbruk/høy strømpris som
bør få muligheten til å søke støtte fra en slik ordning.
3.2 Bærumspakke 3 styrkes med 3 millioner, slik at den totalt utgjør 5 millioner. Det bes
om at behov hos kulturaktører vurderes inn under ordningen.
3.3 Bærumspakke 3 skal være en "ventilordning" som benyttes til virksomheter som ikke
mottar støtte/tilstrekkelig støtte fra andre ordninger.
4.Kommunedirektøren kan omfordele mellom formålene når totalt søkeromfang er kjent.
5. Kommunedirektøren ber om at evt. nye midler gjennom kommunal
kompensasjonsordning kan iverksettes etter samme kriterier som beskrevet i denne
saken.
6. Kommunedirektøren bes legge fram en sak i løpet av januar med en vurdering av
hvordan prisene for opphold kan tilpasse med reduserte priser for barnehage og SFO i
tråd med hvordan åpningstider er redusert pga Covid.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

