BÆRUM KOMMUNE

POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

TILLEGGSINNKALLING

18.01.2022

FORMANNSKAPET
Onsdag 26.01.2022 kl. 14:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 26.01.2022 kl. 14:00 i digitalt via Teams.
Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi
forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 917 45 011 eller epost
tone.halvorsen@baerum.kommune.no
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.

SAKSLISTE
Saksnummer
019/22

Sakstittel
Høringsuttalelse - mulig oppløsning av Viken

020/22

Søknad om permisjon fra verv i folkevalgte fora - Frigg
Winther Rugset (H)

021/22

Søknad om permisjon fra verv i folkevalgte fora - Truls
Bergersen (Frp)

Eventuelt

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
17.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:
Bilag nr:
N-010.3
Bente Rudrud Herdlevær
Magnus Skjelmo Kristiansen

Arkivsak ID:
21/21430

J.post ID:
22/7702

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

26.01.2022

019/22

Kommunestyret

02.02.2022

002/22

Høringsuttalelse - mulig oppløsning av Viken

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune vedtar høringsinnspill om mulig oppløsning av Viken slik det fremgår av vedlegg
2.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Viken fylkesting har invitert Viken-samfunnet til å uttale seg om en eventuell deling av Viken og
konsekvensen av dette innen 1. februar 2022. Bærum kommune har fått utsatt høringsfrist til 3.
februar 2022, slik at høringsuttalelsen kan behandles i formannskapet.
Det fremgår av Viken fylkeskommunes høringsbrev (vedlegg 3) at de ønsker svar på disse fem
spørsmålene i høringen:
1. På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune eller
organisasjon?
2. Har Viken fylkeskommunen som partner for din kommune eller organisasjon styrket eller
svekket seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse felles problemstillinger?
3. Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din kommune eller
organisasjon ved en fylkesdeling?
4. Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din kommune eller
organisasjon dersom Viken opprettholdes?
5. Vil Viken fylkeskommune ha potensial til å bidra til at din kommune eller organisasjon får
bedre støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg/dere på en bedre måte?
Tidligere behandling
KST Referatsaker 251/21: 21/17135 – Oppdeling av Viken fylkeskommune planlagt høring av
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kommunene i Viken - informasjon
FSK 002/22 Orientering om høring – mulig oppløsning av Viken fylkeskommune.
Redegjørelse
Bærum kommunes høringssvar tar utgangspunkt i den administrative utredningen (vedlegg 4) som
fylkeskommunen gjennomførte høst/vinter 2021, som følge av at fylkesrådet i Viken vedtok
oppstart av arbeidet med søknad om fylkesdeling 14.10.2021. På grunn av den korte fristen fra
høringen ble mottatt til avlevering av høringsuttalelse, har kommunedirektøren lagt
kommunestyrets vedtak i forbindelse med tidligere kommune- og regionreform til grunn for
uttalelsen.
Som det fremgår av Formannskapets sak 002/22 (12.01.2022) har Viken fylkeskommune lagt opp til
en svært stram tidsfrist for å kunne gjennomføre valg i 2023. Den korte tiden mellom høringsfrist og
fylkestingets behandling har medført at det allerede er varslet at alle høringsinnspill følger saken
videre til kommunal- og moderniseiringsdepartementet og Stortinget.
Av høringsbrevet fremgår det at fylkeskommunen ønsker svar på de fem spørsmålene som er
omtalt innledningsvis i saken. Dette innebærer at Viken fylkeskommune ikke har bedt om
tilbakemelding på den administrative rapporten, som vurderer konsekvenser av oppdeling.
Kommunene er heller ikke bedt om å ta aktivt stilling til om den mener Viken bør oppløses. Heller
ikke hva man tenker om geografisk tilhørighet som følge av en eventuell oppdeling.
Kommunedirektøren mener det er avgjørende viktig at tidligere utredninger og kunnskapsgrunnlag
av fylkesinndeling legges til grunn. Her fremkommer det relevant innsikt, som også er avgjørende
ved en eventuell oppdeling av Viken.
Kommunedirektøren har derfor valgt å knytte kommentarer til fylkesrådens forslag til innstilling
(vedlegg 7) punkt 2, 4a, 6 og 7som del av kommunens høringssvar. Når kommunedirektøren velger
å kommentere rett på innstillingen skyldes dette at temaene som løftes i punkt 2, 4a, 6 og 7
vurderes å være av en slik viktighet at de bør inngå i et høringssvar, selv om de ikke inngår i de fem
hovedspørsmålene.
Vurdering
Kommunedirektøren mener høringsinnspillet, slik det fremgår av vedlegg 2, svarer ut Bærum
kommunes synspunkter på de fem spørsmålene fra Viken fylkeskommune. Kommunedirektøren
tilrår at innspillene i vedlegg 2 vedtas, og oversendes Viken fylkeskommune.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Bærum kommune har koordinert sitt standpunkt med Asker kommune. Høringsinnspillet bygger på
kommunestyrets vedtak i forbindelse med tidligere kommune- og regionreform.
Konsekvenser av beslutningene
Vedtaket har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.
Vedlegg:
Vedlegg 1 - Del to mer om saken
Vedlegg 2 - Bærum kommunes høringssvar
Vedlegg 3 - Høringsbrev
Vedlegg 4 - Administrativ utredning
Vedlegg 5 - Fylkesrådets presentasjon på pressekonferanse 17.12.21
Vedlegg 6 - Notat- kort om konsekvenser av endringer i innbyggertall
Vedlegg 7 - Fylkesrådets innstilling - søknad om fylkesdeling
Vedlegg 8 - Faktanotat fra Osloregionen IPR

5721628
5721630
5721637
5721638
5721639
5721640
5721641
5721642
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
18.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:
Stig Olai Kapskarmo
Eirik Lindstrøm

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/1399

J.post ID:
22/12264

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

26.01.2022

020/22

Kommunestyret

02.02.2022

008/22

Søknad om permisjon fra verv i folkevalgte fora - Frigg Winther Rugset (H)

Forslag til vedtak:
Frigg Winther Rugset innvilges permisjon fra sine verv i folkevalgte fora til og med 30. juni 2022.
Johan Ratvik rykker opp som settemedlem i kommunestyret i permisjonstiden.
Tom Major Coward rykker opp som settemedlem i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i
permisjonstiden.
Dersom Høyre ønsker det kan listen over vararepresentanter til kommunestyret, Planutvalget og
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur suppleres med settevararepresentant i bunnen av listene
over vararepresentanter til et eller flere utvalg.

OM SAKEN
Frigg Winther Rugset (H) har i e-post til Politisk sekretariat 17. januar 2022 sendt inn søknad om
permisjon fra sine verv i folkevalgte organer fra 3. februar til og med 30. juni 2022, grunnet studier i
utlandet.
Rugset innehar følgende verv:
· Medlem av kommunestyret
· Medlem av Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur
· 6. vararepresentant til Planutvalget
Ved permisjon er det automatisk opprykk av 1. vararepresentant som gjelder der den permitterte er
fast medlem. Johan Ratvik er 1. vararepresentant til kommunestyret (egentlig 2. vararepresentant,
men Bjørn Nordal Røtnes er allerede settemedlem i Mathias Opdal Weseths permisjonstid). Ratvik
rykker således opp som settemedlem i Rugsets permisjonstid. Tom Major Coward er 1.
vararepresentant til Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur og rykker opp som settemedlem i
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hovedutvalget i Rugsets permisjonstid.
Ved permisjon er det ikke automatisk opprykk av ny siste vararepresentant til kommunestyret, men
partiet permisjonen vedrører kan be om at dette gjennomføres.
Når det gjelder listen over vararepresentanter til Planutvalget og Hovedutvalget for miljø, idrett og
kultur bestemmer Høyre selv om de vil supplere disse listene. Dersom Rugsets permisjonssøknad
innvilges vil det være ledige verv som 6. vararepresentant til Planutvalget og 8. vararepresentant til
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur.
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BÆRUM KOMMUNE

KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
18.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:
Stig Olai Kapskarmo
Eirik Lindstrøm

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/1388

J.post ID:
22/12236

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

26.01.2022

021/22

Kommunestyret

02.02.2022

009/22

Søknad om permisjon fra verv i folkevalgte fora - Truls Bergersen (Frp)

Forslag til vedtak:
Truls Bergersen innvilges permisjon fra sine verv i folkevalgte fora ut året 2022.
Geir Homlund rykker opp som settemedlem i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i
permisjonstiden.
Dersom Fremskrittspartiet ønsker det kan listen over vararepresentanter til kommunestyret,
Hovedutvalget for barn og unge, Hovedutvalget for bistand og omsorg og/eller Klageutvalget
suppleres med settevararepresentant i bunnen av listene over vararepresentanter til et eller flere
utvalg.

OM SAKEN
Truls Bergersen (Frp) har i e-post til Politisk sekretariat 15. desember 2021 sendt inn søknad om
permisjon fra sine verv i folkevalgte organer ut året 2022.
Bergersen innehar følgende verv:
· 3. vararepresentant til kommunestyret
· Medlem av Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur
· 3. vararepresentant til Hovedutvalget for barn og unge
· 4. vararepresentant til Hovedutvalget for bistand og omsorg
· 3. vararepresentant til Klageutvalget
Ved permisjon er det automatisk opprykk av 1. vararepresentant som gjelder der den permitterte er
fast medlem. Geir Homlund er 1. vararepresentant til Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur og
rykker således opp som settemedlem i Bergersens permisjonstid.
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Til kommunestyret og de utvalg Bergersen er vararepresentant til rykker vararepresentantene bak
Bergersen opp en plass og fungerer på disse plassene ut Bergersens permisjonstid. Ved permisjon er
det ikke automatisk opprykk av ny siste vararepresentant til kommunestyret, men
Fremskrittspartiet har gitt beskjed om at de ønsker det og det er i så fall Bjørn Håkon Theigen (f.
23.01.64) som rykker opp som ny siste vararepresentant til kommunestyret i permisjonstiden.
Når det gjelder de øvrige utvalgene bestemmer Fremskrittspartiet selv om de vil supplere listene
over vararepresentanter. Dersom Bergersens permisjonssøknad innvilges vil det være ledige verv
som 4. vararepresentant til Hovedutvalget for barn og unge, Hovedutvalget for bistand og omsorg
og Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur samt 3. vararepresentant til Klageutvalget.

