BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

MØTEINNKALLING

Dato:

19.01.2022

KOMMUNESTYRET
Onsdag 02.02.2022 kl. 18:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 02.02.2022 kl. 18:00 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.

_________________________________________________________________________

ORIENTERING
Status pandemi og vaksinering v/kommunedirektør Geir Aga og kommuneoverlege Frantz
Leonard Nilsen
_________________________________________________________________________

SAKSLISTE
Saksnummer
001/22

Sakstittel
Godkjenning av protokoll

002/22

Høringsuttalelse - mulig oppløsning av Viken

003/22

Skolebehovsanalyse 2021-2040

004/22

Generalforsamlings-, representantskaps- og
rådsprotokoller 2021

005/22

Kommunedirektørens rapportering på oppfølging av
Kommunestyrets vedtak fom 1. juni tom 31. oktober 2021

006/22

Planlagte politiske saker 1. halvår 2022
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007/22

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

008/22

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

009/22

Referatsaker

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
18.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:
N-125
Tone Halvorsen
Tone Halvorsen

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/1303

J.post ID:
22/11734

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Kommunestyret

02.02.2022

001/22

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 15.12.2021 godkjennes slik den foreligger.

Vedlegg:
Protokoll - Kommunestyret - 15.12.2021

5696408

4

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?
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Tidligere behandling
KST Referatsaker 251/21: 21/17135 – Oppdeling av Viken fylkeskommune planlagt høring av
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

5721628
5721630
5721637
5721638
5721639
5721640

6
innbyggertall
Vedlegg 7 - Fylkesrådets innstilling - søknad om fylkesdeling
Vedlegg 8 - Faktanotat fra Osloregionen IPR

5721641
5721642
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
03.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
20/26742

J.post ID:
21/252521

Siv Herikstad
Julie A B Landmark

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

10.01.2022

003/22

Ungdomsrådet

12.01.2022

003/22

Hovedutvalg for barn og unge

18.01.2022

004/22

Formannskapet

26.01.2022

011/22

Kommunestyret

02.02.2022

003/22

Skolebehovsanalyse 2021-2040

Råd for personer med funksjonsnedsettelse-10.01.2022- 003/22
Anbefaling:
Råd for personer med funksjonsnedsettelse ber om at universell utforming, som også ivaretar godt
inneklima og avskjerming (f.eks. små grupperom), legges til grunn i det videre arbeid med
prosjektering av skoleprosjekter hvor målsettingen må være at fleste mulig barn med forskjellige
funksjonsnedsettelser skal kunne gå på sin nærskole.
Oversendes kommunedirektøren
Kommunedirektøren bes fremlegge elevtall pr. skole.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Skolebehovsanalysen legges til grunn for videre utredning og prosjektering av
skoleprosjekter. Plan for utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av
kommunens budsjett og økonomiplan.
2. Den videre planleggingen skal skje med utgangspunkt i følgende føringer:
a. Det bygges en ny 3-parallell skole på Ballerud. Skolen står klar til skolestart 2025.
b. Nye Sandvika barneskole skyves til tidsrommet 2030-2032 grunnet en noe senere
elevstallvekst enn tidligere antatt. Den nye skolen skal brukes som kombinert
barne – og ungdomsskole, og utvidelsen av Bjørnegård ungdomsskole kan
dermed skyves til 2038 (som anslått i LDIP 2021-2040). Endelig plassering av ny
barneskole i Sandvika fremmes i egen sak tidlig i analyseperioden.
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c. Nye Tårnet ungdomsskole skal stå klar i løpet av første kvartal 2027 og tas i bruk
fra skolestart samme år. Skolen bygges som en ungdomsskole uten spesiell
tilrettelegging for barnetrinnet
d. Det legges fram egen sak om hvordan tilbudet for ungdomstrinnet på Fornebu
skal organiseres når Tårnet ungdomsskole står klar.
e. Oksenøya skole brukes til å avlaste ungdomstrinnet på Fornebu fra tidligst
skoleåret 23/24 og så lenge skolen har kapasitet.
f. Kommunedirektøren skal følge elevtallsutviklingen på Fornebu tett. Det skal
sørges for et godt tilbud til ungdomsskoleelevene frem til Tårnet skole står klar.
g. Det er på sikt behov for ny ungdomsskole i Østre Bærum. Dette ligger så langt
frem som 2040 eller senere. Det er usikkerhet knyttet til tidspunkt og dette vil
følges opp i rullering av skolebehovsanalysen om to år.
h. Skolekretsjusteringer ved skolene Levre og Emma Hjorth vedtas som de er
foreslått i tilleggsnotatet om utsettelse av Sandvika barneskole. Kretsjusteringen
vil tre i kraft fra skolestart 2023.
i. Skolekretsjusteringer ved skolene Storøya/Oksenøya og Snarøya vedtas som de er
foreslått i tilleggsnotat om forsinkelse av Tårnet ungdomsskole. Kretsjusteringen
vil tre i kraft fra skolestart 2023.
3. Kommunens forskrift for skoletilhørighet (inntaksområder, prioriteringsregler med videre)
endres slik det fremgår av analysedokumentet.

SAKEN I KORTE TREKK
Formål og bakgrunn
Formålet med skolebehovsanalysen er å presentere kommunens behov for skoleplasser i et gitt
tidsperspektiv. Videre skal analysen peke på mulige løsningsskisser der det er hensiktsmessig, samt
identifisere videre utredningsbehov slik at kommunen har et riktig antall skoleplasser.
Bærum opplever befolkningsvekst, om enn noe lavere i inneværende tiår enn tidligere antatt. I 2030
vil det være ca. 850 flere elever i grunnskolen enn i dag, mens det i 2040 er estimert å være 2700
flere elever enn i dag. Det er behov for nye skoler i området Bekkestua-Høvik (Ballerud), i Sandvika
og på Fornebu og det er behov for å endre inntaksområder for å utnytte eksisterende kapasitet på
en hensiktsmessig måte. Det er ikke identifisert behov for utvidelser av noen skoler i denne
analysen.
Utfordringer og strategiske grep
Det kan forventes kapasitetsutfordringer i området Sandvika, Fornebu og i Bærum øst. I Bærum øst
skal skolene Jar, Stabekk, Høvik og Høvik verk avlastes av ny skole på Ballerud fra 2025, mens
Oksenøya skole står klar fra 2022. Nye Tårnet ungdomsskole skal stå klar i 2027.
I Sandvika skal det bygges ny barneskole, men denne forslås skjøvet til tidsrommet 2030-2032
grunnet en noe senere elevstallsvekst enn først antatt. Det ble vedtatt kretsjusteringer i
inntaksområdene til skolene Jong, Evje og Levre i egen sak før sommeren 2021 (KST 076/21 23.6.21) for
å utnytte kapasiteten ved disse skolene. I tilleggshøring om utsettelse av Sandvika skole fra 2028 til
tidsrommet 2030-2032, ble det også pekt på mulige fremtidige justeringer i inntaksområder for å
ytterligere utnytte eksisterende kapasitet. Det er foreslått en kretsjustering mellom skolene Emma
Hjorth og Levre som vil gjelde fra skolestart 2023, mens de øvrige justeringene mot Evje og Levre
IKKE vedtas nå. Endringer i disse inntaksområdene må avklares ytterligere i senere
skolebehovsanalyser. Formålet med å omtale denne mulige endringen i dette høringsnotatet er å
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vise eksempel på hvordan vi kan utnytte eksisterende kapasitet ved en utsettelse av Sandvika
barneskole.
I tilleggsnotatet om forsinkelsen av Tårnet ungdomsskole, er det pekt på mulige løsninger for å
håndtere kapasitetssituasjonen på Fornebu fram til skolestart 2027 når Tårnet skal tas i bruk. En av
disse er kretsjustering mellom skolene Snarøya og Oksenøya/Storøya. Denne vil gjelde fra skolestart
2023.
Følgende strategiske grep har vært i fokus i arbeidet
1. Utnytte eksisterende kapasitet i eksisterende skoleanlegg (herunder justere
inntaksområder)
2. Utvide eksisterende skoleanlegg (permanent eller midlertidig)
3. Bygge nye skoler
4. Etablere større og mer effektive enheter i samsvar med Konsept for skoleanlegg i Bærum
kommune
5. Erverve tomter til fremtidige skolebygg

Tilleggsnotater om Sandvika barneskole og Tårnet ungdomsskole høsten 2021 og høring av disse
Endelig behandling av skolebehovsanalysen 2021-2040 ble utsatt til senhøsten/vinteren 2021/2022.
I november-desember 2021 ble det gjennomført en tilleggshøring knyttet til utsettelsen av Sandvika
barneskole og forsinkelsen av Tårnet ungdomsskole.
Notatene ble sendt til direkte berørte skoler og andre skolene i nærområdet. Høringssvarene er
oppsummert i saken og selve analysedokumentet, men det anbefales å også lese alle innspillene
som ligger vedlagt i eget hefte.
De to notatene ligger også vedlagt saken.
Høring våren 2021
Det ble våren 2021 gjennomført en høringsrunde hvor skoler og andre berørte har hatt anledning til
å gi innspill til det opprinnelige høringsutkastet. Fristen for høringen var 9. april 2021, og det ble
totalt mottatt 30 høringssvar. Disse er samlet i et hefte som er vedlagt saken.
Innspillene er vurdert og behovsanalysen er oppdatert nå når den fremmes til politisk behandling.
Høringsmerknader som gjelder de aktuelle løsningsforslagene, er oppsummert i egne avsnitt.
Innspill av mer generell karakter knyttet til tema som størrelse på skoler, elevenes skolevei og
utearealer er omtalt og vurdert i dette saksframlegget, ikke i selve analysedokumentet.
Det er engasjement knyttet til analysen og de endringene som foreslås. Kommunedirektøren mener
det er nødvendig med de foreslåtte endringene, gitt den kapasitetssituasjonen kommunen har og
det viktige strategiske prinsippet om å utnytte eksisterende kapasitet.
Økonomi
Det er i analysen lagt vekt på å gjennomføre grep som begrenser investeringsbehovet i tråd med
justert LDIP 2021-2040 .

Vedlegg:
DEL TO MER OM SAKEN
Analysen med vedlegg

5703278
5703280
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Behandlingen i møtet 10.01.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Forslag fremmet av Sissel Mette Nyberg, Ikke politiker
Råd for personer med funksjonsnedsettelse ber om at universell utforming, som også ivaretar godt
inneklima og avskjerming (f.eks. små grupperom), legges til grunn i det videre arbeid med
prosjektering av skoleprosjekter hvor målsettingen må være at fleste mulig barn med forskjellige
funksjonsnedsettelser skal kunne gå på sin nærskole.

Forslag fremmet av Tone Kristin Grøv, Ap
Kommunedirektøren bes fremlegge elevtall pr. skole.
• Julie Landmark, spesialrådgiver Statistikk og analyse i Bærum kommune orienterte innledningsvis
om sak 003/22 skolebehovsanalyse 2021-2040.
Votering:
Fellesforslag fra Nygerg og Viervoll ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Grøv oversendes kommunedirektøren.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-10.01.2022- 003/22:
Anbefaling:
Råd for personer med funksjonsnedsettelse ber om at universell utforming, som også ivaretar godt
inneklima og avskjerming (f.eks. små grupperom), legges til grunn i det videre arbeid med
prosjektering av skoleprosjekter hvor målsettingen må være at fleste mulig barn med forskjellige
funksjonsnedsettelser skal kunne gå på sin nærskole.
Oversendes kommunedirektøren
Kommunedirektøren bes fremlegge elevtall pr. skole.
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
12.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/846

J.post ID:
22/8035

Eirik Lindstrøm
Irene Jensen

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Eierutvalget

19.01.2022

003/22

Formannskapet

26.01.2022

015/22

Kommunestyret

02.02.2022

004/22

Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller 2021

Forslag til vedtak:
Fremlagte protokoller tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Det vises til sak behandlet i Eierutvalget 19/01-21, saksnr.: 002/22: Årshjul/arbeidsrutine 2022 –
Eierutvalgets oppfølgning av selskaper hvor kommunen har eierinteresser.
«Politisk sekretariat sørger for at generalforsamlings-/representantskaps- og rådsprotokoller for
fjoråret fremlegges utvalget til orientering».

Protokoller fra følgende selskaper ligger vedlagt:
Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR)
·
·
·

Representantskapsmøte 29.04.2021
Representantskapsmøte 17.06.2021
Representantskapsmøte 16.12.2021

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV)
·
·

Representantskapsmøte 01.02.2021
Representantskapsmøte 23.04.2021
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·

Representantskapsmøte 21.10.2021

Vestfjorden avløpsselskap (VEAS)
·
·

Rådsmøte 25.03.2021
Rådsmøte 18.11.2021

Kalk Eiendom AS – Tidl. Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS)
·

Generalforsamlingsmøte 11.06.2021

Arba AS (ARBA)
·

Generalforsamlingsmøte 11.06.2021

Centro Asistencial Noruega SLU (CAN)
·
·

Ekstraordinært generalforsamlingsmøte 09.03.2021
Generalforsamlingsmøte 17.06.2021

Simula School of Research and Innovation AS (SIMULA)
·
·

Generalforsamlingsmøte 03.06.2021
Ekstraordinært generalforsamlingsmøte des 2021

Flytårnet Fornebu AS
· Generalforsamlingsmøte 11.05.2021

Steinverdi AS
· Stiftelsesmøte 30.06.2021

Vårt Sandvika AS
·

Generalforsamlingsmøte 10.06.2021

Vedlegg:
ABBR 1 - Representantskapsmøte 29.04.2021
ABBR 2 - Representantskapsmøte 17.06.2021
ABBR 3 - Representantskapsmøte 16.12.2021
ABV 1 - Representantskapsmøte 01.02.2021
ABV 2 - Representantskapsmøte 23.04.2021
ABV 3 - Representantskapsmøte 21.10.2021
VEAS 1 - Rådsmøte 25.03.2021
VEAS 2 - Rådsmøte 18.11.2021

5722396
5722397
5722398
5722408
5722474
5722475
5722479
5722480
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BKE AS - Generalforsamlingsmøte 11.06.2021
ARBA - Generalforsamlingsmøte 11.06.2021
CAN 1 - Ekstraordinær generalforsamlingsmøte 09.03.2021
CAN 2 - Generalforsamlingsmøte 17.06.2021
SIMULA 1 - Generalforsamlingsmøte 03.06.2021
SIMULA 2 - ekstraordinær generalforsamlingsmøte des 2021
Steinverdi AS - Stiftelsesdokument 30.06.2021
Vårt Sandvika AS - GFmøte 10.06.2021
Flytaarnet Fornebu - GFmøte 110521

5722497
5722500
5722967
5722957
5722514
5722517
5722523
5723534
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
24.11.2021
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/19025

J.post ID:
21/223287

Bente Rudrud Herdlevær
John Olala Omollo

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Kommunestyret

15.12.2021

148/21

Kommunestyret

02.02.2022

005/22

Kommunedirektørens rapportering på oppfølging av Kommunestyrets vedtak fom 1.
juni tom 31. oktober 2021

Kommunestyret-15.12.2021- 148/21
Vedtak:
Saken utsettes i henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag tas til
orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Kommunedirektøren legger frem rapport om oppfølging av vedtak, oversendte forslag og spørsmål i
Kommunestyret. Rapporteringen gjelder oppfølging fom 1. juni tom 31. oktober 2021.
Rapporteringen omfatter kun de vedtak som forutsetter aktiv tilbakemelding fra
kommunedirektøren. I rapporteringen benyttes statuskategoriene «ikke påbegynt», «under arbeid»
og «avsluttet».
Kommunedirektøren understreker at avsluttet ikke nødvendigvis betyr at det ikke vil skje mer i
saken, men at rapporteringen anses som uttømmende i forhold til vedtaket, og at det derfor ikke vil
bli rapportert mer i forhold til det enkelte vedtaket.

Vedlegg:
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Vedtaksrapport_KST_2.halvår2021

5664803

Behandlingen i møtet 15.12.2021 Kommunestyret
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret-15.12.2021- 148/21:
Vedtak:
Saken utsettes i henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
16.11.2021
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/16621

J.post ID:
21/200903

Bente Rudrud Herdlevær
Hilde Stranden Lystad

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Eldrerådet

30.11.2021

045/21

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

29.11.2021

055/21

Ungdomsrådet

01.12.2021

073/21

Hovedutvalg for barn og unge

07.12.2021

094/21

Hovedutvalg for bistand og omsorg

08.12.2021

092/21

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

09.12.2021

123/21

Utvalg for samarbeid

07.12.2021

059/21

Planutvalget

09.12.2021

233/21

Formannskapet

15.12.2021

286/21

Kommunestyret

15.12.2021

149/21

Formannskapet

26.01.2022

016/22

Kommunestyret

02.02.2022

006/22

Planlagte politiske saker 1. halvår 2022

Kommunestyret-15.12.2021- 149/21
Vedtak:
Saken utsettes i henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.

Formannskapet-15.12.2021- 286/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022 tas til orientering.
Kjell Maartmann-Moes forslag følger saken til neste møte:
I tillegg til de oppførte sakene, ønskes følgende saker også til formannskapet
792 Fartsgrenser i sjø
872 Fornebu - prinsipper for nullutslipp
843 Morgendagens omsorg - bærekraftig tjenesteutvikling
430 Personalpolitikk - omstilling og nedbemanning
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853 Forsvarlig bemanning
Saker med byplangrep f.eks. 056
557 Bibliotekmelding - (+BAUN)
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.12.2021- 123/21
Vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.
I tillegg til sakene som er satt opp ønsker utvalget seg forelagt følgende saker:
872: Fornebu - prinsipper nullutslipp
214: Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging296: Sandvika
bibliotek utvidelse146: Ballettlinje ved Bekkestua ungdomsskole

Planutvalget-09.12.2021- 233/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg:
Følgende saker ønskes fremlagt også for planutvalget:
522 - Vegetasjon langs elver og bekker i Bærum
822 - Rullerende vedlikeholdsplan

Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.12.2021- 092/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.

Utvalg for samarbeid-07.12.2021- 059/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg:
Sakene 843, 726, 860 og 151 føres opp til behandling i SAM.
Hovedutvalg for barn og unge-07.12.2021- 094/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg: Sakene
Fraværsrutiner i bærumsskolen (saksid 503), Emma Hjort barneskole - utvidelse fra 2 til 3 parallell BP3 (sasid 110) og Berger barnehage- BP2 (saksid 256) behandles i hovedutvalg for barn og unge.

Ungdomsrådet-01.12.2021- 073/21
Ungdomsrådets anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.
I tillegg til sakene som er planlagt satt opp ønsker Ungdomsrådet å få til behandling følgende saker:
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- 857: Evaluering av sommerskolen i Bærum
- 551: Frivegger for gatekunst
- 828: Tilstandsrapport skole og barnehage 2021
- 828: Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
- 151: Skolekonsept - fremtidens skolebygg og arealprogram
- 532: Fornebu - vurdere å etablere møteplass/organisert virksomhet for ungdom
- 503: Fraværsrutiner i bærumsskolen
- 839: Forebyggende ruspolitisk arbeid i skoleverket og SLT - samarbeidetKommunedirektørens
forslag til vedtak:

Eldrerådet-30.11.2021- 045/21
Rådets anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg som
ønskes fremlagt for eldrerådet:
827 - Lokale vedtekter for gravplasser etter Statsforvalters behandling
214 - Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging
718 - Kadettangen 22 midlertidig bruk
577 - Bibliotekmelding - Forslag til strategi
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
132 - Handlingsplan for digitalisering 2021-24 - rullering
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning
131 - Digitaliseringsstrategi - revidering
869 - E18 Sandvika sjøfront - planprogram
865 - Bruker og pårørendeundersøkelse
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre

Råd for personer med funksjonsnedsettelse-29.11.2021- 055/21
Anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg som
ønskes fremlagt for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
45 - Vallerveien 146 (Gjettum) – bolig -privat detaljregulering -1.gangsbehandling
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839 - Forebyggende ruspolitisk arbeid i skoleverket og SLT - samarbeidet
865 - Bruker- og pårørendeundersøkelse
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
828 - Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre 2022-2
67 - Bærum kommune veinormal for kommunale veier, gang og sykkelveier- etter offentlig høring
53 - Sandvika - gate og byromsplan- 1. gangsbehandling
566 - Barneboliger BP2
857 - Evaluering av sommerskolen i Bærum

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Vedlagt følger oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022.
Kommunedirektøren har vurdert realistisk framdrift i de anslag som er ført opp for når sakene
forventes å være ferdig fra kommunedirektøren. Sakene er prioritert og lagt ut i tid i tråd med de
rammene og føringene som ble lagt til grunn i sak om kommunedirektørens prioriteringer for 2022.
Uforutsette forhold eller nye utredningsoppdrag kan føre til at saker må forskyves i forhold til det
som er vist i oversikten. Det vil ta noe tid fra saken er ferdig fra kommunedirektøren til den kan
behandles i utvalget.

Vedlegg:
Planlagte politiske saker 1. halvår 2022

Behandlingen i møtet 15.12.2021 Kommunestyret
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Følgende saker sendes helt inn til kommunestyre:
ID 843 Morgendagens omsorg - bærekraftig tjenesteutvikling
ID 810 Tilstandsrapport skole og barnehage 2021
ID 151 Skolekonsept - fremtidens skolebygg og arealprogram
ID 842 Sårbare grupper i Bærum - rapportering bruk av korona-pakke
Følgende sak avsluttes:
ID 567 Vinterhagen BP3
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H

5656217
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Saken utsettes i henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.

Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
Ida Ohme Pedersens forslag følger saken uten votering.
Kommunestyret-15.12.2021- 149/21:
Vedtak:
Saken utsettes i henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.

Behandlingen i møtet 15.12.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
I tillegg til de oppførte sakene, ønskes følgende saker også til formannskapet
792 Fartsgrenser i sjø
872 Fornebu - prinsipper for nullutslipp
843 Morgendagens omsorg - bærekraftig tjenesteutvikling
430 Personalpolitikk - omstilling og nedbemanning
853 Forsvarlig bemanning
Saker med byplangrep f.eks. 056
557 Bibliotekmelding - (+BAUN)

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag følger saken til neste møte.
Formannskapet-15.12.2021- 286/21:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022 tas til orientering.
Kjell Maartmann-Moes forslag følger saken til neste møte:
I tillegg til de oppførte sakene, ønskes følgende saker også til formannskapet
792 Fartsgrenser i sjø
872 Fornebu - prinsipper for nullutslipp
843 Morgendagens omsorg - bærekraftig tjenesteutvikling
430 Personalpolitikk - omstilling og nedbemanning
853 Forsvarlig bemanning
Saker med byplangrep f.eks. 056
557 Bibliotekmelding - (+BAUN)
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Behandlingen i møtet 09.12.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
I tillegg til sakene som er satt opp ønsker utvalget seg forelagt følgende saker:
872: Fornebu prinsipper nullutslipp
214: Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging296: Sandvika
bibliotek utvidelse146: Ballettlinje ved Bekkestua ungdomsskole

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.12.2021- 123/21:
Vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.
I tillegg til sakene som er satt opp ønsker utvalget seg forelagt følgende saker:
872: Fornebu - prinsipper nullutslipp
214: Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging296: Sandvika
bibliotek utvidelse146: Ballettlinje ved Bekkestua ungdomsskole

Behandlingen i møtet 09.12.2021 Planutvalget
Forslag fremmet av Reidar Kleppe, Ap
Følgende saker ønskes fremlagt også for planutvalget:
522 - Vegetasjon langs elver og bekker i Bærum
822 - Rullerende vedlikeholdsplan
Votering
Kommunedirektørens forslag med Kleppes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Planutvalget-09.12.2021- 233/21:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg:
Følgende saker ønskes fremlagt også for planutvalget:
522 - Vegetasjon langs elver og bekker i Bærum
822 - Rullerende vedlikeholdsplan

Behandlingen i møtet 08.12.2021 Hovedutvalg for bistand og omsorg
Forslag fremmet av Line Norman Jernæs, MDG
Følgende saker bes legges frem for BIOM som referatsaker:
550 Ledighet i kommunale boliger 4. kvartal
67 BK veinormal for veier gang og sykkelstier
648 Handlingsplan for sykkel
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828 Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Votering:
Tilleggsforslag fra MDG fikk 2 (1MDG, 1PP) stemmer mot 13 (6H, 2FR, 3AP, 1V, 1KRF) stemmer og
falt
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.12.2021- 092/21:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.

Behandlingen i møtet 07.12.2021 Utvalg for samarbeid
Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H
Sakene 843, 726, 860 føres opp til behandling i SAM.
Forslag fremmet av Bjørn Sigurd Hjetland, UNIO
Sak 151 føres opp til behandling i SAM.

Votering:
Røtnes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hjetlands forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalg for samarbeid-07.12.2021- 059/21:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg:
Sakene 843, 726, 860 og 151 føres opp til behandling i SAM.
Behandlingen i møtet 07.12.2021 Hovedutvalg for barn og unge
Forslag fremmet av Terje Heiestad, Ap
Sakene Fraværsrutiner i bærumsskolen (saksid 503), Emma Hjort barneskole - utvidelse fra 2 til 3
parallell - BP3 (sasid 110) og Berger barnehage- BP2 (saksid 256) behandles i hovedutvalg for barn
og unge.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremmet av Terje Heiestd (Ap) ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-07.12.2021- 094/21:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg: Sakene
Fraværsrutiner i bærumsskolen (saksid 503), Emma Hjort barneskole - utvidelse fra 2 til 3 parallell -
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BP3 (sasid 110) og Berger barnehage- BP2 (saksid 256) behandles i hovedutvalg for barn og unge.

Behandlingen i møtet 01.12.2021 Ungdomsrådet
Votering:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 ble tatt til orientering.

Ungdomsrådet-01.12.2021- 073/21:
Ungdomsrådets anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.
I tillegg til sakene som er planlagt satt opp ønsker Ungdomsrådet å få til behandling følgende saker:
- 857: Evaluering av sommerskolen i Bærum
- 551: Frivegger for gatekunst
- 828: Tilstandsrapport skole og barnehage 2021
- 828: Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
- 151: Skolekonsept - fremtidens skolebygg og arealprogram
- 532: Fornebu - vurdere å etablere møteplass/organisert virksomhet for ungdom
- 503: Fraværsrutiner i bærumsskolen
- 839: Forebyggende ruspolitisk arbeid i skoleverket og SLT - samarbeidetKommunedirektørens
forslag til vedtak:

Behandlingen i møtet 30.11.2021 Eldrerådet
Forslag fremmet av Svein Sørlie, Pp
I tillegg til allerede avmerkede saker i sakslisten ønsker eldrerådet å bli forlagt følgende saker:
827 - Lokale vedtekter for gravplasser etter Statsforvalters behandling
214 - Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging
721 - Tanum kirkegård - bevaringsplan
722 - Gravplassene - søknad om permanent kommunalt forvaltningsansvar
718 - Kadettangen 22 midlertidig bruk (angår dette Artista - de eldres samlingspunkt?)
51 - Parkeringstrategi Bærum - revisjon (mange eldre avhengig av å benytte bil)
577 - Bibliotekmelding - Forslag til strategi (eldre er stor brukergruppe på bibliotekene)
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
132 - Handlingsplan for digitalisering 2021-24 - rullering (viktig at eldre hensyntas i fremtidens
tjenester)
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning (mange eldre viktige bidragsytere i frivilligheten)
131 - Digitaliseringsstrategi - revidering (viktig at eldre hensyntas)
567 - Vinterhagen (???)
869 - E18 Sandvika sjøfront - planprogram (viktig at området tilrettelegges også for eldre)
865 - Bruker og pårørendeundersøkelse
Forslag fremmet av Ninja Sanner, H
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I tillegg til allerede avmerkede saker i sakslisten ønsker eldrerådet å bli forlagt følgende saker:
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre

Votering:
Tilleggsforslag fra representant Sørlie (PP) ble behandlet i 14 punkter:
"827 - Lokale vedtekter for gravplasser etter Statsforvalters behandling" ble enstemmig vedtatt
"214 - Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging" ble
enstemmig vedtatt
"721 - Tanum kirkegård - bevaringsplan" fikk èn (1PP) stemme og falt
"722 - Gravplassene - søknad om permanent kommunalt forvaltningsansvar" fikk èn (1PP) stemme
og falt
"718 - Kadettangen 22 midlertidig bruk (angår dette Artista - de eldres samlingspunkt?)" ble
enstemmig vedtatt
"51 - Parkeringstrategi Bærum - revisjon (mange eldre avhengig av å benytte bil)" fikk èn (1PP)
stemme og falt
"577 - Bibliotekmelding - Forslag til strategi (eldre er stor brukergruppe på bibliotekene)" ble
enstemmig vedtatt
"93 - Carpe Diem - statusoppdatering" ble enstemmig vedtatt
"132 - Handlingsplan for digitalisering 2021-24 - rullering (viktig at eldre hensyntas i fremtidens
tjenester)" ble enstemmig vedtatt
"511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning (mange eldre viktige bidragsytere i frivilligheten)" ble
enstemmig vedtatt
"131 - Digitaliseringsstrategi - revidering (viktig at eldre hensyntas)" ble enstemmig vedtatt
"567 - Vinterhagen (???)" fikk èn (1PP) stemme og falt
"869 - E18 Sandvika sjøfront - planprogram (viktig at området tilrettelegges også for eldre)" ble
enstemmig vedtatt
"865 - Bruker og pårørendeundersøkelse" ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag fra rådsleder Sanner (H) ble behandlet i èt punkt:
"802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre" ble enstemmig
vedtatt
Kommunedirekøtrens forslag til vedtak ble for øvrig enstemmig vedtatt

Eldrerådet-30.11.2021- 045/21:
Rådets anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg som
ønskes fremlagt for eldrerådet:
827 - Lokale vedtekter for gravplasser etter Statsforvalters behandling
214 - Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging
718 - Kadettangen 22 midlertidig bruk
577 - Bibliotekmelding - Forslag til strategi
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
132 - Handlingsplan for digitalisering 2021-24 - rullering
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511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning
131 - Digitaliseringsstrategi - revidering
869 - E18 Sandvika sjøfront - planprogram
865 - Bruker og pårørendeundersøkelse
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre

Behandlingen i møtet 29.11.2021 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Forslag fremmet av Sissel Mette Nyberg, Ikke politiker
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
45 - Vallerveien 146 (Gjettum) – bolig -privat detaljregulering -1.gangsbehandling
839 - Forebyggende ruspolitisk arbeid i skoleverket og SLT - samarbeidet
865 - Bruker- og pårørendeundersøkelse
Forslag fremmet av Tone Wirum Frydenberg, Ikke politiker
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
828 - Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre 2022-2

Forslag fremmet av Tone Kristin Grøv, Ap
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
67 - Bærum kommune veinormal for kommunale veier, gang og sykkelveier- etter offentlig høring
53 - Sandvika - gate og byromsplan- 1. gangsbehandling
Forslag fremmet av Tine Lillemoen Asklund, SVUavhengigApSV
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
566 - Barneboliger BP2
857 - Evaluering av sommerskolen i Bærum
Votering:
Kommunedirektørens forslag med rådets tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-29.11.2021- 055/21:
Anbefaling:
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Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg som
ønskes fremlagt for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
45 - Vallerveien 146 (Gjettum) – bolig -privat detaljregulering -1.gangsbehandling
839 - Forebyggende ruspolitisk arbeid i skoleverket og SLT - samarbeidet
865 - Bruker- og pårørendeundersøkelse
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
828 - Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre 2022-2
67 - Bærum kommune veinormal for kommunale veier, gang og sykkelveier- etter offentlig høring
53 - Sandvika - gate og byromsplan- 1. gangsbehandling
566 - Barneboliger BP2
857 - Evaluering av sommerskolen i Bærum
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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,
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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
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:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/1388

J.post ID:
22/12236

Stig Olai Kapskarmo
Eirik Lindstrøm

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

26.01.2022

021/22

Kommunestyret

02.02.2022

008/22

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
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fast medlem. Geir Homlund er 1. vararepresentant til Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur og
rykker således opp som settemedlem i Bergersens permisjonstid.
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.
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Referatsaker

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Refererte dokumenter til orientering:
Dokumentnummer Tittel
1.
Orientering om høring - mulig oppløsning av Viken fylkeskommune

