BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

21.02.2022

FORMANNSKAPET
26.01.2022 kl. 14:00 - 18:00
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
Status pandemi og vaksine
v/kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen og kommunalsjef Grete Syrdal.

________________________________________________________________________________
Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

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 (til klokken 14:30)
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

Følgende varamedlemmer møtte:
Nikki Schei (fra klokken 14:30)

Parti
MDG

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

Tittel
kommunaldirektør samfunn
kommunaldirektør org., styring
og utvikling
Kommunedirektør
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

011/22

Skolebehovsanalyse 2021-2040

012/22

Bærum kommunes Høringssvar - Forslag til endring i
friskoleloven
Høringssvar KS Debatthefte 2022 - På samme lag

010/22

013/22
014/22

Godkjenning av protokoll

016/22

Ny forskrift om fartsgrenser i kommunens sjøområde til fastsettelse etter høring
Generalforsamlings-, representantskaps- og
rådsprotokoller 2021
Planlagte politiske saker 1. halvår 2022

017/22

Referatsaker

018/22

Henvendelser og innspill

019/22

Høringsuttalelse - mulig oppløsning av Viken

020/22

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

015/22

021/22

Eventuelt
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Sak 010/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 12.01.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
FSK - 010/22 - 26.01.2022:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 12.01.2022 godkjennes slik den foreligger.

Sak 011/22: Skolebehovsanalyse 2021-2040
Hovedutvalg for barn og unge-18.01.2022-004/22
Innstilling:
1. Skolebehovsanalysen er en del av grunnlaget 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.
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
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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.
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.
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.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Kommunedirektøren vurderer muligheten for å ferdigstille Tårnet ungdomsskole til
skoleåret 2026/27.
Forslag fremmet av Kari Brodin Seljelid, Ap
Nytt punkt, 2 j: Kommunedirektøren bes sørge for følgeforskning/evaluering av
utviklingen i store skoler, erfaringer med resultater, lærernes arbeidsmiljø, elevenes
læringsmiljø og trivsel sammenliknet med forholdene i mindre og mellomstore skoler. Om
store skoler medfører mer mobbing bør også inngå. Resultater fremlegges innen
utgangen av denne kommunestyreperioden 2019-2023. Slik forskning og evaluering bør
videreføres i årene som kommer.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Ved rullering og i det videre arbeid med skolebehov legges det inn følgende føringer:
- Stordriftsfordelene ved større skoleanlegg skal vurderes opp mot skolens funksjon som
et nav i og derved et særdeles viktig element i nærområdet
- Barneskoler skal planlegges med maksimalt 4 paralleller
- Ungdomsskoler med maksimalt 8 paralleller
- Disse punktene skal vektlegges ved videre arbeid med vedtatte skoler og særskilt nå det
en vurderer behov for tomtekjøp
Votering:
Ragnar Mollands forslag ble enstemmig vedtatt.
Kari Seljelids forslag ble enstemmig vedtatt.
Stein Stugus forslag første strekpunkt fikk 5 stemmer (2Ap, R, Sp, MDG) og falt.
Stein Stugus øvrige forslag fikk 2 stemmer (R, Sp) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 011/22 - 26.01.2022:
Innstilling:
1. Skolebehovsanalysen er en del av grunnlaget 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.
c. Nye Tårnet ungdomsskole skal stå klar i løpet av første kvartal 2027 og
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tas i bruk fra skolestart samme år. Kommunedirektøren vurderer
muligheten for å ferdigstille Tårnet ungdomsskole til skoleåret 2026/27.
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.
j. Kommunedirektøren bes sørge for følgeforskning/evaluering av
utviklingen i store skoler, erfaringer med resultater, lærernes
arbeidsmiljø, elevenes læringsmiljø og trivsel sammenliknet med
forholdene i mindre og mellomstore skoler. Om store skoler medfører
mer mobbing bør også inngå. Resultater fremlegges innen utgangen av
denne kommunestyreperioden 2019-2023. Slik forskning og evaluering
bør videreføres i årene som kommer.
3. Kommunens forskrift for skoletilhørighet (inntaksområder, prioriteringsregler
med videre) endres slik det fremgår av analysedokumentet.

Sak 012/22: Bærum kommunes Høringssvar - Forslag til endring i
friskoleloven
Hovedutvalg for barn og unge-18.01.2022-007/22
Innstilling:
1. Kommunedirektøren anbefaler å fastholde de to godkjenningsgrunnlagene
vidaregåande opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og særskilt profil, jf.
friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i).
2. Det anbefales også at tittelen Lov om frittstående skoler fastholdes.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektøren anbefaler å fastholde de to godkjenningsgrunnlagene
vidaregåande opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og særskilt profil, jf.
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friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i).
2. Det anbefales også at tittelen Lov om frittstående skoler fastholdes.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Bærum kommune støtter departementets forslag til endringer i friskoleloven.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Kjell Maartmann-Moes forslag ble
innstillingen vedtatt mot 3 stemmer (2Ap, R).
FSK - 012/22 - 26.01.2022:
Vedtak:
1. Kommunedirektøren anbefaler å fastholde de to godkjenningsgrunnlagene
vidaregåande opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og særskilt profil, jf.
friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i).
2. Det anbefales også at tittelen Lov om frittstående skoler fastholdes.

Sak 013/22: Høringssvar KS Debatthefte 2022 - På samme lag
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune vedtar innspill til KS Debatthefte 2022- På samme lag, slik det fremgår
av vedlegg 1, oversendelse til KS.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kari Brodin Seljelid, Ap
1. Tillegg pkt 2, vedlegg 1: Alle grupper bør få et likt generelt tillegg, fortrinnsvis
kronetillegg.
2. Endring pkt 3, vedlegg 1: Hovedtariffavtalens kap. 5.4 kvelds- og nattillegg: Bærum
kommune tilrår at man beholder ubekvemstillegg som kronebeløp, men at dette heves
for å fremme motivering til slikt arbeid, også med tanke på å fremme heltidskultur. Det
må fortsatt være mulighet for å kunne øke satsen ytterligere lokalt.
3. Tillegg pkt 4, vedlegg 1: Tillitsreform i og overfor kommunesektoren: Jfr.
Saksdokumentet fra KD: Tillit og samarbeid med medarbeiderne er grunnleggende i den
norske ledelsesmodellen. Det er medarbeiderne , gjerne sammen med brukere som er
tettest på problemstillingene og dermed løsningene. Tillit handler om at medarabeidere
opplever autonomi og handlingsrom gjennom å jobbe selvstendig, innenfor rammen satt
av ledelsen. God tillitsbasert ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å skape gode
tjenester til innbyggerne og gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass. Dette må
utvikles videre.
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Forslag fremmet av Morten Skauge, H
(Felles H, V, Frp)
Nye punkter under spørsmål 5 i kommunens høringssvar (vedlegg 1):
- Følge opp KS’ egne initiativ for frikommuneforsøk også i Norge, f.eks. etter modell av
danske kommuners forsøk med å overta det helhetlige ansvaret for eldreomsorgen.
- Redusere statlige tilsyns- og rapporteringsbyrder for kommunene.
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
(Felles H, Frp)
Nye punkter under spørsmål 5 i kommunens høringssvar (vedlegg 1):
- Ta initiativ til at store kommuner kan overta flere oppgaver og styrke
samfunnsutviklerrollen, f.eks. ved å overta ansvaret for hele skoleløpet slik som Oslo
kommune.
- Regjeringen vil gjennom tillitsreformen redusere bruken av markedsmekanismer i alle
deler av velferdsstaten. Det er viktig å ikke avskjære noen fra fra å delta.
Samfunnsutviklingen handler om å bygge trygghet for at vi skal kunne løse morgendagens
utfordringer gjennom å forene gode krefter, brukere, pårørende, ansatte, frivillige, lag,
organisasjoner og næringslivet. Mangold og valgfrihet er et gode.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
- Regjeringen vil redusere bruken av rent kommersielle virksomheter i alle deler av
velferdsstaten. Det er viktig å avskjære at velferdsstaten legger til rette for at virksomhet
konsentreres i store, kommersielle konsern. Samfunnsutviklingen bør handle om å bygge
trygghet for at vi skal kunne løse morgendagens utfordringer gjennom å forene gode
krefter, brukere, pårørende, ansatte, frivillige, lag, organisasjoner og annen ikke kommersiell virksomhet. Mangfold med utvikling og rom for utvikling av nye grep er et
gode både innenfor offentlig sektor og i tillegg utenfor offentlig sektor.
Votering:
Kari Seljelids forslag punkt 1 fikk 4 stemmer (2Ap, Sp, R) og falt.
Kari Seljelids forslag punkt 2 fikk 3 stemmer (2Ap, Sp) og falt.
Kari Seljelids forslag 3 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag H, V, Frp fremmet av Morten Skauge (H) første strekpunkt ble vedtatt mot 3
stemmer (2Ap, Sp).
Fellesforslag H, V, Frp andre strekpunkt ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag H, Frp fremmet av Morten Skauge første strekpunkt ble vedtatt mot 6
stemmer (2Ap, 2V, Sp, R).
Fellesforslag H, Frp andre strekpunkt ble vedtatt mot 5 stemmer (2Ap, MDG, Sp, R).
Stein Stugus forslag fikk 4 stemmer (2Ap, Sp, R) og falt.
Kommunedirektørens forslag med formannskapets justeringer ble vedtatt mot 4 stemmer
(2Ap, Sp, R).
FSK - 013/22 - 26.01.2022:
Vedtak:
Bærum kommune vedtar innspill til KS Debatthefte 2022- På samme lag, slik det fremgår
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av vedlegg 1, oversendelse til KS, med følgende justeringer:
Tillegg pkt 4, vedlegg 1: Tillitsreform i og overfor kommunesektoren: Jfr. Saksdokumentet
fra KD: Tillit og samarbeid med medarbeiderne er grunnleggende i den norske
ledelsesmodellen. Det er medarbeiderne , gjerne sammen med brukere som er tettest på
problemstillingene og dermed løsningene. Tillit handler om at medarabeidere opplever
autonomi og handlingsrom gjennom å jobbe selvstendig, innenfor rammen satt av
ledelsen. God tillitsbasert ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å skape gode
tjenester til innbyggerne og gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass. Dette må
utvikles videre.
Nye punkter under spørsmål 5 i kommunens høringssvar (vedlegg 1):
- Følge opp KS’ egne initiativ for frikommuneforsøk også i Norge, f.eks. etter modell av
danske kommuners forsøk med å overta det helhetlige ansvaret for eldreomsorgen.
- Redusere statlige tilsyns- og rapporteringsbyrder for kommunene.
- Ta initiativ til at store kommuner kan overta flere oppgaver og styrke
samfunnsutviklerrollen, f.eks. ved å overta ansvaret for hele skoleløpet slik som Oslo
kommune.
- Regjeringen vil gjennom tillitsreformen redusere bruken av markedsmekanismer i alle
deler av velferdsstaten. Det er viktig å ikke avskjære noen fra fra å delta.
Samfunnsutviklingen handler om å bygge trygghet for at vi skal kunne løse morgendagens
utfordringer gjennom å forene gode krefter, brukere, pårørende, ansatte, frivillige, lag,
organisasjoner og næringslivet. Mangold og valgfrihet er et gode.

Sak 014/22: Ny forskrift om fartsgrenser i kommunens sjøområde - til
fastsettelse etter høring
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-20.01.2022-002/22
Innstilling:
Lokal forskrift om fartsgrenser i Bærum kommunes sjøområde, i tråd det fremlagte
reviderte forslag vedtas.
Vedtak:
Kommunedirektøren bes vurdere en ytterligere 5-knops sone innenfor Torvøya og
Svartodden fram mot formannskapets behandling, i tråd med innspillet fra Strand
kajakklubb.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Lokal forskrift om fartsgrenser i Bærum kommunes sjøområde, i tråd det fremlagte
reviderte forslag vedtas.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
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Lokal forskrift om fartsgrenser i kommunens sjøområde, evalueres etter 1 år.
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
(Fellesforslag H, V, Ap)
Forskriftens § 2 bokstav a) nr. 2) endres til følgende ordlyd (endring uthevet i fet skrift):
Kommunens sjøområde mellom Snarøysundet (N6638661 / Ø589680 og N6638638 /
Ø589560), en linje fra punktet N6639991 / Ø587853 på Svartodden og punktet
N6639744 / Ø588670 på Torvøya, en linje fra punktet N6639583 / Ø588832 på Torvøya
(s) til punktet N6639222 / Ø588803 på Kjeholmen, en linje fra punktet N6638904 /
Ø588395 på Kjeholmen til punktet N 6638732 / Ø 588230 på Ostøya, og Lille Ostsund
(N6638158 / Ø588885 og N6638127/ Ø588843). *WGS 84 UTM 32 N
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Nåværende fartsgrense på 15 knop beholdes i bassenget mellom Veritasstranda og
Oustøya.
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
1 Tillate ferdsel under Kalvøyabroa slik det er i dag.
2 For 2a ønsker vi 5 knop og 150 fra land.
Forslag fremmet av Cristin Xiaojun Liu, MDG
Det skal være maks 5 knop innenfor den yttereste røde linjen på kartet.
Votering:
Cristin Lius forslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Torbjørn Espeliens forslag 1 og 2 fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Ragnar Mollands forslag fikk 1 stemme (Sp) og falt.
Fellesforslag H, Frp og Ap fremmet av Dag Egil Strømme (H) ble vedtatt mot 2 stemmer
(Frp, MDG).
Wenche Steens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen med formannskapets justering ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
FSK - 014/22 - 26.01.2022:
Vedtak:
Lokal forskrift om fartsgrenser i Bærum kommunes sjøområde, i tråd det fremlagte
reviderte forslag vedtas med følgende justering:
Forskriftens § 2 bokstav a) nr. 2) endres til følgende ordlyd (endring uthevet i fet skrift):
Kommunens sjøområde mellom Snarøysundet (N6638661 / Ø589680 og N6638638 /
Ø589560), en linje fra punktet N6639991 / Ø587853 på Svartodden og punktet
N6639744 / Ø588670 på Torvøya, en linje fra punktet N6639583 / Ø588832 på Torvøya
(s) til punktet N6639222 / Ø588803 på Kjeholmen, en linje fra punktet N6638904 /
Ø588395 på Kjeholmen til punktet N 6638732 / Ø 588230 på Ostøya, og Lille Ostsund
(N6638158 / Ø588885 og N6638127/ Ø588843). *WGS 84 UTM 32 N
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Lokal forskrift om fartsgrenser i kommunens sjøområde, evalueres etter 1 år.

Sak 015/22: Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller
2021
Eierutvalget-19.01.2022-003/22
Innstilling:
Fremlagte protokoller tas til orientering.
Forslag til vedtak:
Fremlagte protokoller tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 015/22 - 26.01.2022:
Innstilling:
Fremlagte protokoller tas til orientering.

Sak 016/22: Planlagte politiske saker 1. halvår 2022
Formannskapet-15.12.2021-286/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022 tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
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
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557 Bibliotekmelding - (+BAUN)
Votering:
Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022 med Kjell Maartmann-Moes tillegg
ble enstemmig tatt til orientering.
FSK - 016/22 - 26.01.2022:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022 tas til orientering med følgende
tillegg:
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)

Sak 017/22: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tittel
Orientering om høring - mulig oppløsning av Viken fylkeskommune
Henstilling om møte med kunnskapsministeren om NRG-U
Innspill til kommunal kompensasjonsordning
Fornebubanen- anleggsstøy redegjørelse
Tilleggsnotat fra Kommunedirektøren – til sak om fartsgrenser på
sjøen jpid. 21/252042
Veas AS, vedrørende godkjennelse av selskapets åpningsbalanse
Nye Fornebu Arena- status januar 2022
Griniveien 415 Status bolig
Instruks vedrørende behandlingen av søknader om godkjenning av
profilskoler og yrkesfagskoler - svar fra statssekretæren
Dom fra Borgarting lagmannsrett - Øverlandsjordene

Behandlingen i møtet:
Votering:
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Tatt til orientering.
FSK - 017/22 - 26.01.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 018/22: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tittel
Fart på fjorden - Sak 14/22
Bærum Idrettsråd - uttalelse om ny fartsforskrift
Innspill til ny forskrift om fartsgrenser i kommunens sjøområde
Innspill om fartsgrenser på fjorden fra Bærum Seilforening (14/22)
Innspill/kommentarer: Ny forskrift om fartsgrenser i kommunens
sjøområde
Fartsgrense på Sjøen Høvikodden- SSV og Henie Onstad Kunstsenter

Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 018/22 - 26.01.2022:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 019/22: Høringsuttalelse - mulig oppløsning av Viken
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune vedtar høringsinnspill om mulig oppløsning av Viken slik det fremgår av
vedlegg 2.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
(Felles H, Frp)
Nytt punkt 1: mener primært at Norge klarer seg med to forvaltningsnivåer og at
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fylkeskommunen bør avvikles.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
(Felles Sp, R)
Bærum kommune:
1) er positiv til at Viken fylkeskommune oppløses
2) mener det gir vesentlig bedre samfunnsnytte å reversere en dysfunksjonell
organisering nå, enn å la den leve videre med de ulemper det vil innebære for Bærum
kommune
3) mener Bærum kommune er best tjent med å gå tilbake til Akershus fylkeskommune.
Viken er med sin befolkningsmessige størrelse og struktur ikke egnet som regional
inndeling
4) mener at Viken må legges ned nå. Vi har sett nok av Viken til å konkludere med at
Bærum er best tjent med å gå tilbake til Akershus fylkeskommune. Dersom Viken får
mulighet til å sementere seg, blir den vanskeligere å legge ned dersom det i fremtiden
skulle være et flertall i fylkestinget for dette
5) støtter fylkesrådet i at «Etter en helhetlig vurdering begrunnes søknaden i at
fylkesdeling vurderes som den beste løsningen for et velfungerende folkestyre,
ivaretakelse av innbyggernes interesser og leveranse av tjenester i et hensiktsmessig
geografisk område.»
6) tar til etterretning at Akershus Fylkeskommune vil ha relativt god økonomi
sammenliknet med andre fylkeskommuner samt at regjeringen vil sette ned et utvalg for
å sikre økonomien også i mindre fylkeskommuner
7) tar til etterretning av valget kun står mellom å beholde Viken eller å gå tilbake til de tre
fylkeskommunene, slik det fremgår av Hurdalsplattformen
8) mener det er problematisk at medvirkningsprosessen gjennomføres på kort tid, men
forstår at dette er nødvendig dersom det skal kunne skje valg på de tre fylkeskommunene
i 2023
9) mener at det er viktig at deling Viken skjer så raskt som mulig og før den sementerer
seg. Viken var uønsket i utgangspunktet og ble påtvunget fylkestingene i Akershus,
Østfold og Buskerud for å få Venstre og KrF inn i en borgerlig flertallsregjering
10) opplever at organisasjonen Viken fylkeskommune har svært dårlige forutsetninger for
å lykkes med å være en konstruktiv partner og bidragsyter til å løse felles
problemstillinger
11) mener at Viken har vært så mislykket at den bør reverseres snarest mulig. Viken ble
etablert etter vedtak i fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold som motsatte seg
denne regionale inndelingen. Endringer med så lite lokal støtte kan ikke bli vellykket.
14) understreker at Viken har styringsutfordringer. Det gjelder særlig funksjonalitet.
Oppløsning av Viken står selvfølgelig ikke i veien for et konstruktivt samarbeid, verken
mellom fylkene som var i Viken eller med andre, som Oslo. Et samarbeid mellom
fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud vil kunne:
a) møte miljø- og klimautfordringer med et koordinert grep
b) skape sømløs overgang mellom kollektive transportmidler i tidligere Viken
c) samarbeide fornuftig i arbeidet med digitale løsninger
15) vil kunne forhindre utbygging av et sentraliserende fylkeshus i Sandvika som Bærum
ikke er tjent med.
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Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Endringer i KDs forslag til høringsuttalelse:
- Tillegg punkt 1 etter «oppløses»: , forutsatt at tre forvaltningsnivåer videreføres.
- Punkt 8 strykes.
- Tillegg punkt 9 etter «Viken»: Eksempler på slike alternativer kan være at Bærum alene
får status som fylke, evt. sammen med Asker, Lier og/eller Hole. Andre eksempler er at
Bærum inngår i Oslo fylke – men ikke Oslo kommune – sammen med andre kommuner i
hovedstadsregionen, f.eks. Lillestrøm, Lørenskog og Nordre Follo. Det bør også vurderes
kombinasjoner av disse alternativene.
- Det settes punktum etter «vurderes» i punkt 19.
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Bærum kommune støtter at man oppløser Viken og går tilbake til de tre opprinnelige
fylkene, da det er det mest økonomisk lønnsomme for Akershus og Bærums innbyggere.
Votering:
Torbjørn Espeliens forslag første ledd fikk 3 stemmer (Frp, Sp, R) og falt.
Torbjørn Espeliens forslag andre ledd fikk 4 stemmer (Frp, 2V, Sp) og falt.
Fellesforslag H, Frp fremmet av Morten Skauge (H) ble vedtatt mot 7 stemmer (2Ap, 2V,
Sp, R, MDG).
Morten Skauges forslag strekpunkt 1 ble vedtatt mot 6 stemmer (2Ap, Frp, Sp, MDG, R).
Morten Skauges forslag strekpunkt 2 og 3 fikk 6 stemmer (H) og falt.
Morten Skauges forslag strekpunkt 4 ble vedtatt mot 5 stemmer (2Ap, Sp, MDG, R).
Fellesforslag R, Sp fremmet av Stein Stugu (R) fikk 2 stemmer (R, Sp) og falt.
Kommunedirektørens forslag punktene 1-7 ble vedtatt mot 3 stemmer (Frp, Sp, R).
Kommunedirektørens forslag punkt 9 og 19 ble vedtatt mot 5 stemmer (2Ap, Frp, Sp, R).
Kommunedirektørens forslag punkt 18, 20 og 21 ble vedtatt mot 3 stemmer (Frp, Sp, R).
FSK - 019/22 - 26.01.2022:
Innstilling:
Bærum kommune vedtar høringsinnspill om mulig oppløsning av Viken slik det fremgår av
vedlegg 2 med følgende justering:
- Nytt punkt 1: mener primært at Norge klarer seg med to forvaltningsnivåer og at
fylkeskommunen bør avvikles.
- Tillegg punkt 1 etter «oppløses»: , forutsatt at tre forvaltningsnivåer videreføres.
- Det settes punktum etter «vurderes» i punkt 19.

Sak 020/22: 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.

17

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.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 020/22 - 26.01.2022:
Innstilling:
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.

Sak 021/22: 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.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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FSK - 021/22 - 26.01.2022:
Innstilling:
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.

Eventuelt
Representanten Ole Kristian Udnes (H) orienterte om dom fra lagmannsretten hvor
Bærum kommune har vunnet i ankesaken fra Trysilhus vedrørende avslag i utbygging på
Øverlandsjordene.
Settes opp som referatsak.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

