BÆRUM KOMMUNE

POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

10.02.2022

KOMMUNESTYRET
02.02.2022 kl. 18:00 - 22:00

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
Kommunaldirektør Geir Aga og kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen orienterte om
nye smittevernregler og om smittestatus.
_________________________________________________________________________
Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

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

Parti
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Frp
Frp
Frp
Frp
H
H
H
H
H
H
H
H
H

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

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

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Wasim Zahid

Parti
Ap

Følgende varamedlemmer møtte:
Abdulqader Karimi
Bjørn Røtnes

Parti
Ap
H

Antall representanter: 51
Fra administrasjonen
Geir B. Aga

Tittel
Kommunedirektør
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Grunngitt spørsmål
Nikki Schei (MDG) stilte spørsmål om hvordan Bærum vil følge opp Kystverkets
forberedende prosess for å se på muligheter for å sprenge ut en farled for skipstrafikken
gjennom Vestfjorden på vestsiden av Håøya.
Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) besvarte spørsmålet.
Spørsmål og svar legges som notat under sak 009/21 Referatsak.
________________________________________________________________________________
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Sak 001/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 15.12.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
KST - 001/22 - 02.02.2022:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 15.12.2021 godkjennes slik den foreligger.

Sak 002/22: Høringsuttalelse - mulig oppløsning av Viken
Formannskapet-26.01.2022-019/22
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.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
(Felles Sp, SV, R)
Bærum kommune:
1) mener at Viken fylkeskommune bør oppløses nå
2) mener det gir vesentlig bedre samfunnsnytte å oppløse en dysfunksjonell organisering
enn å la den leve videre med de ulemper det vil innebære for Bærum kommune
3) mener Viken 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
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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 de to andre fylkeskommunene Østfold og Buskerud
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, fordi
folkeavstemning da ikke lar seg gjennomføre, men forstår at dette ble løsningen når valg
på de tre fylkeskommunene skjer i 2023
9) opplever at organisasjonen Viken fylkeskommune slik den er i dag har for dårlige
forutsetninger for å lykkes med å være en konstruktiv partner og bidragsyter til å løse
felles problemstillinger.
10)mener at fylkeskommunen som forvaltningsnivå er viktig, også for store kommuner
som Bærum. En fylkeskommune med utvidede oppgaver knyttet til regional planlegging,
klimaforvaltning, forvaltning av infrastruktur og videregående skoler vil være positiv for
Bærum.
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.
12) Oppløsning av Viken ikke står i veien for et konstruktivt samarbeid, verken mellom
fylkene som var i Viken eller med andre, som Oslo. Et samarbeid mellom
fylkeskommunene Akershus, Østfold, Buskerud og Oslo 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
13) Oppløsning av Viken vil kunne forhindre utbygging av et sentraliserende fylkeshus i
Sandvika som Bærum ikke er tjent med.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
(kommunedirektørens opprinnelige punkt 1)
er negativ til at Viken fylkeskommune oppløses.
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.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
(Felles Sp, SV, R)
Bærum kommune er for at man oppløser Viken.
Votering:
Torbjørn Espeliens forslag fikk 13 stemmer (4Frp, 5V, 2Sp, 2SV) og falt.
Fellesforslag (SV, Sp, R) i 13 punkter fremmet av Stein Stugu (R) fikk 5 stemmer (2SV, 2Sp,
R) og falt.
Subsidiært fellesforslag (SV, Sp, R) fremmet av Stein Stugu (R) fikk 11 stemmer (Sp, SV, R,
4Frp, Pp, 1Ap) og falt.
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Kjell Maartmann-Moes forslag (kommunedirektørens punkt 1) fikk 18 stemmer (7Ap,
5MDG, 5V, KrF) og falt.
Innstillingen punkt 1 a ble vedtatt mot 25 stemmer (8Ap, 5V, 5MDG, 2Sp, 2SV, R, KrF, Pp).
Innstillingen punkt 1 b ble vedtatt mot 11 stemmer (4Frp, 2Sp, 2SV, R, Pp, 1Ap).
Innstillingen punkt 2-7 ble vedtatt mot 11 stemmer (4Frp, 2Sp, 2SV, R, Pp, 1Ap).
Innstillingen punkt 8 ble vedtatt mot 7 stemmer (4Frp, 2SV, R).
Innstillingen punkt 9 ble vedtatt mot 22 stemmer (8Ap, 5V, 4Frp, 2Sp, 2SV, R).
Innstillingen punkt 10-18 ble vedtatt mot 11 stemmer (4Frp, 2Sp, SV, R, Pp, 1Ap).
Innstillingen punkt 19 ble vedtatt mot 23 stemmer (8Ap, 5V, 4Frp, 2Sp, 2SV, R, Pp).
Innstillingen punkt 20 og 21 ble vedtatt mot 11 stemmer (4Frp, 2Sp, SV, R, Pp, 1Ap).
KST - 002/22 - 02.02.2022:
Vedtak:
Bærum kommune vedtar høringsinnspill om mulig oppløsning av Viken slik det fremgår av
vedlegg 2 - korrigert for kommunestyrets justeringer:
Bærum kommune:
1. a) mener primært at Norge klarer seg med to forvaltningsnivåer og at
fylkeskommunen bør avvikles
b) er negativ til at Viken fylkeskommune oppløses, forutsatt at tre
forvaltningsnivåer videreføres
2. mener det vil gir større samfunnsnytte å jobbe med forbedringer innenfor
dagens organisering, enn å iverksette en prosess for oppløsning av Viken.
3. mener Viken-samfunnet er best tjent med å opprettholde dagens
fylkeskommune.
4. minner om at Viken fylkeskommune nylig er etablert, og ikke har hatt
tilstrekkelig tid til å vise hvordan organisasjonen vil fungere i normal drift.
5. oppfordrer til at nødvendige ressurser i stedet brukes for at dagens Vikenorganisasjon skal fungere optimalt i forhold til sine oppgaver og
myndighetsområder.
6. legger til grunn at fylkesrådens forslag til innstilling punkt 6, innebærer at man
ikke igangsetter en delingsprosess, dersom fylkeskommunene ikke er sikret en
sunn økonomi.
7. stiller spørsmål til fylkesrådens forslag til innstilling punkt 2 i lys av den
administrative rapporten «Viken fylkeskommune – konsekvenser ved
fylkesdeling».
8. er fornøyd med at Bærum kommune inngår i Akershus fylkeskommune, dersom
oppdeling av Viken blir gjennomført.
9. ber om at andre alternativer til en tilnærmet lik «gammel inndeling» vurderes,
dersom konklusjonen blir at man ikke viderefører Viken.
10. mener medvirkningsprosessen med tilhørende høring gjennomføres på for kort
tid i forhold til hvor viktig dette er for kommunene og samfunnet for øvrig
11. mener videre at fylkeskommunen må få tilstrekkelig tid og anledning til å jobbe
med, og videreutvikle det oppdraget den er gitt, for å kunne være en reell støtte
for kommunene de neste årene.
12. opplever at organisasjonen Viken fylkeskommune har hatt svært dårlige
forutsetninger for å lykkes med å være en konstruktiv partner og bidragsyter til å
løse felles problemstillinger.
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13. mener det er for tidlig å konkludere med at etableringen av Viken har vært så
mislykket at den bør reverseres allerede nå.
14. understreker at styringsutfordringene som må løses for et større område er å:
a. gi den funksjonelle regionen helhetlig styring
b. møte regionens miljø- og klimautfordringer med et felles grep
c. få til samordnet areal- og transportplanlegging i regional regi
d. styrke og reelt koordinere kollektivtransporten slik at den kan ta økt
regional trafikk
e. utnytte regionens økonomiske potensiale bedre
15. mener en deling av Viken fylkeskommune vil virke svært hemmende for
samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen.
16. ser stor risiko for en ny periode med «fylkeskommunalt vakuum», hvor regional
tjenesteyting og samfunnsutvikling går på bekostning av merarbeidet som følger
av en omorganisering.
17. uttrykker vår bekymring knyttet til tap av kompetanse og nøkkelpersonell. Det
understrekes at dette både vil kunne påvirke samarbeidsrelasjonene direkte,
samt svekke fylkeskommunens rolle som tjenesteyter og samfunnsutvikler.
18. finner det i valget mellom å gå tilbake til «gamle» fylkeskommuner eller
videreføre dagens Viken, hensiktsmessig å videreføre dagens fylkeskommune.
19. gjentar vårt innspill om at andre modeller må vurderes.
20. oppfatter at Viken fylkeskommune har større potensial til å være en positiv
støtte enn mindre fylker.
21. opplever at en oppdeling av Viken fylkeskommune, i stor grad vil undergrave det
arbeidet og prosessene som ble gjennomført i regionreformen.

Sak 003/22: Skolebehovsanalyse 2021-2040
Formannskapet-26.01.2022-011/22
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. Kommunedirektøren vurderer muligheten for å
ferdigstille Tårnet ungdomsskole til skoleåret 2026/2027. Skolen bygges som en
ungdomsskole uten spesiell tilrettelegging for barnetrinnet.
d) Det legges fram egen sak om hvordan tilbudet for ungdomstrinnet på Fornebu
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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.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Haakon Kvenna Veum, H
Endring i punkt 2e
Endres fra: opprinnelig ordlyd:
Oksenøya skole brukes til å avlaste ungdomstrinnet på Fornebu fra tidligst skoleåret
23/24 og så lenge skolen har kapasitet.
Endres til:
Kommunedirektøren bes fremme sak der det i tillegg til å benytte Oksenøya skole til å
avlaste ungdomstrinnet på Fornebu fra tidligst skoleåret 23/24 og så lenge skolen har
kapasitet, utredes om det er mulig å anlegge midlertidig kapasitet ved Hundsund
ungdomsskole med eksempelvis paviljonger.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
(Felles SV, Sp, 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 7 paralleller
- Disse punktene skal vektlegges ved videre arbeid med vedtatte skoler og særskilt nå det
en vurderer behov for tomtekjøp
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Forslag fremmet av Elisabeth Nesset, Ap
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser hvilke muligheter
kommunen har til å forsere den delen av Tårnet senter som skal inneha funksjon som
flerbrukshus, eventuelt se på andre alternative løsninger for møteplasser på Fornebu.
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
Et samlet hovedutvalg ba i november om at skolebehovsanalysen måtte sendes på høring
til alle berørte parter på Fornebu, fordi utsettelsen av Tårnet ungdomsskole har
konsekvenser for kultur, idrett, andre frivillige organisasjoner og beboere i området.
Behovet for møteplasser og lokaler til flerbruk er stort. Det bes om at saken oversendes
MIK med tanke på vurdering av de innspillene som vedrører behov for møteplasser og
lokaler til annet enn skolebruk.
Forslag fremmet av Dina Knudsen, SV
Side 2, stryke kulepunkt 3: «etablere større og mer effektive enheter i samsvar med
Konsept for nye skoleanlegg i Bærum kommune» samt siste avsnitt side 3 som omhandler
det samme. Stryke tekst på side 6 fra «I store deler av kommunen…» til «… en sterk
avdelingsledelse».
Votering:
Haakon Kvenna Veums forslag ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag SV, Sp, R fremmet av Stein Stugu (R) første strekpunkt fikk 19 stemmer (8Ap,
5MDG, KrF, 2Sp, 2SV, R) og falt.
Fellesforslag SV, Sp, R øvrige strekpunkt fikk 5 stemmer (2Sp, 2SV, R) og falt.
Dina Knudsens forslag fikk 10 stemmer (5MDG, 2SV, 2Sp, R) og falt.
Elisabeth Nessets forslag og Dag Egil Strømmes forslag ble samordnet og enstemmig
oversendt hovedutvalg MIK.
KST - 003/22 - 02.02.2022:
Vedtak:
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. Kommunedirektøren vurderer muligheten for å
ferdigstille Tårnet ungdomsskole til skoleåret 2026/2027. 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.
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e) Kommunedirektøren bes fremme sak der det i tillegg til å benytte Oksenøya
skole til å avlaste ungdomstrinnet på Fornebu fra tidligst skoleåret 23/24 og så
lenge skolen har kapasitet, utredes om det er mulig å anlegge midlertidig
kapasitet ved Hundsund ungdomsskole med eksempelvis paviljonger.
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.
4. Oversendt MIK:
Et samlet hovedutvalg ba i november om at skolebehovsanalysen måtte sendes på
høring til alle berørte parter på Fornebu, fordi utsettelsen av Tårnet ungdomsskole
har konsekvenser for kultur, idrett, andre frivillige organisasjoner og beboere i
området. Behovet for møteplasser og lokaler til flerbruk er stort. Det bes om at
saken oversendes MIK med tanke på vurdering av de innspillene som vedrører
behov for møteplasser og lokaler til annet enn skolebruk.
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser hvilke muligheter
kommunen har til å forsere den delen av Tårnet senter som skal inneha funksjon
som flerbrukshus, eventuelt se på andre alternative løsninger for møteplasser på
Fornebu.

Sak 004/22: Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller
2021
Formannskapet-26.01.2022-015/22
Innstilling:
Fremlagte protokoller tas til orientering.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 004/22 - 02.02.2022:
Vedtak:
Fremlagte protokoller tas til orientering.

Sak 005/22: Kommunedirektørens rapportering på oppfølging av
Kommunestyrets vedtak fom 1. juni tom 31. oktober 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte
forslag tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 005/22 - 02.02.2022:
Vedtak:
Kommunedirektørens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte
forslag tas til orientering.

Sak 006/22: Planlagte politiske saker 1. halvår 2022
Formannskapet-26.01.2022-016/22
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)
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Behandlingen i møtet:
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 Kjell-Ole Heggland, Pp
Følgende saker til kommunestyret:
ID 853 Forsvarlig bemanning på sykehjem
ID 100 Aktiviteter sykehjem
Sees i sammenheng med kommunedirektørens varsel 2. desember 2021 vedrørende
bemanningskrise i Bærum kommune.
Votering:
Innstillingen med Ida Ohme Pedersens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kjell Ole Hegglands forslag fikk 1 stemme (Pp) og falt.
KST - 006/22 - 02.02.2022:
Vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022 tas til orientering med følgende
tillegg:
Følgende saker sendes helt inn til kommunestyret:
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
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Sak 007/22: Søknad om permisjon fra verv i folkevalgte fora - Frigg Winther
Rugset (H)
Formannskapet-26.01.2022-020/22
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.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Ny 8. settevaramedlem til MIK i permisjonstiden: Sondre Sandøy
Ny 6. settevaramedlem til PLAN i permisjonstiden: Embla Belsvik
Votering:
Innstillingen med Morten Skauges tillegg ble enstemmig vedtatt.
KST - 007/22 - 02.02.2022:
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.
Ny 8. settevaramedlem til MIK i permisjonstiden: Sondre Sandøy
Ny 6. settevaramedlem til PLAN i permisjonstiden: Embla Belsvik
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Sak 008/22: Søknad om permisjon fra verv i folkevalgte fora - Truls
Bergersen (Frp)
Formannskapet-26.01.2022-021/22
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.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Settevararepresentant til Barn og Unge: Knut Gunnar Larsen
Settevararepresentant til Bistand og Omsorg: Knut Gunnar Larsen
Settevararepresentant til Miljø, idrett og kultur: Knut Gunnar Larsen
Settevararepresentant til Klageutvalget: Geir Homlund
Varalisten til kommunestyret suppleres med Bjørn Håkon Theigen
Votering:
Innstillingen med Ida Ohme Pedersens tillegg ble enstemmig vedtatt:
KST - 008/22 - 02.02.2022:
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.
Settevararepresentant til Barn og Unge: Knut Gunnar Larsen
Settevararepresentant til Bistand og Omsorg: Knut Gunnar Larsen
Settevararepresentant til Miljø, idrett og kultur: Knut Gunnar Larsen
Settevararepresentant til Klageutvalget: Geir Homlund
Varalisten til kommunestyret suppleres med Bjørn Håkon Theigen

Sak 009/22: Referatsaker
Refererte dokumenter til orientering:
Dokumentnummer Tittel
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1.
2.
3.
4.

Orientering om høring - mulig oppløsning av Viken fylkeskommune
Svar på spørsmål fra representanten Finn Hebbe Johnsrud (Sp) vedr.
tomme boliger - eldreboliger i Lommedalen og Vallerhjemmet
Svar på spørsmål fra representanten Stein Stugu (R) vedr.
skolebibliotekarer
Svar på spørsmål fra representanten Nikki Schei (MDG)
kommunestyret 02.02.2022

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
KST - 009/22 - 02.02.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

