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Sak 049/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 23.03.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
FSK - 049/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 23.03.2022 godkjennes slik den foreligger.

Sak 050/22: Forslag til endringer i domstolstruktur - høringsuttalelse fra
Bærum kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommunes høringsuttalelse om forslag til endringer i domstolstruktur oversendes
slik redegjørelsen viser.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Fellesforslag Sp, Ap
Bærum kommune støtter departementets forslag om å tilbakeføre domstolsstrukturen til
slik den var før domstolsreformen i 2021, der det lokalt er et ønske om slik tilbakeføring.
Votering:
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og fellesforslag Sp, Ap
fremmet av Ragnar Molland ble kommunedirektørens forslag vedtatt mot 4 stemmer
(2Ap, Sp, SV).
FSK - 050/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
Bærum kommunes høringsuttalelse om forslag til endringer i domstolstruktur oversendes
slik redegjørelsen viser.
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Sak 051/22: Årsrapport 2021 Bærum kommune - Årsberetning –
Finansrapport – Årsregnskap
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 051/22 - 20.04.2022:
Innstilling:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.

Sak 052/22: Økonomirapport per 28.02.2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Økonomirapport per 28.02.2022 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 052/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
Økonomirapport per 28.02.2022 tas til orientering.

Sak 053/22: Økonomi - overføring av disponible driftsmidler fra 2021 til
2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Sektorenes disponible midler fra 2021 overføres til disposisjon i 2022 i henhold til
tabell "Overføring av driftsmidler til 2022". Dersom Kommunestyrets endelige
godkjenning av regnskapet medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2022,
foretar kommunedirektøren nødvendige korreksjoner.
2. Endringene innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i forbindelse med
Økonomimelding I 2022.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 053/22 - 20.04.2022:
Innstilling:
1. Sektorenes disponible midler fra 2021 overføres til disposisjon i 2022 i henhold til
tabell "Overføring av driftsmidler til 2022". Dersom Kommunestyrets endelige
godkjenning av regnskapet medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2022,
foretar kommunedirektøren nødvendige korreksjoner.
2. Endringene innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i forbindelse med
Økonomimelding I 2022.

Sak 054/22: Økonomi - Overføring av investeringsmidler fra 2021 til 2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. I henhold til redegjørelse i saken overføres 684 millioner kroner i investeringsmidler
til bruk i 2022. Dersom Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskap 2021
medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2022, foretar
kommunedirektøren nødvendige korreksjoner.
2. Det samlede investeringsbudsjettet for 2022 inklusive overføringene fra 2021
rebudsjetteres og innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i
Økonomimelding I 2022.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Komunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 054/22 - 20.04.2022:
Innstilling:
1. I henhold til redegjørelse i saken overføres 684 millioner kroner i investeringsmidler
til bruk i 2022. Dersom Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskap 2021
medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2022, foretar
kommunedirektøren nødvendige korreksjoner.
2. Det samlede investeringsbudsjettet for 2022 inklusive overføringene fra 2021
rebudsjetteres og innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i
Økonomimelding I 2022.
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Sak 055/22: Nadderud stadion – Oppfølging av BP2 vedtak – Behov for
lokaler til kommunale tjenester og andre funksjoner
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.04.2022-042/22
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Oversendes formannskapet:
Kommunedirektøren bes frem mot BP3 vurdere behov også utenfor egne tjenester (f.eks
idrett, kultur, frivillighet) samt vurdere modell (selge vs utleie/utlån/fremleie etc)
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
1. Det skal ikke legges til rette for detaljhandel eller andre næringer som utfordrer
næringslivet på Bekkestua.
2. Det skal ikke legges tilrette for næringer som vil øke biltrafikken betydelig i
nærområdet.
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
Kommunedirektøren bes frem mot BP3 vurdere behov også utenfor egne tjenester (f.eks
idrett, kultur, frivillighet).
Votering:
Wenche Steens forslag fikk 5 stemmer (2V, MDG, SV, Sp) og falt.
Dag Egil Strømmes forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (2Ap).
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 055/22 - 20.04.2022:
Innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes frem mot BP3 vurdere behov også utenfor egne tjenester
(f.eks idrett, kultur, frivillighet).

Sak 056/22: Handlingsplan sykkel 2022-2025 - Rapportering 2021
Planutvalget-24.03.2022-059/22
Innstilling:
1. Handlingsplan sykkel 2022-2025 vedtas.
2. Handlingsplan sykkel sin prioritering av sykkeltilretteleggingstiltak langs riks/fylkesvei legges til grunn ved innspill til Nasjonal transportplan, Byvekstavtalens
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handlingsplaner og Fylkeskommunens planer.
3. Handlingsplan sykkel sin prioritering av kommunal regulering av sykkelvei langs
fylkesveier vedtas, selv om dette er fylkets ansvar.
4. Rapport «Prioritering av sykkeltiltak – Bærum kommune» tas til orientering.
5. Rapportering 2021 tas til orientering.
Oversendes formannskapet
1. Det avsettes arealer til sykkelveier i kommunens arealplan som angitt i kommunens
sykkelstrategi og handlingsplan for sykkel.
2. Det utarbeides reguleringsplaner for alle prioriterte sykkelveistrekninger i Bærum,
uavhengig av hvem som har ansvar for realisering, og uavhengig om finansiering av
anleggsarbeidet er sikret eller ikke.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-17.03.2022-016/22
Innstilling:
1. Handlingsplan sykkel 2022-2025 vedtas.
2. Handlingsplan sykkel sin prioritering av sykkeltilretteleggingstiltak langs riks/fylkesvei legges til grunn ved innspill til Nasjonal transportplan, Byvekstavtalens
handlingsplaner og Fylkeskommunens planer.
3. Handlingsplan sykkel sin prioritering av kommunal regulering av sykkelvei langs
fylkesveier vedtas, selv om dette er fylkets ansvar.
4. Rapport «Prioritering av sykkeltiltak – Bærum kommune» tas til orientering.
5. Rapportering 2021 tas til orientering.
6. Ha en tett dialog med Statens Vegvesen og overordnede myndigheter, og få
utarbeidet en helhetlig plan for sykkelvei langs nye E18
7. Etterspørre Viken om status på sykkelvei langs Griniveien og oppgradering av
sykkelvei langs Vollsveien
8. Jobbe for i større grad å fremme og markedsføre motivasjons- og
holdningskampanjer som ‘sykle til jobben’, høstaksjoner på skoler, videreføre
vintersykkeldagen etc.
9. Kommunedirektøren bes jobbe for å starte feiing av sykkelveier tidligst mulig
etter vinteren
10. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak der det vurderes
muligheter for og kostnader ved fortløpende feiing eller andre metoder for å
utvide sykkelsesongen mest mulig
11. Kommunedirektøren kommer tilbake med en framdriftsplan for skilting av
eksisterende sykkelruter samt forslag til nye traseer for skilting.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Handlingsplan sykkel 2022-2025 vedtas.
2. Handlingsplan sykkel sin prioritering av sykkeltilretteleggingstiltak langs riks/fylkesvei legges til grunn ved innspill til Nasjonal transportplan, Byvekstavtalens
handlingsplaner og Fylkeskommunens planer.
3. Handlingsplan sykkel sin prioritering av kommunal regulering av sykkelvei langs
fylkesveier vedtas, selv om dette er fylkets ansvar.
4. Rapport «Prioritering av sykkeltiltak – Bærum kommune» tas til orientering.
5. Rapportering 2021 tas til orientering.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
Fellesforslag V, Ap
1. Det avsettes arealer til sykkelveier i kommunens arealplan som angitt i
kommunens sykkelstrategi og handlingsplan for sykkel.
2. Det utarbeides reguleringsplaner for alle prioriterte sykkelveistrekninger i Bærum,
uavhengig av hvem som har ansvar for realisering, og uavhengig om finansiering av
anleggsarbeidet er sikret eller ikke.
Votering:
Felles innstilling Plan/Mik punktene 1-5 ble enstemmig vedtatt.
Punktene 6, 7 og 11 i Miks innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punktene 8, 9 og 10 i Miks innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
Fellesforslag V, Ap fremmet av Eirik Bøe punkt 1 fikk 6 stemmer (2V, 2Ap, MDG, SV) og
falt.
Fellesforslaget punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
FSK - 056/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
1. Handlingsplan sykkel 2022-2025 vedtas.
2. Handlingsplan sykkel sin prioritering av sykkeltilretteleggingstiltak langs riks/fylkesvei legges til grunn ved innspill til Nasjonal transportplan, Byvekstavtalens
handlingsplaner og Fylkeskommunens planer.
3. Handlingsplan sykkel sin prioritering av kommunal regulering av sykkelvei langs
fylkesveier vedtas, selv om dette er fylkets ansvar.
4. Rapport «Prioritering av sykkeltiltak – Bærum kommune» tas til orientering.
5. Rapportering 2021 tas til orientering.
6. Ha en tett dialog med Statens Vegvesen og overordnede myndigheter, og få
utarbeidet en helhetlig plan for sykkelvei langs nye E18
7. Etterspørre Viken om status på sykkelvei langs Griniveien og oppgradering av
sykkelvei langs Vollsveien
8. Jobbe for i større grad å fremme og markedsføre motivasjons- og
holdningskampanjer som ‘sykle til jobben’, høstaksjoner på skoler, videreføre
vintersykkeldagen etc.
9. Kommunedirektøren bes jobbe for å starte feiing av sykkelveier tidligst mulig
etter vinteren
10. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak der det vurderes
muligheter for og kostnader ved fortløpende feiing eller andre metoder for å
utvide sykkelsesongen mest mulig
11. Kommunedirektøren kommer tilbake med en framdriftsplan for skilting av
eksisterende sykkelruter samt forslag til nye traseer for skilting.
12. Det utarbeides reguleringsplaner for alle prioriterte sykkelveistrekninger i
Bærum, uavhengig av hvem som har ansvar for realisering, og uavhengig om
finansiering av anleggsarbeidet er sikret eller ikke.
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Sak 057/22: Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.04.2022-033/22
Innstilling:
Bærum kommune v/ordfører Lisbeth Hammer Krog slutter seg til Osloregionens
ordførererklæring om klima og miljø og vil signere den i forbindelse med Osloregionens
representantskapsmøte 2. juni 2022.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune v/ordfører Lisbeth Hammer Krog slutter seg til Osloregionens
ordførererklæring om klima og miljø og vil signere den i forbindelse med Osloregionens
representantskapsmøte 2. juni 2022.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 057/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
Bærum kommune v/ordfører Lisbeth Hammer Krog slutter seg til Osloregionens
ordførererklæring om klima og miljø og vil signere den i forbindelse med Osloregionens
representantskapsmøte 2. juni 2022.

Sak 058/22: Årsmelding 2021 for Politisk sekretariat - Bærum kommune
Forslag til vedtak:
Årsmelding 2021 for Politisk sekretariat tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 058/22 - 20.04.2022:
Innstilling:
Årsmelding 2021 for Politisk sekretariat tas til orientering
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Sak 059/22: Hovedplan for vannforsyning, avløp og overvann - 2022 - 2025
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.04.2022-031/22
Innstilling:
1. Hovedplan for vannforsyning, avløp og overvann – 2022 – 2025 vedtas som grunnlag
for videre forvaltning og utvikling av kommunens vann- og avløpsvirksomhet.
2. Nyeste versjon av standard abonnentsvilkår (KS) vedtas som gjeldende for Bærum
kommune.
3. Dagens tilskuddsordninger som er etablert innenfor selvkost området vann og avløp,
avvikles med virkning fra 31.12.2022.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Hovedplan for vannforsyning, avløp og overvann – 2022 – 2025 vedtas som grunnlag
for videre forvaltning og utvikling av kommunens vann- og avløpsvirksomhet.
2. Nyeste versjon av standard abonnentsvilkår (KS) vedtas som gjeldende for Bærum
kommune.
3. Dagens tilskuddsordninger som er etablert innenfor selvkost området vann og avløp,
avvikles med virkning fra 31.12.2022.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Kommunedirektøren bes orientere om konsekvensene ved bortfall av tilskuddsordningen
for private stikkledninger. Vedtak om avvikling utsettes.
Votering:
Ragnar Mollands forslag fikk 1 stemme (Sp) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 059/22 - 20.04.2022:
Innstilling:
1. Hovedplan for vannforsyning, avløp og overvann – 2022 – 2025 vedtas som grunnlag
for videre forvaltning og utvikling av kommunens vann- og avløpsvirksomhet.
2. Nyeste versjon av standard abonnentsvilkår (KS) vedtas som gjeldende for Bærum
kommune.
3. Dagens tilskuddsordninger som er etablert innenfor selvkost området vann og avløp,
avvikles med virkning fra 31.12.2022.
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Sak 060/22: Kyststi i Bærum - orientering
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.04.2022-029/22
Innstilling:
Sak om kyststi i Bærum tas til orientering.
Kommunedirektøren bes legge frem en sak som viser hvordan man kan gjennomføre
arbeidet med, og regulere frem en sammenhengende kyststi i Bærum. Vurderingen skal
vise hvilke virkemidler som kan brukes og i hvilket tidsperspektiv det kan gjennomføres.
Samarbeid med Oslo og Asker bør også være en del av vurderingen. Saken legges frem for
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur og for Planutvalget.
Oversendes formannskapet:
Bærum kommune skal ha en sammenhengende kyststi markert som dette innen 2030.
For å oppnå dette, skal (det)
• alle fremtidige festeavtaler av kommunal grunn i kystsonen sikre tilgang for
allmennheten i form av kyststi gjennom områdene.
• kyststiene der det er mulig uten for store naturinngrep, være universelt utformet evt.
følge en alternativ trasé i tillegg.
• etablering av nye kyststier ikke skje på bekostning av sårbar natur- og biologisk
mangfold.
• forslaget til reguleringsplan som ble avvist i Plan og miljø ref. sak 02/07 - Kyststi fra
Sarbuvollveien til Strand, revideres og gis ny behandling.
• avsettes arealer til kyststi i kommunens arealplan på de strekningene det ikke allerede
er gjort.
• Kommunedirektøren gi årlig status før sommeren til MIK om organisering, tidsplan og
fremdrift for arbeidene med kyststi.
• Kommunedirektøren vurdere å sette av mer ressurser til arbeidet med å legge til rette
for sammenhengende kyststi.
• Kommunedirektøren søke å holde kyststien mellom Kadettangen og Sjøholmen åpen
frem til den permanent kyststien langs Sandviksbukta er ferdig.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om Kyststi i Bærum tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Kommunedirektøren søker å holde kyststien mellom Kadettangen og Sjøholmen åpen
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frem til den permanente kyststien langs Sandviksbukta er ferdig.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 060/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
1. Sak om kyststi i Bærum tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som viser hvordan man kan
gjennomføre arbeidet med, og regulere frem en sammenhengende kyststi i
Bærum. Vurderingen skal vise hvilke virkemidler som kan brukes og i hvilket
tidsperspektiv det kan gjennomføres. Samarbeid med Oslo og Asker bør også være
en del av vurderingen. Saken legges frem for Hovedutvalget for miljø, idrett og
kultur og for Planutvalget.
3. Kommunedirektøren søker å holde kyststien mellom Kadettangen og Sjøholmen
åpen frem til den permanente kyststien langs Sandviksbukta er ferdig.

Sak 061/22: Isi Driftsbygning med miljø-/besøkssenter - BP3 - beslutning
om gjennomføring
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.04.2022-030/22
Innstilling:
1. Redegjørelse om nytt driftsbygg og miljø- og besøkssenter på Isi avfallsanlegg tas til
orientering. Prosjektet legges ut på anbud.
2. Kommunedirektøren innarbeider økte kostnader i ØM1. Økningen finansieres i
henhold til gjeldende retningslinjer for regnskapsføring for selvkost.
3. Kommunedirektøren bes om å fokusere på ombruk og gjenbruk av gjenstander i
forbindelse med bygging av miljø- og besøkssenter på Isi.
4. Kommunedirektøren bes vurdere hvordan VR-teknologi kan implementeres ved
etableringen av et miljø- og besøkssenter, og også ved mobile avfallsstasjoner.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Redegjørelse om nytt driftsbygg og miljø- og besøkssenter på Isi avfallsanlegg tas til
orientering. Prosjektet legges ut på anbud.
2. Kommunedirektøren innarbeider økte kostnader i ØM1. Økningen finansieres i
henhold til gjeldende retningslinjer for regnskapsføring for selvkost.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H
Fellesforslag H, Frp, V
1. Saken utsettes til neste formannskapsmøte 04.05.2022
2. Formannskapet ønsker flere økonomiske data om hvordan totalkostnaden for
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prosjektet er bygget opp, samt mer informasjon om kostnadsøkningen på ca 52
mill. kr. Herunder ønskes det en oppstilling over hvordan totalkostnaden fordeler
seg på driftsbygget og miljø- og besøkssenteret, både i det opprinnelige og
reviderte kostnadsoverslaget.
3. Formannskapet ber kommunedirektøren vurdere om miljø- og besøkssenteret kan
finansieres med kommunens frie inntekter/lån (på linje med andre ikke-rentable
investeringsprosjekter), slik at bare totalkostnaden for driftsbygget inngår i det
fremtidige selvkostregnskapet for renovasjonsavgiften.
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Kommunedirektøren bes redegjøre for hvor stor del av kostnadsøkningen som skyldes
programendringer samt hvor stor del som skyldes gjenbruk av materialer.
Votering:
Fellesforslag H, Frp, V fremmet av Ole Kristian Udnes ble enstemmig vedtatt.
Ragnar Mollands forslag følger utsettelsesforslaget som punkt 4.
FSK - 061/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
1. Saken utsettes til neste formannskapsmøte 04.05.2022
2. Formannskapet ønsker flere økonomiske data om hvordan totalkostnaden for
prosjektet er bygget opp, samt mer informasjon om kostnadsøkningen på ca 52
mill. kr. Herunder ønskes det en oppstilling over hvordan totalkostnaden fordeler
seg på driftsbygget og miljø- og besøkssenteret, både i det opprinnelige og
reviderte kostnadsoverslaget.
3. Formannskapet ber kommunedirektøren vurdere om miljø- og besøkssenteret kan
finansieres med kommunens frie inntekter/lån (på linje med andre ikke-rentable
investeringsprosjekter), slik at bare totalkostnaden for driftsbygget inngår i det
fremtidige selvkostregnskapet for renovasjonsavgiften.
4. Kommunedirektøren bes redegjøre for hvor stor del av kostnadsøkningen som
skyldes programendringer samt hvor stor del som skyldes gjenbruk av materialer.

Sak 062/22: Stiftelsen Utleieboliger i Bærum - Styrets oppsummering for
driftsåret 2021
Eierutvalget-06.04.2022-022/22
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 062/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 063/22: Simula Learning AS - Bærum kommunes fremtidige
engasjement/eierskap i selskapet
Eierutvalget-06.04.2022-021/22
Innstilling:
Bærum kommune avvikler sitt eier engasjement i Simula Learning AS.
Bærum kommune tilbyr Simula Research Laboratory AS om å kjøpe kommunens følgende
eierandel i Simula Learning AS:
· 1.428 aksjer til en tilbudt pris a’ 100,- kr. (i alt 142.800 kr).
Kommunedirektøren får fullmakt til gjennomføre salget av aksjene.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune avvikler sitt eier engasjement i Simula Learning AS.
Bærum kommune tilbyr Simula Research Laboratory AS om å kjøpe kommunens følgende
eierandel i Simula Learning AS:
· 1.428 aksjer til en tilbudt pris a’ 100,- kr. (i alt 142.800 kr).
Kommunedirektøren får fullmakt til gjennomføre salget av aksjene.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes. Formannskapet ber KD gjøre en nærmere vurdering av bla. muligheten for
lokalisering i Sandvika og at Simula ses sammen med kommunens øvrige engasjement
overfor innovasjons- og kompetansemiljøer i regionen. Inntil dette er avklart beholder
kommunen sin aksjepost i Simula.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 063/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
Saken utsettes. Formannskapet ber KD gjøre en nærmere vurdering av bla. muligheten for
lokalisering i Sandvika og at Simula ses sammen med kommunens øvrige engasjement
overfor innovasjons- og kompetansemiljøer i regionen. Inntil dette er avklart beholder
kommunen sin aksjepost i Simula.
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Sak 064/22: Valg av ny vararepresentant til Kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Benedicte Gyllensten velges som ny 3. vararepresentant til Kontrollutvalget på
Miljøpartiet De Grønnes liste over vararepresentanter.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 064/22 - 20.04.2022:
Innstilling:
Benedicte Gyllensten velges som ny 3. vararepresentant til Kontrollutvalget på
Miljøpartiet De Grønnes liste over vararepresentanter.

Sak 065/22: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Kommunedirektørens prioriteringer for 2022
2.
Kommunedirektørens svar på spørsmålet til formannskapet
vedrørende eiendommen Gamle Drammensvei 25 og vinterhage
3.
Ruter gjør tilpasninger i rutetilbudet i Viken
4.
Status – Flyktningsituasjonen pr. 8.april 2022
5.
Vårt felles lederskap (VFL) – kommunedirektørens nye organisering
6.
Tusen takk for støtten til Leger uten Grensers arbeid på 100.000
kroner
7.
Saksutskrift - Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes
årsregnskap 2021
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
Dokument nr. 2 Kommunedirektørens svar på spørsmålet til formannskapet vedrørende
eiendommen Gamle Drammensvei 25 og vinterhage settes opp på nytt i neste møte.
FSK - 065/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
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Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokument nr. 2 Kommunedirektørens svar på spørsmålet til formannskapet vedrørende
eiendommen Gamle Drammensvei 25 og vinterhage settes opp på nytt i neste møte.

Sak 066/22: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ingen dokumenter til behandling.
FSK - 066/22 - 20.04.2022:
Vedtak:
Ingen dokumenter til behandling.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

