BÆRUM KOMMUNE

POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

02.05.2022

KOMMUNESTYRET
27.04.2022 kl. 18:00 - 21:00
________________________________________________________________________________

Musikalsk innslag fra Bærum kulturskole

Victoria Holst-Grong, klarinett.
«Introduction og variasjoner over en svensk folketone» av Bernhard Crusell
________________________________________________________________________________

Presentasjon av ny driftsenhetsleder Enhet Vest Gry Lene Sem, Oslo politidistrikt

________________________________________________________________________________
Møteleder:
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Sigrid Barstad Sanner
Siw Wikan
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Hans Rugset
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Kim Erik Zimmer
Nikki Schei
Kjell-Ole Heggland
Stein Stugu
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Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Ola H. Borchgrevink Pedersen
Wasim Zahid
Petter K. Melsom
Frigg Winther Rugset
Mathias Opdal Weseth
Torill H. Heggen
Elisabeth Fremstad Aukrust
Cristin Xiaojun Liu
Anita Malmer Solli
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Følgende varamedlemmer møtte:
Halvdan Skard
Johannes Kiese
Harald Pedersen
Bjørn Røtnes
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Julie Bryhni
Ole Johan Aulie
Kaare Granheim
Andrea Helene Bjærke
Kjersti Marie Stensrud
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Antall representanter: 51
Per Arne Nyberg

Tittel
Kontrollutvalgets leder

Fra administrasjonen
Geir B. Aga

Kommunedirektør
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

030/22

Årsrapport 2021 Bærum kommune - Årsberetning –
Finansrapport – Årsregnskap
Økonomi - overføring av disponible driftsmidler fra
2021 til 2022
Økonomi - Overføring av investeringsmidler fra 2021
til 2022
Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler mot ansatte

029/22

031/22
032/22
033/22
034/22

Godkjenning av protokoll

038/22

Nadderud stadion – Oppfølging av BP2 vedtak – Behov
for lokaler til kommunale tjenester og andre
funksjoner
Hovedplan for vannforsyning, avløp og overvann 2022 - 2025
Simula Learning AS - Bærum kommunes fremtidig
engasjement/eierskap i selskapet
Årsmelding 2021 for Politisk sekretariat - Bærum
kommune
Valg av ny vararepresentant til Kontrollutvalget

039/22

Referatsaker

040/22

Henvendelser og innspill

035/22
036/22
037/22
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Sak 029/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 30.03.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Rettelse til sak 028/22 Revidert anmodning om bosetting av flyktninger:
Samtlige partier stod bak fellesforslaget fremmet av Torbjørn Espelien (Frp).
Votering:
Enstemmig godkjent med ovennevnte rettelse.
KST - 029/22 - 27.04.2022:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 30.03.2022 godkjennes slik den foreligger med
følgende rettelse:
Vedrørende sak 028/22 Revidert anmodning om bosetting av flyktninger:
Samtlige partier stod bak fellesforslaget fremmet av Torbjørn Espelien (Frp).

Sak 030/22: Årsrapport 2021 Bærum kommune - Årsberetning –
Finansrapport – Årsregnskap
Formannskapet-20.04.2022-051/22
Innstilling:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i råd og utvalg.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 030/22 - 27.04.2022:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i råd og utvalg.
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Sak 031/22: Økonomi - overføring av disponible driftsmidler fra 2021 til
2022
Formannskapet-20.04.2022-053/22
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.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 031/22 - 27.04.2022:
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.

Sak 032/22: Økonomi - Overføring av investeringsmidler fra 2021 til 2022
Formannskapet-20.04.2022-054/22
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.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 032/22 - 27.04.2022:
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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.

Sak 033/22: Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler mot ansatte
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon om vold og trusler mot ansatte
til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens funn og anbefalinger.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H
Rapporten oversendes Utvalg for samarbeid (SAM) for videre oppfølging.
Forslag fremmet av Dina Knudsen, SV
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en
sak om hvordan rapportens anbefalinger følges opp innen et år.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Rapporten oversendes Hovedutvalg for barn og unge (BAUN) og Hovedutvalg for bistand
og omsorg (BIOM) for videre oppfølging.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1) Det må følges og sikres at avvik om vold og trusler umiddelbart også meldes videre.
2) Alle rutiner må utformes slik at formelle krav til form ikke utformes slik at avvik ikke
meldes
3) Relevant tilbakemelding og oppfølging av meldte voldshendelser og trusler må sikres.
4) Alle ansatte i relevante stillinger må sikres mulighet for kurs og opplæring. Spesielt må
det legges vekt på opplæring og tilgang på kompetanse for vikarer og tilkallingsvikarer,
kortidsstillinger og deltidsstillinger.
5) Det må utarbeides en liste med oversikt over om relevante kurs og opplæring er
gjennomført og når det er gjort. Hvis opplæring ikke er gjennomført må det snarest sikres
for de det gjelder. Spesielt må det umiddelbart sikres at alle relevante tjenesteder dekkes
opp.
6) Det bes om en oversikt over hvor mange ansatte som ikke har fått relevant opplæring.
Dette gjelder alle stillingskategorier.
7) Det bes om er rask tilbakemelding på omfang av tjenestesteder og ansatte som ikke
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har fått relevant opplæring.
8) Ved utarbeidelse av revisjonsrapporter må det sikres at en også har samtaler med
ansatte som ikke har lederstillinger, uten at ledelse samtidig er til stede.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bjørn Røtnes' forslag ble enstemmig vedtatt.
Dina Knudsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
Stein Stugus forslag 1-7 ble enstemmig oversendt Utvalg for samarbeid.
Stein Stugus forslag 8 ble enstemmig oversendt Kontrollutvalget.
KST - 033/22 - 27.04.2022:
Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon om vold og trusler mot
ansatte til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens funn og
anbefalinger.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en
sak om hvordan rapportens anbefalinger følges opp innen et år.
4. Rapporten oversendes Utvalg for samarbeid (SAM), Hovedutvalg for barn og unge
(BAUN) og Hovedutvalg for bistand og omsorg (BIOM) for videre oppfølging.
Oversendt Utvalg for samarbeid:
1. Det må følges og sikres at avvik om vold og trusler umiddelbart også meldes
videre.
2. Alle rutiner må utformes slik at formelle krav til form ikke utformes slik at avvik
ikke meldes.
3. Relevant tilbakemelding og oppfølging av meldte voldshendelser og trusler må
sikres.
4. Alle ansatte i relevante stillinger må sikres mulighet for kurs og opplæring. Spesielt
må det legges vekt på opplæring og tilgang på kompetanse for vikarer og
tilkallingsvikarer, kortidsstillinger og deltidsstillinger.
5. Det må utarbeides en liste med oversikt over om relevante kurs og opplæring er
gjennomført og når det er gjort. Hvis opplæring ikke er gjennomført må det
snarest sikres for de det gjelder. Spesielt må det umiddelbart sikres at alle
relevante tjenesteder dekkes opp.
6. Det bes om en oversikt over hvor mange ansatte som ikke har fått relevant
opplæring. Dette gjelder alle stillingskategorier.
7. Det bes om er rask tilbakemelding på omfang av tjenestesteder og ansatte som
ikke har fått relevant opplæring.
Oversendt Kontrollutvalget:
Ved utarbeidelse av revisjonsrapporter må det sikres at en også har samtaler med ansatte
som ikke har lederstillinger, uten at ledelse samtidig er til stede.
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Sak 034/22: Nadderud stadion – Oppfølging av BP2 vedtak – Behov for
lokaler til kommunale tjenester og andre funksjoner
Formannskapet-20.04.2022-055/22
Innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes frem mot BP3 vurdere behov også utenfor egne tjenester
(f.eks idrett, kultur, frivillighet).
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Øystein Goksøyr, V
Fellesforslag V, MDG, Sp
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.
Votering:
Fellesforslag V, MDG, Sp fremmet av Øystein Goksøyr (V) punkt 1 fikk 12 stemmer (5V,
5MDG, 2Sp) og falt.
Fellesforslaget punkt 2 fikk 23 stemmer (5V, 5MDG, 2Sp, 8Ap, 2SV, 1R) og falt.
Innstillingen punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 2 ble vedtatt mot 10 stemmer (8Ap, 2SV).
KST - 034/22 - 27.04.2022:
Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes frem mot BP3 vurdere behov også utenfor egne tjenester
(f.eks idrett, kultur, frivillighet).

Sak 035/22: Hovedplan for vannforsyning, avløp og overvann - 2022 - 2025
Formannskapet-20.04.2022-059/22
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.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 035/22 - 27.04.2022:
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.

Sak 036/22: Simula Learning AS - Bærum kommunes fremtidig
engasjement/eierskap i selskapet
Formannskapet-20.04.2022-063/22
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.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i formannskapet.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 036/22 - 27.04.2022:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i formannskapet.

Sak 037/22: Årsmelding 2021 for Politisk sekretariat - Bærum kommune
Formannskapet-20.04.2022-058/22
Innstilling:
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Årsmelding 2021 for Politisk sekretariat tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 037/22 - 27.04.2022:
Vedtak:
Årsmelding 2021 for Politisk sekretariat tas til orientering.

Sak 038/22: Valg av ny vararepresentant til Kontrollutvalget
Formannskapet-20.04.2022-064/22
Innstilling:
Benedicte Gyllensten velges som ny 3. vararepresentant til Kontrollutvalget på
Miljøpartiet De Grønnes liste over vararepresentanter.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 038/22 - 27.04.2022:
Vedtak:
Benedicte Gyllensten velges som ny 3. vararepresentant til Kontrollutvalget på
Miljøpartiet De Grønnes liste over vararepresentanter.

Sak 039/22: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Ruter gjør tilpasninger i rutetilbudet i Viken
2.
Saksutskrift - Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes
årsregnskap 2021
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
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Tatt til orientering.
KST - 039/22 - 27.04.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 040/22: Henvendelser og innspill
Dokumentnummer Tittel
3.
Innspill fra Bærum idrettsråd til Nadderud idrettspark
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
KST - 040/22 - 27.04.2022:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

