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Sak 074/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 04.05.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
FSK - 074/22 - 18.05.2022:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 04.05.2022 godkjennes slik den foreligger.

Sak 075/22: Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og
nytt lokalveisystem - 1. gangs behandling
Planutvalget-05.05.2022-081/22
Innstilling:
Forslag til «Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt
lokalveisystem», som vist i dokument 5837049, sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-12.05.2022-045/22
Vedtak:
Forslag til «Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt
lokalveisystem», som vist i dokument 5837049, sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
Ny lokalvei langs sjøfronten må ikke bli en ny barriere mot sjøen. Den må utformes som
en gate med lav fart og mange krysninger i plan for gående og syklende.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til «Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt
lokalveisystem», som vist i dokument 5837049, sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
Fellesforslag V, H, Frp
Det er behov for en samlet oversikt over kjøremønsteret i hele Sandvika, både for
lokalveinettet og gjennomfartsårer, over og under bakken. Dette gjelder også
kjøremønster for kollektivtrafikken både lokalt og regionalt.
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Det er behov for gode illustrasjoner og tall for hele Sandvika, slik at det blir enklere å
forstå konsekvensene for det samlede trafikkbildet når vi skal ta stilling til de mange
enkeltsakene som er eller skal fremmes i Sandvika.
Det bes om at en slik sak legges frem før 2. gangsbehandling av saken.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Tilleggsforslag til andre ledd i innstillingen fra Mik:
Mulighetene for
1) lokalvei i kulvert / tunnel under Sandvikselva
2) eller under parklokk på deler av strekningen
må fremheves som virkemidler for å bedre adkomsten til Kadettangen / Kjørbo og
strandsonen og øke trafikksikkerheten for myke trafikanter.
Votering:
Innstillingen fra MIK ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag V, H, Fp fremmet av Wenche Steen (V) ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 075/22 - 18.05.2022:
Vedtak:
Forslag til «Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt
lokalveisystem», som vist i dokument 5837049, sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
Ny lokalvei langs sjøfronten må ikke bli en ny barriere mot sjøen. Den må utformes som
en gate med lav fart og mange krysninger i plan for gående og syklende.
Mulighetene for
1) lokalvei i kulvert / tunnel under Sandvikselva
2) eller under parklokk på deler av strekningen
må fremheves som virkemidler for å bedre adkomsten til Kadettangen / Kjørbo og
strandsonen og øke trafikksikkerheten for myke trafikanter.
Det er behov for en samlet oversikt over kjøremønsteret i hele Sandvika, både for
lokalveinettet og gjennomfartsårer, over og under bakken. Dette gjelder også
kjøremønster for kollektivtrafikken både lokalt og regionalt.
Det er behov for gode illustrasjoner og tall for hele Sandvika, slik at det blir enklere å
forstå konsekvensene for det samlede trafikkbildet når vi skal ta stilling til de mange
enkeltsakene som er eller skal fremmes i Sandvika.
Det bes om at en slik sak legges frem før 2. gangsbehandling av saken.
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Sak 076/22: Fornebu Tårnet senter - fastsettelse av konsept (BP2)
Hovedutvalg for barn og unge-10.05.2022-025/22
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for utvikling av Tårnet senter tas til
orientering. Følgende skal bygges på området:
a. En ungdomsskole med 10 paralleller
b. Dobbel håndballhallkapasitet
c. 7er fotballbane med kunstgress
d. Folkebibliotek
e. Kulturfunksjoner
f. Ungdomsaktivitetstilbud
g. Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for barn og unge
2. Kommunedirektøren bes arbeide videre med «temabasert konsept» som skal
sikre utadrettede og tilgjengelige arealer og funksjoner for elever, ansatte,
beboere og besøkende.
3. Utviklingen av Tårnet senter skal tilfredsstille kravene som følger av
intensjonsavtale mellom Bærum kommune By- og områdeutvikling og
FutureBuilt for Flytårn-området, som angir dette til et FutureBuilt
områdeprosjekt, og de øvrige forpliktelsene som medfølger av Kommunedelplan
3, 27.03.2019 (KDP3). Videre vil intensjonsavtale mellom Bærum kommune
Eiendom og FutureBuilt ta sikte på å gjøre Tårnet senter til et FutureBuilt
forbildeprosjekt.
4. Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase med følgende aktiviteter
for å detaljere prosjektet klart til gjennomføring;
a. Begrenset arkitektkonkurranse med hensikt å ivareta
arkitekturambisjoner, sambrukskonsept og klima-/miljømål.
b. Detaljreguleringsplan i samsvar med planprogram med byplangrep for
å tilrettelegge for konseptet som redegjort for i denne saken.
Detaljreguleringen gjennomføres parallelt med prosess for
planprogram med byplangrep.
5. Kommunedirektøren bes igangsette masseutskifting, forberedelse av grunnen og
fremføring av teknisk infrastruktur for å sikre ferdigstillelse i 2027.
6. Kommunedirektøren bes igangsette arbeid med utarbeidelse av Veiledende Plan
for det offentlige Rom (VPOR) og Veiledende Plan for Kabler og Ledninger (VPKL)
som grunnlag for fastsettelse av utbyggingsavtale, og beregning av fremtidige
utbyggeres anleggsbidrag.
a. Kommunedirektøren bes vurdere område og omfang som skal bygges
ut i forbindelse med Tårnet, samt hvilke kostnader som skal dekkes av
investeringsprosjektet Tårnet senter. Kostnader synliggjøres/estimeres
frem til beslutning om å iverksette gjennomføringsfase og fastsettelse
av prosjektrammer (BP3).
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-12.05.2022-047/22
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for utvikling av Tårnet senter tas til
orientering. Følgende skal bygges på området:
a. En ungdomsskole med 10 paralleller
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b. Dobbel håndballhallkapasitet
c. 7er fotballbane med kunstgress
d. Folkebibliotek
e. Kulturfunksjoner
f. Ungdomsaktivitetstilbud
g. Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for barn og unge
Kommunedirektøren bes arbeide videre med «temabasert konsept» som skal
sikre utadrettede og tilgjengelige arealer og funksjoner for elever, ansatte,
beboere og besøkende.
Utviklingen av Tårnet senter skal tilfredsstille kravene som følger av
intensjonsavtale mellom Bærum kommune By- og områdeutvikling og
FutureBuilt for Flytårn-området, som angir dette til et FutureBuilt
områdeprosjekt, og de øvrige forpliktelsene som medfølger av Kommunedelplan
3, 27.03.2019 (KDP3). Videre vil intensjonsavtale mellom Bærum kommune
Eiendom og FutureBuilt ta sikte på å gjøre Tårnet senter til et FutureBuilt
forbildeprosjekt.
Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase med følgende aktiviteter
for å detaljere prosjektet klart til gjennomføring;
a. Begrenset arkitektkonkurranse med hensikt å ivareta
arkitekturambisjoner, sambrukskonsept og klima-/miljømål.
b. Detaljreguleringsplan i samsvar med planprogram med byplangrep for
å tilrettelegge for konseptet som redegjort for i denne saken.
Detaljreguleringen gjennomføres parallelt med prosess for
planprogram med byplangrep.
Kommunedirektøren bes igangsette masseutskifting, forberedelse av grunnen og
fremføring av teknisk infrastruktur for å sikre ferdigstillelse i 2027.
Kommunedirektøren bes igangsette arbeid med utarbeidelse av Veiledende Plan
for det offentlige Rom (VPOR) og Veiledende Plan for Kabler og Ledninger (VPKL)
som grunnlag for fastsettelse av utbyggingsavtale, og beregning av fremtidige
utbyggeres anleggsbidrag.
a. Kommunedirektøren bes vurdere område og omfang som skal bygges
ut i forbindelse med Tårnet, samt hvilke kostnader som skal dekkes av
investeringsprosjektet Tårnet senter. Kostnader synliggjøres/estimeres
frem til beslutning om å iverksette gjennomføringsfase og fastsettelse
av prosjektrammer (BP3).

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for utvikling av Tårnet senter tas til
orientering. Følgende skal bygges på området:
a. En ungdomsskole med 10 paralleller
b. Dobbel håndballhallkapasitet
c. 7er fotballbane med kunstgress
d. Folkebibliotek
e. Kulturfunksjoner
f. Ungdomsaktivitetstilbud
g. Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for barn og unge
2. Kommunedirektøren bes arbeide videre med «temabasert konsept» som skal
sikre utadrettede og tilgjengelige arealer og funksjoner for elever, ansatte,
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beboere og besøkende.
Utviklingen av Tårnet senter skal tilfredsstille kravene som følger av
intensjonsavtale mellom Bærum kommune By- og områdeutvikling og
FutureBuilt for Flytårn-området, som angir dette til et FutureBuilt
områdeprosjekt, og de øvrige forpliktelsene som medfølger av Kommunedelplan
3, 27.03.2019 (KDP3). Videre vil intensjonsavtale mellom Bærum kommune
Eiendom og FutureBuilt ta sikte på å gjøre Tårnet senter til et FutureBuilt
forbildeprosjekt.
Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase med følgende aktiviteter
for å detaljere prosjektet klart til gjennomføring;
a. Begrenset arkitektkonkurranse med hensikt å ivareta
arkitekturambisjoner, sambrukskonsept og klima-/miljømål.
b. Detaljreguleringsplan i samsvar med planprogram med byplangrep for
å tilrettelegge for konseptet som redegjort for i denne saken.
Detaljreguleringen gjennomføres parallelt med prosess for
planprogram med byplangrep.
Kommunedirektøren bes igangsette masseutskifting, forberedelse av grunnen og
fremføring av teknisk infrastruktur for å sikre ferdigstillelse i 2027.
Kommunedirektøren bes igangsette arbeid med utarbeidelse av Veiledende Plan
for det offentlige Rom (VPOR) og Veiledende Plan for Kabler og Ledninger (VPKL)
som grunnlag for fastsettelse av utbyggingsavtale, og beregning av fremtidige
utbyggeres anleggsbidrag.
a. Kommunedirektøren bes vurdere område og omfang som skal bygges
ut i forbindelse med Tårnet, samt hvilke kostnader som skal dekkes av
investeringsprosjektet Tårnet senter. Kostnader synliggjøres/estimeres
frem til beslutning om å iverksette gjennomføringsfase og fastsettelse
av prosjektrammer (BP3).

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1) Ungdomsskole planlegges for 7 paraleller. Det bes samtidig med en oppdatering av
skolebruksanalysen for å ivareta kapaistet i hele Fornebuområdet.
2) Kulturfunksjonene bør legges i ulike bygg
3) Av de 0,5 prosentene som skal avsettes til kunst bør så mye som mulig være kunst av
lokale utøvere.
4) Det bes om en egen vurdering av om 0,5 % til kunst bør økes.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Fellesforslag Ap, MDG
Tårnet ungdomssskole: Mulighetene for å øke minste uteoppholdsareal (MUA) ut over
10m2 per elev, må vurderes.
Votering:
Stein Stugus forslag punkt 1, 2 og 4 fikk 1 stemme (R) og falt.
Stein Stugus forslag 3 fikk 4 stemmer (2Ap, R, MDG) og falt.
Fellesforslag Ap, MDG fremmet av Kjell Maartmann-Moe (Ap) fikk 5 stemmer (2Ap, MDG,
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Sp, R) og falt.
Likelydende innstilling fra Mik og Baun ble enstemmig vedtatt.
FSK - 076/22 - 18.05.2022:
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for utvikling av Tårnet senter tas til
orientering. Følgende skal bygges på området:
a. En ungdomsskole med 10 paralleller
b. Dobbel håndballhallkapasitet
c. 7er fotballbane med kunstgress
d. Folkebibliotek
e. Kulturfunksjoner
f. Ungdomsaktivitetstilbud
g. Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for barn og unge
2. Kommunedirektøren bes arbeide videre med «temabasert konsept» som skal
sikre utadrettede og tilgjengelige arealer og funksjoner for elever, ansatte,
beboere og besøkende.
3. Utviklingen av Tårnet senter skal tilfredsstille kravene som følger av
intensjonsavtale mellom Bærum kommune By- og områdeutvikling og
FutureBuilt for Flytårn-området, som angir dette til et FutureBuilt
områdeprosjekt, og de øvrige forpliktelsene som medfølger av Kommunedelplan
3, 27.03.2019 (KDP3). Videre vil intensjonsavtale mellom Bærum kommune
Eiendom og FutureBuilt ta sikte på å gjøre Tårnet senter til et FutureBuilt
forbildeprosjekt.
4. Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase med følgende aktiviteter
for å detaljere prosjektet klart til gjennomføring;
a. Begrenset arkitektkonkurranse med hensikt å ivareta
arkitekturambisjoner, sambrukskonsept og klima-/miljømål.
b. Detaljreguleringsplan i samsvar med planprogram med byplangrep for
å tilrettelegge for konseptet som redegjort for i denne saken.
Detaljreguleringen gjennomføres parallelt med prosess for
planprogram med byplangrep.
5. Kommunedirektøren bes igangsette masseutskifting, forberedelse av grunnen og
fremføring av teknisk infrastruktur for å sikre ferdigstillelse i 2027.
6. Kommunedirektøren bes igangsette arbeid med utarbeidelse av Veiledende Plan
for det offentlige Rom (VPOR) og Veiledende Plan for Kabler og Ledninger (VPKL)
som grunnlag for fastsettelse av utbyggingsavtale, og beregning av fremtidige
utbyggeres anleggsbidrag.
a. Kommunedirektøren bes vurdere område og omfang som skal bygges
ut i forbindelse med Tårnet, samt hvilke kostnader som skal dekkes av
investeringsprosjektet Tårnet senter. Kostnader synliggjøres/estimeres
frem til beslutning om å iverksette gjennomføringsfase og fastsettelse
av prosjektrammer (BP3).
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Sak 077/22: Nye barne- og avlastningsboliger - fastsettelse av konsept
(BP2)
Hovedutvalg for bistand og omsorg-11.05.2022-022/22
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for etablering av nye barne- og
avlastningsboliger, tas til orientering
2. Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase for nye barne- og
avlastningsboliger med 10 rom i Glitterudveien, i samsvar med redegjørelse i
denne saken.
3. Kommunedirektøren bes komme tilbake med sak om beslutning av prosjektets
rammer og igangsetting av gjennomføring (BP3) i samsvar med
delegeringsreglementet.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for etablering av nye barne- og
avlastningsboliger, tas til orientering
2. Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase for nye barne- og
avlastningsboliger med 10 rom i Glitterudveien, i samsvar med redegjørelse i
denne saken.
3. Kommunedirektøren bes komme tilbake med sak om beslutning av prosjektets
rammer og igangsetting av gjennomføring (BP3) i samsvar med
delegeringsreglementet.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1) Størrelsen endres fra maks 10 til maks 8.
2) Det legges stor vekt på å trekke inn fagkompetansen som arbeider i boligene i den
videre planleggingen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Stein Stugus forslag punkt 1 fikk 1 stemme (R) og falt.
Stein Stugus forslag punkt 2 ble enstemmig oversendt kommunedirektøren.
FSK - 077/22 - 18.05.2022:
Vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for etablering av nye barne- og
avlastningsboliger, tas til orientering
2. Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase for nye barne- og
avlastningsboliger med 10 rom i Glitterudveien, i samsvar med redegjørelse i
denne saken.
3. Kommunedirektøren bes komme tilbake med sak om beslutning av prosjektets
rammer og igangsetting av gjennomføring (BP3) i samsvar med
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delegeringsreglementet.
Oversendt kommunedirektøren:
Det legges stor vekt på å trekke inn fagkompetansen som arbeider i boligene i den videre
planleggingen.

Sak 078/22: Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) - Orientering om
endring i vedtektene.
Eierutvalget-11.05.2022-029/22
Innstilling:
Endringen i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Endringen i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 078/22 - 18.05.2022:
Innstilling:
Endringen i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.

Sak 079/22: Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) - Orientering om
regnskapet og årsberetningen for 2021
Eierutvalget-11.05.2022-030/22
Innstilling:
Regnskapet og årsberetningen 2021 for Bærum kommunale pensjonskasse tas til
orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Regnskapet og årsberetningen 2021 for Bærum kommunale pensjonskasse tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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FSK - 079/22 - 18.05.2022:
Innstilling:
Regnskapet og årsberetningen 2021 for Bærum kommunale pensjonskasse tas til
orientering.

Sak 080/22: Høring - bedre polititjenester og beredskap
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet tilslutter seg kommunedirektørens forslag til høringssvar.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 080/22 - 18.05.2022:
Vedtak:
Formannskapet tilslutter seg kommunedirektørens forslag til høringssvar.

Sak 081/22: Tilstandsrapport 2021 for barneverntjenesten i Bærum
Hovedutvalg for barn og unge-10.05.2022-028/22
Innstilling:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om Tilstandsrapport 2021 for barneverntjenesten i
Bærum til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om Tilstandsrapport 2021 for barneverntjenesten i
Bærum til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 081/22 - 18.05.2022:
Innstilling:
Saken om Tilstandsrapport 2021 for barneverntjenesten i Bærum til orientering.
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Sak 082/22: Oppfølging av vedtak i KST sak 75/21 Handlingsplan for bedre
luftkvalitet 2021-2025 Målestasjoner for luftkvalitet og mulighet for å
etablere "luftkvalitetsblomst"
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-12.05.2022-050/22
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse knyttet til vurdering om å etablere flere
målestasjoner tas til orientering.
2. Det utredes løsninger for fleksibel luftovervåkning i områder med særlige
utfordringer.
3. Kommunedirektøren jobber videre med løsninger for i fremtiden å kunne publisere
sanntidsdata og faktabasert kunnskap om luftkvalitet via en installasjon i det
offentlige rom.
4. Luftkvalitetsmålinger gjennomført i forbindelse med utbyggingen på Fornebu gjøres
lett tilgjengelig også for innbyggerne.
5. Kommunedirektøren bes vurdere muligheter for utvidede informasjonskampanjer
og SMS-kampanjer til innbyggerne.
6. Kommunedirektøren bes følge utviklingen av mikrosensorer samt om/når/hvordan
disse kan brukes for bedre fremtidige målinger.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-11.05.2022-029/22
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse knyttet til vurdering om å etablere flere
målestasjoner tas til orientering.
2. Det utredes løsninger for fleksibel luftovervåkning i områder med særlige
utfordringer.
3. Kommunedirektøren jobber videre med løsninger for i fremtiden å kunne publisere
sanntidsdata og faktabasert kunnskap om luftkvalitet via en installasjon i det
offentlige rom.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse knyttet til vurdering om å etablere flere
målestasjoner tas til orientering.
2. Det utredes løsninger for fleksibel luftovervåkning i områder med særlige
utfordringer.
3. Kommunedirektøren jobber videre med løsninger for i fremtiden å kunne publisere
sanntidsdata og faktabasert kunnskap om luftkvalitet via en installasjon i det
offentlige rom.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen fra Mik ble enstemmig vedtatt.
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FSK - 082/22 - 18.05.2022:
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse knyttet til vurdering om å etablere flere
målestasjoner tas til orientering.
2. Det utredes løsninger for fleksibel luftovervåkning i områder med særlige
utfordringer.
3. Kommunedirektøren jobber videre med løsninger for i fremtiden å kunne publisere
sanntidsdata og faktabasert kunnskap om luftkvalitet via en installasjon i det
offentlige rom.
4. Luftkvalitetsmålinger gjennomført i forbindelse med utbyggingen på Fornebu gjøres
lett tilgjengelig også for innbyggerne.
5. Kommunedirektøren bes vurdere muligheter for utvidede informasjonskampanjer
og SMS-kampanjer til innbyggerne.
6. Kommunedirektøren bes følge utviklingen av mikrosensorer samt om/når/hvordan
disse kan brukes for bedre fremtidige målinger.

Sak 083/22: Tariffoppgjøret 2022- mandat for lokale forhandlinger HTA kap
3 og 5
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
De lokale lønnsforhandlingene for ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens (HTAs) kapittel
3 og 5 gjennomføres etter de hovedlinjer som fremkommer av saken.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
I pkt 2 som innskudd etter Ledere med sykepleierfaglig kompetanse, tillegges:
"som vernepleiere o.l.", videre som i forslaget.
Forslag fremmet av Kari Brodin Seljelid, Ap
Målsettingen om likelønn mellom kvinner og menn må prioriteres.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Stein Stugus forslag ble enstemmig vedtatt.
Kari Seljelids forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 083/22 - 18.05.2022:
Vedtak:
De lokale lønnsforhandlingene for ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens (HTAs) kapittel
3 og 5 gjennomføres etter de hovedlinjer som fremkommer av saken.
I pkt 2 som innskudd etter Ledere med sykepleierfaglig kompetanse, tillegges:
"som vernepleiere o.l.", videre som i forslaget.
Målsettingen om likelønn mellom kvinner og menn må prioriteres.
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Sak 084/22: Planlagte politiske saker 2. halvår 2022
Planutvalget-05.05.2022-088/22
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.
Hovedutvalg for barn og unge-10.05.2022-034/22
Innstilling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med følgende endringer:
Følgende saker som mangler settes opp til behandling i hovedutvalg barn og unge:
· Behandlet sak om språkkompetanse 9. mars 21: Sak som viser muligheter for og
konsekvenser av å øke språkkrav for ufaglærte og fagarbeidere ansatte i
barnehage til nivå B2. Det ønskes belyst konsekvenser med tanke på kostnader,
ressursbruk og tidshorisont.
· Sak om seksualundervisning bestilt under eventuelt i hovedutvalg barn og unge
15.3.2022.
· Sak fra 2019 om evaluering av fraværsrutiner.
· Verbalvedtak fra BØP: kunnskapsoppsummering om store vs. små barnehager
Saker fra oversikten settes også opp i hovedutvalg barn og unge:
·
·
·
·

497 - Sosial infrastruktur i urbane områder (MUA for skoler og barnehager i
pressområder)
981 - Evaluering av små vs. større skoler - styrker og svakheter
214 - Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport
kartlegging
996 - Bibliotekmelding - Forslag til strategi med tiltaksplan etter offentlig
ettersyn

Utvalg for samarbeid-10.05.2022-016/22
Innstilling:
· Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.
· Følgende saker settes også opp til behandling i SAM:
131 Digitaliseringsstrategi - revidering
1125 Hjemmebaserte tjenester - organisering og dimensjonering
170 Legevakten - arbeidsmiljø, digitalisering og utvikling
1134 Evaluering av erfaringskonsulenter
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-12.05.2022-055/22
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.
Følgende saker settes opp til behandling i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, i
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tillegg til de som er foreslatt satt opp i saken:
1147: Helårs turveitrasé i Vestmarka - offentlig detaljregulering 2. g. behandling.
977: Ungdata 2022
1081: Økonomirapport per 31.7. 2022.
1143: E18 Sandvika sjøfront – planprogram – sluttbehandling
279: Salg av Budstikka/Brambanigården
303: Månedsrapporteringer
976: Revidert handlingsplan for forebygging av hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme
samt trygg- by- satsingen
Hovedutvalg for bistand og omsorg-11.05.2022-031/22
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Utvalgenes justeringer følger saken til behandlingen i kommunestyret.
FSK - 084/22 - 18.05.2022:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.

Sak 085/22: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Sommerjobb til unge - uttalelse fra Ungdomsrådet
2.
Møte i planutvalget 05.05.2022 - Tidsplan for videre arbeid med
kommuneplanens arealdel
3.
Fornebubanen – konsekvenser av forslag om ingen eller redusert
gjennomføring
4.
Svar på spørsmål fra representanten Wenche Steen (V) vedr.
sommerjobber for unge
Behandlingen i møtet:
Ad. dokument nr. 3
Ordfører Lisbeth Hammer Krog orienterte til saken.
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Ad. dokument nr. 4
Kommunedirektøren kommer tilbake med utfyllende svar på spørsmål fra H, V, Frp stilt av
Morten Skauge (H) vedrørende sommerjobber for unge.
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 085/22 - 18.05.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 086/22: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
5.
Svar fra Haakon Kvenna Veum på henvendelse om Jordmormangel i
kommunen fra Norsk sykepleierforbund
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 086/22 - 18.05.2022:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 087/22: Tilbud om etterkontroll med jordmor til utsatte grupper
Hovedutvalg for barn og unge-10.05.2022-035/22
Innstilling:
Tilbud om etterkontroll med jordmor til utsatte grupper opprettholdes. Kutt settes i bero
til BØP-behandling og tjenesten bevilges 350 000 kroner til formålet som innarbeides i
Økonomimelding 1.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-11.05.2022-033/22
Innstilling:
Tilbud om etterkontroll med jordmor til utsatte grupper opprettholdes. Kutt settes i bero
til BØP behandling og tjenesten bevilges 350 000 kr. til formålet som innarbeides i
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økonomimelding 1
Behandlingen i møtet:
Votering:
Likelydende innstilling fra Baun og Biom ble enstemmig vedtatt.
FSK - 087/22 - 18.05.2022:
Vedtak:
Tilbud om etterkontroll med jordmor til utsatte grupper opprettholdes. Kutt settes i bero
til BØP behandling og tjenesten bevilges 350 000 kr. til formålet som innarbeides i
økonomimelding 1.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

