BÆRUM KOMMUNE

POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

25.05.2022

KOMMUNESTYRET
24.05.2022 kl. 18:00 - 22:30

________________________________________________________________________________

Musikalsk innslag fra Bærum kulturskole

Kiara Nirmaladewi Muliavani – piano - vals av Chopin (opus 70, nr. 2 i F-moll)
________________________________________________________________________________
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
Hilde Solberg Øydne
Haakon Sandven
Lisbeth Hammer Krog
Mads Gram Rygg
Mikkel Mørch Sollie
Morten Dahl-Hansen
Morten Skauge
Odd Reidar Øie
Sebastian Lundahl Otterhals

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

H
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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
Finn Hebbe Johnsrud
Ragnar Molland
Anita Malmer Solli
Eirik Trygve Bøe
Frank Roland
Johan Malvik
Øystein Goksøyr

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

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Wasim Zahid
Frigg Winther Rugset
Haakon Kvenna Veum
Maria Barstad Sanner
Mathias Opdal Weseth
Ole Kristian Udnes
Stein Stugu
Dina Knudsen
Wenche Steen

Parti
Ap
H
H
H
H
H
R
SV
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Abdulqader Karimi
Johannes Kiese (inhabilitet Bjørn Martin Johnsen i sak 049/22
og 050/22).
Bjørn Røtnes
Johan Ratvik
Kathrine Zeiner-Gundersen
Lena Walle
Ole Johan Aulie
Nina Haukeland
Kjersti Marie Stensrud
Elen Gjevik
Ole Andreas Lilloe-Olsen (inhabilitet Frank Roland i sak
042/22).

Parti
Ap
Ap
H
H
H
H
H
R
SV
V
V

Antall representanter: 51
Kontrollutvalget leder:
Per Arne Nyberg (Ap)
Fra administrasjonen
Geir B. Aga

Tittel
Kommunedirektør
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

042/22

Innbyggerforslag, jf. kommuneloven § 12-1: "Fjern
Fornebuskatten"
Fornebu Tårnet senter - fastsettelse av konsept (BP2)

041/22

043/22
044/22

Godkjenning av protokoll

051/22

Årsrapport 2021 Bærum kommune - Årsberetning –
Finansrapport – Årsregnskap
Forvaltningsrevisjonsrapport - Krisehåndtering og
lærdommer i forbindelse med koronautbruddet
Vei- og gatenormal - forslag til ny revidert normal
etter offentlig ettersyn
Oppfølging av vedtak i KST sak 75/21 Handlingsplan
for bedre luftkvalitet 2021-2025 Målestasjoner for
luftkvalitet og mulighet for å etablere
"luftkvalitetsblomst"
Tilstandsrapport 2021 for barneverntjenesten i
Bærum
Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) - Orientering
om endring i vedtektene.
Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) - Orientering
om regnskapet og årsberetningen for 2021
Klageutvalget - Årsmelding 2021

052/22

Planlagte politiske saker 2. halvår 2022

053/22
054/22

Interpellasjon fra Johan Malvik (V) og Frank Roland (V)
- Bærum blir med Oslo i et forsøksområde for
rusreformen
Referatsaker

055/22

Henvendelser og innspill

045/22
046/22
047/22

048/22
049/22
050/22
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Sak 041/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyres møte 27.04.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
KST - 041/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyres møte 27.04.2022 godkjennes slik den foreligger.

Sak 042/22: Innbyggerforslag, jf. kommuneloven § 12-1: "Fjern
Fornebuskatten"
Ordførerens forslag til vedtak:
Kommunedirektøren bes utrede spørsmålene innbyggerforslaget reiser og komme tilbake
med en politisk sak om temaet.
Behandlingen i møtet:
Habilitetsvurdering Frank Roland (V)
Før behandling av sak 042/22 ble habilitetsspørsmål vedrørende representanten Frank
Roland (V) vurdert. Begrunnelsen er at han er styreleder i Fornebulandet Vel som er part i
saken og som fører til automatisk inhabilitet etter kommuneloven §11-10 og
forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav e.
Kommunestyret fant representanten Frank Roland inhabil i saken og varamedlem
Andreas Lilloe-Olsen (V) tiltrådte under behandlingen av saken.
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 042/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
Kommunedirektøren bes utrede spørsmålene innbyggerforslaget reiser og komme tilbake
med en politisk sak om temaet.
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Sak 043/22: Fornebu Tårnet senter - fastsettelse av konsept (BP2)
Formannskapet-18.05.2022-076/22
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).
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Tilleggsforslag:
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Tilleggssetning til punkt nr 2:
I skoletiden skal elevenes behov for trygghet og et godt sosialt miljø ivaretas.
Forslag fremmet av Anita Malmer Solli, SV
Fellesforslag SV, R
Ungdomsskole planlegges for 7 paralleller. Det bes samtidig med en oppdatering av
skolebruksanalysen for å ivareta kapasitet i hele Fornebuområdet.
Votering:
Fellesforslag SV, R fremmet av Anita Malmer Solli (SV) fikk 5 stemmer (2SV, 2Sp, R) og falt.
Ida Ohme Pedersens forslag fikk 4 stemmer (4Frp) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (2Sp).
KST - 043/22 - 24.05.2022:
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,
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)
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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).

Sak 044/22: Årsrapport 2021 Bærum kommune - Årsberetning –
Finansrapport – Årsregnskap
Utvalg for samarbeid-10.05.2022-012/22
Innstilling:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-12.05.2022-056/22
Innstilling:
Årsrapport 2021, herunder årsberetning og årsregnskap tas til orientering innenfor
Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-11.05.2022-026/22
Innstilling:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.
Eierutvalget-11.05.2022-031/22
Innstilling:
Årsrapport 2021 inkl. årsberetning og årsregnskap 2021 tas til orientering innenfor
eierutvalgets område.
Hovedutvalg for barn og unge-10.05.2022-030/22
Innstilling:
Årsrapport 2021 inkl. årsberetning og årsregnskap 2021 tas til orientering innenfor
utvalgets ansvarsområder.
Formannskapet-20.04.2022-051/22
Innstilling:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.
Behandlingen i møtet:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 044/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.

Sak 045/22: Forvaltningsrevisjonsrapport - Krisehåndtering og lærdommer i
forbindelse med koronautbruddet
Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon Krisehåndtering og lærdommer
i forbindelse med koronautbruddet til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens funn og anbefalinger.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Rapporten oversendes Hovedutvalg for barn og unge (BAUN), Hovedutvalg for bistand og
omsorg (BIOM) og Utvalg for samarbeid (SAM) for videre oppfølging.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 045/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon Krisehåndtering og
lærdommer i forbindelse med koronautbruddet til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens funn og
anbefalinger.
3. Rapporten oversendes Hovedutvalg for barn og unge (BAUN), Hovedutvalg for
bistand og omsorg (BIOM) og Utvalg for samarbeid (SAM) for videre oppfølging.

Sak 046/22: Vei- og gatenormal - forslag til ny revidert normal etter
offentlig ettersyn
Formannskapet-04.05.2022-068/22
Innstilling:
Vei- og gatenormal vedtas med følgende endringer og tillegg:
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·
·

Definisjonen på "ledelinjer" anbefales inkludert i kap.7.4 ordbok.
Grunneiere tilføyes som viktig målgruppe under Forordet, side 2.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Nytt punkt:
Det legges til grunn 3,5 meter bredt kjørefelt for veier der det kjøres buss, og minimum
7,0 meter bredde i veier og gater hvor det kjøres toveis buss.
Votering:
Ida Ohme Pedersens forslag fikk 4 stemmer (4Frp) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 046/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
Vei- og gatenormal vedtas med følgende endringer og tillegg:
· Definisjonen på "ledelinjer" anbefales inkludert i kap.7.4 ordbok.
· Grunneiere tilføyes som viktig målgruppe under Forordet, side 2.

Sak 047/22: Oppfølging av vedtak i KST sak 75/21 Handlingsplan for bedre
luftkvalitet 2021-2025 Målestasjoner for luftkvalitet og mulighet for å
etablere "luftkvalitetsblomst"
Formannskapet-18.05.2022-082/22
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.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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KST - 047/22 - 24.05.2022:
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.
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 048/22: Tilstandsrapport 2021 for barneverntjenesten i Bærum
Formannskapet-18.05.2022-081/22
Innstilling:
Saken om Tilstandsrapport 2021 for barneverntjenesten i Bærum til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 048/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
Saken om Tilstandsrapport 2021 for barneverntjenesten i Bærum til orientering.

Sak 049/22: Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) - Orientering om
endring i vedtektene.
Formannskapet-18.05.2022-078/22
Innstilling:
Endringen i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
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Habilitetsvurdering Bjørn Martin Johnsen (Ap)
Før behandling av sak 049/22 ble habilitetsspørsmål vedrørende representanten Bjørn
Martin Johnsen (Ap) vurdert. Begrunnelsen er at han er medlem av styret i Bærum
kommunale pensjonskasse som er part i saken og som fører til automatisk inhabilitet
etter kommuneloven §11-10 og forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav e.
Kommunestyret fant representanten Bjørn Martin Johnsen inhabil i saken og varamedlem
Johannes Kiese (Ap) tiltrådte under behandlingen av saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 049/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
Endringen i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.

Sak 050/22: Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) - Orientering om
regnskapet og årsberetningen for 2021
Formannskapet-18.05.2022-079/22
Innstilling:
Regnskapet og årsberetningen 2021 for Bærum kommunale pensjonskasse tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Habilitetsvurdering Bjørn Martin Johnsen (Ap)
Før behandling av sak 050/22 ble habilitetsspørsmål vedrørende representanten Bjørn
Martin Johnsen (Ap) vurdert. Begrunnelsen er at han er medlem av styret i Bærum
kommunale pensjonskasse som er part i saken og som fører til automatisk inhabilitet
etter kommuneloven §11-10 og forvaltningsloven § 6, første ledd, bokstav e.
Kommunestyret fant representanten Bjørn Martin Johnsen inhabil i saken og varamedlem
Johannes Kiese (Ap) tiltrådte under behandlingen av saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 050/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
Regnskapet og årsberetningen 2021 for Bærum kommunale pensjonskasse tas til
orientering.
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Sak 051/22: Klageutvalget - Årsmelding 2021
Formannskapet-04.05.2022-069/22
Innstilling:
1. Klageutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.
2. Klageutvalgets årsmelding oversendes kommunedirektøren for oppfølging.
3. Klageutvalgets årsmelding for 2021 oversendes hovedutvalgene til informasjon og
eventuell oppfølging.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 051/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
1. Klageutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.
2. Klageutvalgets årsmelding oversendes kommunedirektøren for oppfølging.
3. Klageutvalgets årsmelding for 2021 oversendes hovedutvalgene til informasjon og
eventuell oppfølging.

Sak 052/22: Planlagte politiske saker 2. halvår 2022
Formannskapet-18.05.2022-084/22
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell-Ole Heggland, Pp
1. Forvaltningsrapporten "Forsvarlig bemanning" sees i sammenheng med
kommunedirektørens varsel om kritisk underbemanning på alle tjenesteområder datert 2
desember 2021. Saken sendes Eldrerådet, Bistand og Omsorg, formannskapet og
kommunestyret.
2. Tilsynssak fra Statsforvalter om bruk av tvang i hjemmetjenesten sendes Eldrerådet,
Bistand og Omsorg, formannskapet og kommunestyret.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i henhold til reglementer for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
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KST - 052/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
Saken utsettes i henhold til reglementer for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.

Sak 053/22: Interpellasjon fra Johan Malvik (V) og Frank Roland (V) Bærum blir med Oslo i et forsøksområde for rusreformen
Forlag til vedtak:
1. Kommunedirektøren bes gå i dialog med politidistriktet og Oslo kommune om et
pilotprosjekt med alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp og
rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk.
2. Dersom kommunen og politiet ikke kommer til enighet, bes kommunedirektøren
søke nasjonale myndigheter om å få innføre en lokal rusreform i politidistriktet
sammen med Oslo.
Behandlingen i møtet:
Ordfører Lisbeth Hammer Krog besvarte interpellanten.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Fremmer kommunedirektøren en sak, må det redegjøres for innhold i helsetilbudet og
kostnader knyttet til dette.
Et opplegg for følgeforskning fra pilotprosjektets start, må inngå i saken.
Votering:
Interpellasjonen ble enstemmig oversendt formannskapet i henhold til reglementer for
folkevalgte organers virksomhet §10.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig oversendt formannskapet.
KST - 053/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
Saken oversendes formannskapet i henhold til reglementer for folkevalgte organers
virksomhet §10.
Oversendt formannskapet:
Fremmer kommunedirektøren en sak, må det redegjøres for innhold i helsetilbudet og
kostnader knyttet til dette.
Et opplegg for følgeforskning fra pilotprosjektets start, må inngå i saken.
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Sak 054/22: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Sommerjobb til unge - uttalelse fra Ungdomsrådet
2.
Svar på spørsmål fra leder Hovedutvalg Barn og unge Haakon K.
Veum vedr. Fornebu Tårnet senter - fastsettelse av konsept (BP2)
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
KST - 054/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 055/22: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ingen dokumenter til orientering.
KST - 055/22 - 24.05.2022:
Vedtak:
Ingen dokumenter til orientering.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

