BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

08.06.2022

FORMANNSKAPET
01.06.2022 kl. 14:00 - 16:00
________________________________________________________________________________
Møtet ble streamet slik at allmennhetens tilgang til møtet er ivaretatt. Følg møtet her:
https://baerum.kommunetv.no
________________________________________________________________________________

ORIENTERING
Status Fornebubanen - v/kommunaldirektør samfunn Arthur Wøhni

________________________________________________________________________________
Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

Følgende medlemmer møtte:
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Torbjørn Espelien
Dag Egil Strømme
Haakon Kvenna Veum
Lisbeth Hammer Krog
Maria Barstad Sanner
Morten Skauge
Ole Kristian Udnes
Siw Wikan
Cristin Xiaojun Liu
Stein Stugu
Ragnar Molland
Eirik Trygve Bøe
Wenche Steen

Parti
Ap
Ap
Frp
H
H
H
H
H
H
H
MDG
R
Sp
V
V

Antall representanter: 15

H
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Fra administrasjonen
Arthur Wøhni
Bente Rudrud Herdlevær
Geir B. Aga

Tittel
kommunaldirektør samfunn
kommunaldirektør org., styring
og utvikling
Kommunedirektør

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

089/22

091/22

Parkeringsstrategi for Bærum kommune - 1.
gangsbehandling
Høringsuttalelse - forslag til ny arealdel til
kommuneplanen for Asker kommune
Skytterdalen 2-4, utbyggingsavtale

092/22

Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler mot ansatte

093/22

Henvendelser og innspill

094/22

Referatsaker

095/22

Stikkordsnotater fra avholdte "eier- dialogmøter"
mellom eierutvalget og selskaper hvor Bærum
kommune har eierinteresser våren 2022.

088/22

090/22

Eventuelt

Godkjenning av protokoll
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Sak 088/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 18.05.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
FSK - 088/22 - 01.06.2022:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 18.05.2022 godkjennes slik den foreligger.

Sak 089/22: Parkeringsstrategi for Bærum kommune - 1. gangsbehandling
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-12.05.2022-052/22
Innstilling:
Forslag til Parkeringsstrategi for Bærum kommune sendes på høring.
Innfartsparkeringsplasser langs T-banen skal være gratis. Forslaget om å avgiftsbelegge
innfartsparkeringsplassene tas ut før parkeringsstrategien sendes på høring.
Planutvalget-19.05.2022-090/22
Innstilling:
Forslag til Parkeringsstrategi for Bærum kommune sendes på høring med følgende
endringer og tillegg:
Forslaget om å avgiftsbelegge innfartsparkeringsplassene tas ut før parkeringsstrategien
sendes på høring.
Kommunedirektøren skal vurdere andre virkemidler enn parkeringsavgift for en mest
mulig hensiktsmessig og effektiv bruk av innfartsparkeringsplasser ved
kollektivknutepunkt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til Parkeringsstrategi for Bærum kommune sendes på høring.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Cristin Xiaojun Liu, MDG
Forslag til Parkeringsstrategi for Bærum kommune sendes på høring med følgende
endring:
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Kommunedirektøren skal vurdere andre virkemidler i tillegg til parkeringsavgift for en
mest mulig hensiktsmessig og effektiv bruk av innfartsparkeringsplasser ved
kollektivknutepunkt.
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Kommunedirektøren bes undersøke eventuelle muligheter for utvidelse av
parkeringskapasitet ved T-banestasjonene inklusive mulig p-hus.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Forslag 1
Det innarbeides en oversikt over allment tilgjengelige private parkeringsplasser, pris, bruk
samt lovverk som begrenser kommunens virkemidler samt vurdering av hvordan dette
påvirker kommunens handlingsrom
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Forslag 2
Ta ut at det innføres moderat parkeringsavgift på kommunale arbeidsplasser og erstatte
med at "det vurderes sammen med ansatte hvordan en kan legge til rette for færre
arbeidsreiser med bil"
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Følgende tiltakspunkter tas ut:
1. Innføre en avgift på utfartsparkeringsplasser.
2. Innføre en maks tid for gratis parkering ved større og kollektivnære idrettsarenaer.
3. Iverksette en pilotordning for halv pris for elbiler på kommunale parkeringsplasser hvor
det i dag er tidsavgrensning.
4. Siste setning i punkt 2, side 44: Det vurderes samtidig å begrense varelevering til å skje
innenfor gitte tider i døgnet.
5. Tiltak for eksisterende kommunale arbeidsplasser
1.Innføre en moderat avgift på alle kommunens arbeidsplasser – også for elbiler.
Votering:
Stein Stugus forslag 1 fikk 4 stemmer (2Ap, R, MDG) og falt.
Stein Stugus forslag 2 fikk 3 stemmer (2Ap, R) og falt.
Ragnar Mollands forslag fikk 4 stemmer (2Ap, Sp, R) og falt.
Torbjørn Espeliens forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Christin Lius forslag fikk 3 stemmer (2V, MDG) og falt.
Planutvalgets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp, MDG).
Mindretallsanke
Christin Liu (MDG) anket saken inn til avgjørelse i kommunestyret i henhold til
Reglementer for folkevalgte organers virksomhet § 3-13. Begrunnelsen er at
representanten Liu ønsker at saken skal sendes på høring kun med kommunedirektørens
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forslag til vedtak, dvs. uten justerte innstillinger fra i hovedutvalgene mik og plan.
Formannskapets medlemmer diskuterte hvorvidt avgjørelsen kunne påankes eller ikke.
Det ble uttalt at Politisk sekretariat skulle se nærmere på tolkningen av reglementet sett
opp mot den konkrete anken som ble fremsatt.
FSK - 089/22 - 01.06.2022:
Innstilling:
Forslag til Parkeringsstrategi for Bærum kommune sendes på høring med følgende
endringer og tillegg:
Forslaget om å avgiftsbelegge innfartsparkeringsplassene tas ut før parkeringsstrategien
sendes på høring.
Kommunedirektøren skal vurdere andre virkemidler enn parkeringsavgift for en mest
mulig hensiktsmessig og effektiv bruk av innfartsparkeringsplasser ved
kollektivknutepunkt.

Sak 090/22: Høringsuttalelse - forslag til ny arealdel til kommuneplanen for
Asker kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune har ingen merknader til forslag til ny arealdel av kommuneplanen for
Asker kommune.
Bærum kommune berømmer arbeidet Asker kommune har gjort i kommuneplanens
arealdel, og mener det er en kilde til inspirasjon for det arbeidet Bærum selv gjør
angående arealdelen av kommuneplanen.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kari Brodin Seljelid, Ap
Bærum kommune ber Asker kommune bidra til at det fortsatt kan gis psykiatrisk tilbud
ved Blakstad sykehus som supplement til nye Drammen sykehus.
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kari Seljelids tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 090/22 - 01.06.2022:
Vedtak:
Bærum kommune har ingen merknader til forslag til ny arealdel av kommuneplanen for
Asker kommune.
Bærum kommune berømmer arbeidet Asker kommune har gjort i kommuneplanens
arealdel, og mener det er en kilde til inspirasjon for det arbeidet Bærum selv gjør
angående arealdelen av kommuneplanen.
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Bærum kommune ber Asker kommune bidra til at det fortsatt kan gis psykiatrisk tilbud
ved Blakstad sykehus som supplement til nye Drammen sykehus.

Sak 091/22: Skytterdalen 2-4, utbyggingsavtale
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 godkjenner kommunestyret fremforhandlet
utbyggingsavtalene for Skytterdalen 2-4 inngått mellom Bærum kommunen og Bonava
Oslo AS (dok. id nr. : 21/125393).
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 091/22 - 01.06.2022:
Innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 godkjenner kommunestyret fremforhandlet
utbyggingsavtalene for Skytterdalen 2-4 inngått mellom Bærum kommunen og Bonava
Oslo AS (dok. id nr. : 21/125393).

Sak 092/22: Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler mot ansatte
Utvalg for samarbeid-10.05.2022-013/22
Innstilling:
1. Kommunedirektøren bes fremme sak om oppfølging av rapporten.
2. Alle ansatte må få et fast kontaktpunkt i Bærum kommune hvor avvik kan meldes
inn muntlig.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-11.05.2022-030/22
Innstilling:
Kommunedirektøren bes gå gjennom det enkelte tjenestested innfor Bistand og omsorg
sitt ansvarsområde. Det avklares om det er vold og eller trusler om vold. Det kartlegges
også om det er hendelser som kan forebygges eller ikke på det enkelte tjenestested, i
forhold til brukergruppene.
Funnene legges frem for Bistand og omsorg, i en form som ivaretar personvernet for
ansatte og brukere på det enkelte tjenestested.
Saken tas for øvrig til orientering.
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Hovedutvalg for barn og unge-10.05.2022-033/22
Innstilling:
Saken tas til orientering.
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 Lisbeth Hammer Krog, H
Utvalgenes innstillinger er å anse som vedtak og tas til orientering.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 092/22 - 01.06.2022:
Vedtak:
Utvalgenes innstillinger er å anse som vedtak og tas til orientering.

Sak 093/22: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 093/22 - 01.06.2022:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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Sak 094/22: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Lansering av statistikkportalen "Bærum i tall" på
baerum.kommune.no
2.
Forsøk med IBC- linje ved Ramstad skole
3.
Informasjonsbrev om revidert budsjett for 2022 og
kommuneproposisjonen 2023
4.
Møteplan 2023 endelig versjon
5.
Status Kommunegården
6.
Svar på spørsmål fra representantene Wenche Steen (V) og Morten
Skauge (H) vedr. sommerjobber
7.
Svar på spørsmål fra representanten Stein Stugu (R) som i
formannskapet 18/5 stilte spørsmål knyttet til orientering om
sommerjobber for ungdom
8.
Svar på spørsmål fra representanten Stein Stugu (R) vedr.
videreføring av den tospråklige klassen på Ramstad (IBC)
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 094/22 - 01.06.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 095/22: Stikkordsnotater fra avholdte "eier- dialogmøter" mellom
eierutvalget og selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser våren
2022.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saksfremlegget tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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FSK - 095/22 - 01.06.2022:
Vedtak:
Saksfremlegget tas til orientering.

Eventuelt

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

