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Sak 096/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 01.06.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig.
FSK - 096/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 01.06.2022 godkjennes slik den foreligger.

Sak 097/22: Asker og Bærum Vannverk IKS. Forslag til endret
selskapsavtale vedrørende behovet for økt låneramme.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune godkjenner at lånebeløpet i selskapsavtalens § 12 endres til 2100 mill.
kroner.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 097/22 - 15.06.2022:
Innstilling:
Bærum kommune godkjenner at lånebeløpet i selskapsavtalens § 12 endres til 2100 mill.
kroner.

Sak 098/22: Helårs turveitrasé i Vestmarka gbnr. 78/5 m.fl.detaljregulering - 2. gangs behandling
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.06.2022-065/22
Innstilling:
Kommunedirektøren kommer tilbake med en oversikt over hvor det er behov for å
utbedre traseen med hensyn på natur og brukerbehov.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Helårs turveitrasé i Vestmarka

5
gbnr. 78/5 m.fl., planID 2019008, som vist på plankart dokument 5883131 og i
bestemmelser, dokument 5875715, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i hovedutvalgene Mik og Plan.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 098/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen hovedutvalgene Mik og Plan.

Sak 099/22: Omstrukturering barnehage område Østerås/Eiksmarka fastsettelse av konsept og igangsetting av planleggingsfase - BP2
Hovedutvalg for barn og unge-07.06.2022-041/22
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om konsept for bygging av Østerås
barnehage tas til orientering og legges til grunn i det videre arbeidet.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for
totalrehabilitering av Eiksveien 73 (tidligere Østerås sykehjem).
a. Bygget skal tilrettelegges for barnehage med 200 plasser som følge av
omstruktureringstiltak i området Østerås samt helsestasjon.
b. Resterende areal klargjøres for utleie (med behov for
leietakertilpasning).
3. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase for beslutning om
gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og
fremdrift (BP3).
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om konsept for bygging av Østerås
barnehage tas til orientering og legges til grunn i det videre arbeidet.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for
totalrehabilitering av Eiksveien 73 (tidligere Østerås sykehjem).
a. Bygget skal tilrettelegges for barnehage med 200 plasser som følge av
omstruktureringstiltak i området Østerås samt helsestasjon.
b. Resterende areal klargjøres for utleie (med behov for
leietakertilpasning).
3. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase for beslutning om
gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og
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fremdrift (BP3).
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1. Barnehage innpasses med en størrelse på rundt 100 barn.
2. Det legges fram forslag om hvordan det kan dekkes opp for 100 plasser i tillegg i
området.
Stein Stugus forslag fikk 2 stemmer (R, Sp) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG, Sp, R).
FSK - 099/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om konsept for bygging av Østerås
barnehage tas til orientering og legges til grunn i det videre arbeidet.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for
totalrehabilitering av Eiksveien 73 (tidligere Østerås sykehjem).
a. Bygget skal tilrettelegges for barnehage med 200 plasser som følge av
omstruktureringstiltak i området Østerås samt helsestasjon.
b. Resterende areal klargjøres for utleie (med behov for
leietakertilpasning).
3. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase for beslutning om
gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og
fremdrift (BP3).

Sak 100/22: Emma Hjorth skole - utvidelse til 3 parallell - Beslutning om
prosjektets rammer (BP3)
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.06.2022-062/22
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om prosjektet Emma Hjorth skole tas til
orientering
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å signere totalentreprisekontrakt med
totalentreprenør, samt igangsette gjennomføringsfasen, med en
kostnadsramme på 490 mill. inkl. mva.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre avrop på aktuelle opsjoner med en
verdi på 12 mill. inkl. mva.
a.
b.
c.
d.

oppgradert utomhus for å ytterligere forsterke nærmiljøanlegget: 5 mill.
solceller på taket av flerbrukshallen: 1,5 mill.
bygningsintegrerte solceller på taket på tilbygget: 1,5 mill.
utslippsfrie (elektriske) gravemaskiner: 4 mill.
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Hovedutvalg for barn og unge-07.06.2022-038/22
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om prosjektet Emma Hjorth skole tas til
orientering
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å signere totalentreprisekontrakt med
totalentreprenør, samt igangsette gjennomføringsfasen, med en
kostnadsramme på 490 mill. inkl. mva.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre avrop på aktuelle opsjoner med en
verdi på 12 mill. inkl. mva.
a.
b.
c.
d.

oppgradert utomhus for å ytterligere forsterke nærmiljøanlegget: 5 mill.
solceller på taket av flerbrukshallen: 1,5 mill.
bygningsintegrerte solceller på taket på tilbygget: 1,5 mill.
utslippsfrie (elektriske) gravemaskiner: 4 mill.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om prosjektet Emma Hjorth skole tas til
orientering
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å signere totalentreprisekontrakt med
totalentreprenør, samt igangsette gjennomføringsfasen, med en
kostnadsramme på 490 mill. inkl. mva.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre avrop på aktuelle opsjoner med en
verdi på 12 mill. inkl. mva.
a.
b.
c.
d.

oppgradert utomhus for å ytterligere forsterke nærmiljøanlegget: 5 mill.
solceller på taket av flerbrukshallen: 1,5 mill.
bygningsintegrerte solceller på taket på tilbygget: 1,5 mill.
utslippsfrie (elektriske) gravemaskiner: 4 mill.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Likelydende innstilling fra hovedutvalgene Mik og Baun ble enstemmig vedtatt.
FSK - 100/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om prosjektet Emma Hjorth skole tas til
orientering
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å signere totalentreprisekontrakt med
totalentreprenør, samt igangsette gjennomføringsfasen, med en
kostnadsramme på 490 mill. inkl. mva.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre avrop på aktuelle opsjoner med en
verdi på 12 mill. inkl. mva.
a. oppgradert utomhus for å ytterligere forsterke nærmiljøanlegget: 5 mill.
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b. solceller på taket av flerbrukshallen: 1,5 mill.
c. bygningsintegrerte solceller på taket på tilbygget: 1,5 mill.
d. utslippsfrie (elektriske) gravemaskiner: 4 mill.

Sak 101/22: Fornebu som nullutslippsområde - definisjon og
handlingspunkter for videre arbeid
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.06.2022-063/22
Innstilling:
1. Følgende definisjon legges til grunn for Fornebu som nullutslippsområde:
«Etablering av Fornebu som et nullutslippsområde innebærer at utslipp av
klimagasser knyttet til utviklingen og bruken av Fornebu, skal gå mot null
gjennom områdets levetid. For Fornebu som område betyr det reduksjon i direkte
og indirekte utslipp. I tillegg skal området ha et betydelig bidrag gjennom lokal,
fornybar energiproduksjon og bevaring av grøntarealer for karbonopptak og
tiltak for økt karbonopptak, for at utslippene gjennom levetiden kompenseres»
2. Kommunen skal frem mot 2027 sikrer seg kompetanse, ressurser, systemer,
metodikk og verktøy for å gjøre de nødvendige prioriteringene. Kommunens
handlingsrom som planmyndighet, innkjøper, byggherre, drifter og
samfunnsutvikler må utvides frem mot 2027.
3. Som en del av kommunens klimabudsjett skal det utarbeides et klimabudsjett
for Fornebu som helhet. Inntil egnet budsjettet er utarbeidet bør planer og
byggeprosjekter ha klimamål i henhold til FutureBuilt Zero.
4. Kommunaldirektøren bes ha spesielt fokus på utslippsfrie bygge og
anleggsplasser og utforske handlingsrommet i bestemmelser og avtaler for å
sikre reduksjon i klimagassutslipp fra bygge og anleggssektoren.
5. Parkeringspolitikken brukes aktivt som virkemiddel for å nå målene om
nullutslipp.
6. Mulighetene for produksjon av fornybar energi på Fornebu kartlegges.
Kommunen styrker samarbeidet med næringsliv, forskning og private utbyggere,
for å vurdere hvilke tiltak som er mulige og nødvendige for å sikre kommunens
nullutslippsmål.
7. Folk, foreninger, næringsliv og andre relevante aktører skal involveres i
prosjektet og dets mål slik at det er godt forankret i og skaper engasjement for
hele Fornebusamfunnet.
8. Kommunedirektøren bes senest i forbindelse med revidering av klimastrategien
2024 fremlegge et notat hvordan man sikrer kompetanse, ressurser osv for
fremdriften av Fornebu som nullutslippsområde i 2027.
9. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som forklarer og begrunner
rammene for de kompenserende tiltakene.
Planutvalget-02.06.2022-115/22
Vedtak:
Saken behandles over 2 møter.
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Følgende definisjon legges til grunn for Fornebu som nullutslippsområde:
«Etablering av Fornebu som et nullutslippsområde innebærer at utslipp av
klimagasser knyttet til utviklingen og bruken av Fornebu, skal gå mot null
gjennom områdets levetid. For Fornebu som område betyr det reduksjon i
direkte og indirekte utslipp. I tillegg skal området ha et betydelig bidrag
gjennom lokal, fornybar energiproduksjon og bevaring av grøntarealer for
karbonopptak og tiltak for økt karbonopptak, for at utslippene gjennom
levetiden kompenseres»
2. Kommunen skal frem mot 2027 sikrer seg kompetanse, ressurser, systemer,
metodikk og verktøy for å gjøre de nødvendige prioriteringene. Kommunens
handlingsrom som planmyndighet, innkjøper, byggherre, drifter og
samfunnsutvikler må utvides frem mot 2027.
3. Som en del av kommunens klimabudsjett skal det utarbeides et klimabudsjett
for Fornebu som helhet. Inntil egnet budsjettet er utarbeidet bør planer og
byggeprosjekter ha klimamål i henhold til FutureBuilt Zero.
4. Kommunaldirektøren bes ha spesielt fokus på utslippsfrie bygge og
anleggsplasser og utforske handlingsrommet i bestemmelser og avtaler for å
sikre reduksjon i klimagassutslipp fra bygge og anleggssektoren.
5. Parkeringspolitikken brukes aktivt som virkemiddel for å nå målene om
nullutslipp.
6. Mulighetene for produksjon av fornybar energi på Fornebu kartlegges.
Kommunen styrker samarbeidet med næringsliv, forskning og private utbyggere,
for å vurdere hvilke tiltak som er mulige og nødvendige for å sikre kommunens
nullutslippsmål.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i hovedutvalgene Mik og Plan.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 101/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i hovedutvalgene Mik og Plan.

Sak 102/22: Samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
årsrapport 2021
Hovedutvalg for barn og unge-07.06.2022-042/22
Innstilling:
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Årsrapport 2021 for Samordning av Lokale rus og- kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)
tas til orientering.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.06.2022-039/22
Innstilling:
Årsrapport 2021 for Samordning av Lokale rus og- kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)
tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsrapport 2021 for Samordning av Lokale rus og- kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)
tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Likelydende innstilling fra hovedutvalgene Baun og Biom ble enstemmig vedtatt.
FSK - 102/22 - 15.06.2022:
Innstilling:
Årsrapport 2021 for Samordning av Lokale rus og- kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)
tas til orientering.

Sak 103/22: Kulturfunksjoner på Fornebu – gjennomført høring og forslag
til midlertidig bibliotek og ungdomstilbud
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.06.2022-067/22
Vedtak:
1. Grunnlagsdokumentet «Kulturfunksjoner på Fornebu» med alle høringsuttalelser
som vedlegg tas til orientering.
2. Konsept for Flerbrukshus med kirkerom fremmes som egen politisk sak, der
uttalelser fra kulturfunksjonshøringen vil inngå som grunnlag.
3. Midlertidig bibliotek etableres ved Flytårnet så raskt som mulig.
4. Nye lokaler til ungdomstilbud etableres ved Flytårnet så raskt mulig.
5. De budsjettmessig følger av punkt 3 og 4 (bibliotek og ungdomstilbud) fremmes i
Økonomimelding 2 2022 og i BØP 2023- 2026.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Grunnlagsdokumentet «Kulturfunksjoner på Fornebu» med alle høringsuttalelser
som vedlegg tas til orientering.
2. Konsept for Flerbrukshus med kirkerom fremmes som egen politisk sak, der
uttalelser fra kulturfunksjonshøringen vil inngå som grunnlag.
3. Midlertidig bibliotek etableres ved Flytårnet så raskt som mulig.
4. Nye lokaler til ungdomstilbud etableres ved Flytårnet så raskt mulig.
5. De budsjettmessig følger av punkt 3 og 4 (bibliotek og ungdomstilbud) fremmes i
Økonomimelding 2 2022 og i BØP 2023- 2026.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 103/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
1. Grunnlagsdokumentet «Kulturfunksjoner på Fornebu» med alle høringsuttalelser
som vedlegg tas til orientering.
2. Konsept for Flerbrukshus med kirkerom fremmes som egen politisk sak, der
uttalelser fra kulturfunksjonshøringen vil inngå som grunnlag.
3. Midlertidig bibliotek etableres ved Flytårnet så raskt som mulig.
4. Nye lokaler til ungdomstilbud etableres ved Flytårnet så raskt mulig.
5. De budsjettmessig følger av punkt 3 og 4 (bibliotek og ungdomstilbud) fremmes i
Økonomimelding 2 2022 og i BØP 2023- 2026.

Sak 104/22: TV-aksjonen 2022 - Økonomisk bidrag fra kommunen
Forslag til vedtak:
Bærum kommune bevilger 2,50 kroner pr. innbygger til årets TV-aksjon, totalt 322.683
kroner. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
FSK - 104/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
Bærum kommune bevilger 2,50 kroner pr. innbygger til årets TV-aksjon, totalt 322.683
kroner. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto.

Sak 105/22: ØKONOMIMELDING I 2022
Hovedutvalg for barn og unge-07.06.2022-047/22
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2022 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2022 vedtas i henhold til vedlegg.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2022–2025 legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
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Utvalg for samarbeid-07.06.2022-021/22
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2022 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2022 vedtas i henhold til vedlegg.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2022–2025 legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.06.2022-047/22
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2022 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2022 vedtas i henhold til vedlegg.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2022–2025 legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.06.2022-071/22
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2022 tas til orientering, innenfor ansvarsområdet til
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur.
2. Budsjettjusteringer for 2022 vedtas i henhold til vedlegg.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2022–2025 legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Økonomimelding I 2022 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2022 vedtas i henhold til vedlegg.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2022–2025 legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1) Skolebibliotektjenesten styrkes med 4 millioner tilbake til nivået før 2022
2) Det settes 4 millioner til ansettelse av flere tospråklige lærere, med virkning så raskt
som mulig høsten 2022. Ansettelsene rettet til skolene der behovet er størst
3) Ved ansettelse av vikarer i sommer gjennomgås det bruk av språkkrav slik at det ikke er
i veien for å gi ungdom arbeidstrening.
4) Alle sommerjobber ansettes og rekrutteres direkte i kommunen der det er relevant
5) Til styrking av arbeidet med sommerjobber avsattes det 2 millioner ekstra
6) Det avsettes 20 millioner ekstra til en opptrappingsplan for samt flere ansettelser
innenfor pleie og omsorg.
Votering:
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Stein Stugus forslag punkt 1 fikk 4 stemmer (2Ap, R, Sp) og falt.
Stein Stugus forslag punktene 2-6 fikk 1 stemme (R) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 105/22 - 15.06.2022:
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2022 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2022 vedtas i henhold til vedlegg.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2022–2025 legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

Sak 106/22: 5-årig vedlikeholdsplan Eiendom 2022
Hovedutvalg for barn og unge-07.06.2022-046/22
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om vedlikehold av kommunale eiendommer tas til
orientering.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.06.2022-042/22
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om vedlikehold av kommunale eiendommer tas til
orientering.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.06.2022-061/22
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om vedlikehold av kommunale eiendommer tas til
orientering.
Planutvalget-02.06.2022-116/22
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om vedlikehold av kommunale eiendommer tas til
orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om vedlikehold av kommunale eiendommer tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 106/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om vedlikehold av kommunale eiendommer tas til
orientering.
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Sak 107/22: Ledighet i kommunale utleieboliger 1.kvartal 2022
Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.06.2022-044/22
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 1. kvartal
2022 tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 1. kvartal
2022 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 107/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 1. kvartal
2022 tas til orientering.

Sak 108/22: Ledighet i kommunale utleieboliger for 4.kvartal 2021
Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.06.2022-043/22
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 4. kvartal
2021 tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 4. kvartal
2021 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 108/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om ledighet i kommunale utleieboliger for 4. kvartal
2021 tas til orientering.
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Sak 109/22: Interpellasjon fra Johan Malvik (V) og Frank Roland (V) Bærum blir med Oslo i et forsøksområde for rusreformen
Kommunestyret-24.05.2022-053/22
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.
Kommunedirektørens forslag 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:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging.
Kjell Maartmann-Moes forslag oversendes kommunedirektøren.
Votering:
Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 109/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
Saken oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging.
Kjell Maartmann-Moes forslag oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging.
Oversendt kommunedirektøren:
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.

16

Sak 110/22: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Protokoll fra tvisteforhandling mellom KS og Den norske
legeforening etter den kollektive oppsigelsen ved Asker og Bærum
legevakt desember 2020
2.
Ringeriksveien 191 C - behandling av klage - bruksendring fra lager
til bilverksted - tilbygg - fasadeendring
3.
Ringeriksveien 193 B - behandling av klage - avslag disp tilbygg og
ombygging
4.
Svar på spørsmål fra varaordfører Siw Wikan (H) vedr. kommunens
praksis i forvaltning av kommunalt eide boliger og andel i
Solbergbekken Boligsameie
5.
Svar på spørsmål fra representanten Terje Heiestad (Ap) vedr. sak
Emma Hjorth skole
6.
Svar på spørsmål fra gruppeleder Ragnar Molland (SP) vedr. Asker
og Bærum Vannverk IKS og økt låneramme
7.
Status tiltak arbeidsmiljø ved Asker og Bærum legevakt
8.
Orientering "Sentral tjeneste for booking og tilgang"
9.
Svar på spørsmål fra representanten Wenche Steen (V) vedr.
Omstrukturering barnehage Østerås/Eiksmarka (FSK sak 099/22)
10.
Svar på spørsmål fra representanten Wenche Steen (V) vedr. psykisk
helse barn og unge
11.
Svar på spørsmål fra representanten Ragnar Molland (Sp) vedr.
utvidelse av Emma Hjorth skole (BP3) Formannskapssak 100/22,
15.06.22
12.
Svar på spørsmål fra representanten Morten Skauge (H) om saldert
Revidert Nasjonalbudsjett 2022
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig.
FSK - 110/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 111/22: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Ingen dokumenter til behandling.
FSK - 111/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
Ingen dokumenter til behandling.

Sak 112/22: Tilstandsrapport for barnehage og skole 2021
Hovedutvalg for barn og unge-07.06.2022-043/22
Innstilling:
Sak om Tilstandsrapport 2021 – kvalitet i barnehage og skole tas til orientering.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om Tilstandsrapport 2021 – kvalitet i barnehage og skole tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 112/22 - 15.06.2022:
Innstilling:
Sak om Tilstandsrapport 2021 – kvalitet i barnehage og skole tas til orientering.

Sak 113/22: Bevilling for skjenking av alkohol utenfor Nadderud stadion
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Det gis skjenkebevilling for skjenking av øl ved to enkeltanledninger på et område
utenfor Nadderud Stadion. Området er angitt i vedlegg til søknad av 03.06.2022.
Skjenkebevillingen gis med hjemmel i alkoholloven § 4-2, jf. § 1-7a for
· 7. august 2022 fra kl. 12.00 til 15.00
· 29.oktober 2022 fra kl. 12.00 til 15.00
2. Det skal gjennomføres utvidet skjenkekontroll ved de angitte anledninger med
særlig fokus på påvirkningsgraden for publikum som går til tribunen.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (2Ap, Sp, R).
FSK - 113/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
1. Det gis skjenkebevilling for skjenking av øl ved to enkeltanledninger på et område
utenfor Nadderud Stadion. Området er angitt i vedlegg til søknad av 03.06.2022.
Skjenkebevillingen gis med hjemmel i alkoholloven § 4-2, jf. § 1-7a for
· 7. august 2022 fra kl. 12.00 til 15.00
· 29.oktober 2022 fra kl. 12.00 til 15.00
2. Det skal gjennomføres utvidet skjenkekontroll ved de angitte anledninger med
særlig fokus på påvirkningsgraden for publikum som går til tribunen.

Sak 114/22: Fornebubanen – økt grunneierbidrag
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune, som grunneier for felt 8.1 og 8.3 på Fornebu, er villig til å øke
tidligere vedtatt grunneierbidrag til Fornebubanen under forutsetning av at det
oppnås bred enighet om tilsvarende økning fra andre store grunneiere.
2. Bærum kommune er villig til å yte et særskilt kontantbidrag på kr 50 mill. til
realisering av Flytårnet stasjon.
3. Kommunedirektøren fremforhandler nødvendige avtaler i tråd med vedtakspunkt 1
og 2 over. Endelig forslag til avtale(r) legges frem som politisk sak.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Som en forutsetning for ytterligere bidrag til Fornebubanen utover det som allerede er
vedtatt tas det initiativ til å innarbeide en større andel priskontrollerte boliger til under
markedspris både ved utbygging i Oslo og Bærum. En avtale må innebefatte både Viken,
Oslo og Staten.
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 1 stemme (R) og falt.
Komunedirektørens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (R).
FSK - 114/22 - 15.06.2022:
Vedtak:
1. Bærum kommune, som grunneier for felt 8.1 og 8.3 på Fornebu, er villig til å øke
tidligere vedtatt grunneierbidrag til Fornebubanen under forutsetning av at det
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oppnås bred enighet om tilsvarende økning fra andre store grunneiere.
2. Bærum kommune er villig til å yte et særskilt kontantbidrag på kr 50 mill. til
realisering av Flytårnet stasjon.
3. Kommunedirektøren fremforhandler nødvendige avtaler i tråd med vedtakspunkt 1
og 2 over. Endelig forslag til avtale(r) legges frem som politisk sak.

Eventuelt
Møtet i formannskapet 21.6 ser ut til å bli avlyst. Datoen holdes fortsatt av i tilfelle behov
for møtet.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

