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Vedrørende:  HP 2020-2023 -Spørsmål  innenfor MIKs ansvarsområde fra representantene 

Rieber-Mohn og Malvik 
  
 

Kommunedirektøren har mottatt spørsmål fra representanten Marianne Rieber-Mohn (AP) og 
representanten Johan Malvik (V). Her gis det svar på spørsmål 1-5 fra Rieber-Mohn og spørsmål 6-
8 fra Malvik.  
 

1. Humanetisk navnedag  
Humanetikerne avholdt tidligere sine navnedager i Bærum Rådhus. Hva er begrunnelsen for 
at kommunen mener dette ikke lenger kan fortsette, og hva har kommunen gjort for å bistå 
humanetikerne i alternative lokaler? 

 
Svar: Alle registrerte trossamfunn får et årlig bidrag fra staten og fra kommunen som er tilnærmet 
lik samme hodestøtte som Den Norske kirke mottar. Dette tilskuddet er bl.a. ment å dekke 
utgifter til lokaler. Humanetisk Forbund mottok fra Bærum kommune kr. 3.020.100,- i 2018. 
 
2. Julemarked  

Hva er grunnen til at julemarkedet i Sandvika ikke lenger blir videreført? 
 
Svar: Julemarkedet var i utgangspunktet et samarbeid mellom det lokale næringslivet og Bærum 
kommune (BK). Næringslivet trakk seg gradvis ut som arrangør og med økonomiske tilskudd.  
Kostander og arbeidsmengde ble etter hver vurdert som for høye. Julemarkedet ble vedtatt 
nedlagt 2016. Julemarkedet på Bærums Verk har de siste årene markert seg som julemarkedet i 
Bærum. 
 
3. Saraholmen 

Har kommunen noen planer om at bryggen på Saraholmen kan gjøres tilgjengelig for 
allmenheten? 



 
Svar: Saraholmen eies av Veritas. Natur og idrett har gjennom tidene hatt et godt samarbeid med 
Veritas og satt opp flere båtfester til allmenheten. Båtfestene er i bruk, og sammen med 
kajakkpadlere med flere, er øya i stor grad tilgjengelig for allmenheten. Kommunen har ingen 
planer om å utbedre bryggen på Saraholmen. 
 
4. Fritidsstipend/utstyrsstipend.  

Hva ligger inne i HP? Er det noen endringer fra i fjor? 
 

Svar: Budsjettet for 2019 er det avsatt 1,3 millioner til fritidsstipend og beløpet videreføres i 
Handlingsprogram 2020-2023. 

I 2019  har kommunedirektøren til nå utgiftsført ca. 1,7 millioner i fritidsstipend og 

prognosen for året er 2,38 mill. Det er omdisponert midler innenfor helse- og 

velferdsområdet for å få dette til.  626 barn og unge har fått i gjennomsnitt  kr 3.800 i 

fritidsstipend.  

I tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2020-2023 er det lagt inn midler til å anskaffe og 

drift en fritidsapplikasjon hvor fritidsstipend er tenkt innlemmet. Kommunaldirektører 

viser også til notat fremlagt for Hovedutvalg Barn og unge 29.10.19 ( J Post ID 

 
5. Trygg sykkelvei til Fossum 

Foreldre til medlemmer i Fossum idrettsforening etterlyser en tryggere gang- og sykkelvei til 
idrettsanlegget, slik at barna kan gå på trening uten at foreldrene må kjøre dem. Hvilke planer 
har kommunen for å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvei på hele strekningen fra 
Eiksmarka til Fossum? 

Svar: 
Det er i dag gang/sykkelvei/fortau langs både Listuveien og Fossumveien fra Griniveien til 
Ankerveien.  
 
Ankerveien har ikke et separat tilbud til gående og syklende. Det har lenge vært et ønske om å få 
til en løsning. Vei og trafikk har per i dag ikke kommet frem til en løsning som lar seg realisere 
med bakgrunn i vernebestemmelser. Vei og trafikk  har derfor ingen planer om å bygge 
gang/sykkelvei langs Ankerveien.  
På Eiksmarka-siden av Griniveien er det i dag tilfredsstillende løsninger for myke trafikanter som 
leder mot underganger under Griniveien og videre opp Listuveien og Fossumveien 
 
 
6. Hvor mye har dere anslått å få inn i økte inntekter av å innføre halv parkeringsavgift på el-

biler? 

Svar: Dette er omtalt i dokumentet «Omstilling 2024» under tekniske tjenester. Det er anslått at 
halv pris på el-bilparkering vil gi en inntekt på kr 2,5 mill. 
 
7. Potten «Handlingsplan sykkel» under investeringer er budsjettert til opp mot 30 mill i 2020 

og 2022, men kun 13,5 mill i 2021 og 2023. Hva skyldes det?  

 



Svar: Det er opprinnelig lagt inn kr 13,5 mill pr år til Handlingsplan sykkel. Bygging av sykkelhotell 
og etablering av gang/sykkelvei langs Nordveien er store prosjekter som er forsinket i forhold til 
opprinnelig plan. Pengene for disse prosjektene er flyttet frem i tid, derfor store beløp. 
 
 
8. Jeg ser at midlene er satt av til å følge opp sykkelstrategien, men hvilke prosjekter skal det 

arbeides med nå utenom sykkelhotellene? 

 
Svar: Hvert år får hovedutvalg en sak om Handlingsplan sykkel. Plan for bruken av midlene for 
2019 og 2020 ble behandlet av hovedutvalg MIK høsten 2018. Planen kommer opp til ny 
behandling i MIK januar 2020. 
 
 
 
 

  
  
 
 

 


