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Vedrørende:  Svar på spørsmål MIK møte 31.10.2019 
  
 

Kommunedirektøren har fått følgende spørsmål: 
1. Spørsmål om brøyting/strøing (Strømme) 
2. Husleieavtalen med KLP eiendom (Øydne) 
3. Ringstabekkbanen (Bergersen) 
4. Flerbrukshus med kirkerom (Strømme) 
5. Parkeringsforholdene ved Eineåsen skianlegg (Strømme) 
6. Prisjustering, leie av Lille scene (Strømme) 
7. Vurdering av kirkens innspill (Strømme) 
8. Støtte e-sport. (Malvik) 

9. En takstsone (Malvik) 

 
1. Flerbrukshus med kirkerom. Dag Egil Strømme (H) 

I Handlingsprogrammet for 2019-2022 mener jeg det ble avsatt 30 millioner til Flerbrukshus med 
kirkerom på Fornebu etter forslag fra flertallspartiene. 
Jeg kan ikke finne dette igjen i Handlingsprogrammet for 2019-2023. 
Spørsmålet er om dette punktet er uteglemt, eller om det finnes en annen forklaring? 
 Svar: Det er en feil omtale av investeringsprosjekt 142 Fornebu seremonibygg (FO) s 43 i vedlegg 
«investeringer» 
Tekst er ved en feil ikke blitt korrigert utfra vedtak av Kommunedelplan 3 Fornebu den 27.mars 
2019. Korrekt omtale skal være: 
«Flerbrukshus med kirkerom Fornebu seremonibygg (F0) 
Vedtak av KDP 3 Fornebu opprettholder at det på felt O 8.9 ved Fornebu S skal bygges et  
flerbrukshus med kirkerom. I handlingsprogramperioden vil det gjennomføres en konseptanalyse 
for å kartlegge befolkningens behov for seremonirom og samlingsrom. Videre vil løsninger, som 



åpner for fleksibel bruk uavhengig av trosretning samt sambruk med kulturfunksjoner, vurderes. I 
HP for 2019 ble det avsatt 30 mill kr i 2022. Det er totalt foreløpig avsatt 115 mill kr til prosjektet. 
men det ettersom prosjektet foreløpig er i foranalyse (FO) føres det ikke opp beløp pr år. 
Seremonibygget planlegges ferdigstilt i 2028. « 
Dette forholdet vil bli kommentert i tilleggsinnstilling til HP  
 

2. Parkeringsforholdene ved Eineåsen skianlegg. Dag Egil Strømme (H 

Det har kommet flere innspill om parkeringsplassen ved Eineåsen skianlegg (Gruvemyra). 

Det påpekes at forholdene på parkeringsplassen er vanskelige, både med arrondering av 

plassen og at lyspunkter er nødvendige før vinteren 
  

Ber Rådmannen om en vurdering av situasjonen og eventuelle behov for tiltak. 
  

Svar: Kommunedirektøren vil komme tilbake med svar 
 

 

3. Ringstadbekkbanen Truls Bergersen  

Fremskrittspartiet har vært i kontakt med Stabæk Bandy og fått informasjon om at det skal 
gjennomføres gravearbeid i området, som kan påvirke bandysesongen negativt.  
Vi har forståelse for at gravejobben må gjennomføres, og forståelse for at Ringstabekkbanen 
ligger plassert på en lengre strekning, men vi har en del spørsmål i denne forbindelsen:  

1. Vil det være mulig å estimere tiden på gravejobben slik at man unngår å påvirke 
bandysesongen? 

2. Vil det være mulig å starte i begge ender av traseen, og slik sørge for at Ringstabekkbanen 
ikke blir berørt i bandysesongen? 

3. Vil det medføre økte kostnader for prosjektet hvis man skal unngå å berøre 
bandysesongen?  

4. Er arbeidet ferdig prosjekterte, og er prosessen lagt ut på anbud, eller på tur ut på anbud? 
Eventuelt når blir anbudet sendt ut?  

5. Har kommunen vurdert hvordan idrettsmiljøet - både breddeidrett og toppidrett, 
skoleelever og barnehagebarn blir berørt av en eventuell stenging av banen i sesongen?  

6. Hvilke konsekvenser får det for Stabæk Bandy at banen eventuelt blir stengt en sesong? 

Svar: Kommunedirektøren vil komme tilbake med svar  

 

4. Spørsmål om brøyting/strøing. Dag Egil Strømme  

Generelt er det to kriteria som brukes ved anbudsutlysninger, pris og kvalitet. 

 Det har kommet spørsmål til meg om hvorfor det i anbudet for brøyting/strøing av kommunale 
veier i 2019 var prisen vektet 100%, men det i konkurransen for brøyting ved kommunale 
bygg/institusjoner var pris vektet 40% og kvalitet 60%. Jeg vil gjerne at utvalget får svar på dette. 
 Svar: Kommunedirektøren vil komme tilbake med svar 
 

5. Leie av lokaler Fornebu S . Hilde Solberg Øydne  

Jeg lurer på om du til i morgen kan finne ut hva som er status på husleieavtalen som Bærum 
kommune skulle inngå med KLP på Fornebu S? Lederen for Frivillighetskontoret på Fornebu 



forteller meg at det er mange utålmodige sjeler på Fornebu, både unge og eldre, som gjerne vil 
delta på disse populære aktivitetene som er igangsatt av frivillige. 
Svar: Formannskapet vedtok i møte 27/8-19 (sak 172/19) at rådmannen kan inngå leiekontrakt av 
lokaler i Fornebu S. Det foreligger nå utkast til leieavtale som antas snart vil kunne inngås. 
Deretter vil det ta noe tid å gjøre noen bygningsmessige tilpasninger, slik at lokalene kan åpnes 
for bruk tidlig i 2020.  

 

6. Prisjustering, leie av Lille scene Dag Egil Strømme 

Hva er konsekvensen i inntektsbortfall for kommunen dersom leieprisene for Lille Scene fryses på 
dagens nivå for lokale foreninger?  
 
Svar: Inntektsbortfall er beregnet til kr. 130.000. Tallet er beregnet på bakgrunn av snittet for 
antall brukerdager fra 2014 til og med 2018. Det er beregner høyere bruk av Lille Scene etter 
oppussingen i 2020. Dette er innarbeidet i tallet. Foreslåtte prisjusteringer er priser for hele dager. 
(Altså ikke pr time slik øvrige priser er satt opp). Den foreslåtte økningen for prøvedager er altså 
kr 20 pr dag. Økningen på forestillingsdager er kr 475 pr dag. Dette utgjør mye i prosent, da 
utgangspunktet er svært lavt på grunn av lokalets dårlige beskaffenhet fram til oppussingen. 
Oppussede lokaler vil få utvidet kapasitet, større fleksibilitet og en betydelig økning i standard. 
Publikumskapasitet øker fra 70 til 85-100, litt avhengig av antall barn i salen. På forestillingsdager 
genererer dette merinntekter for leietaker. 
 

7. Vurdering av kirkens innspill (Strømme).  

Det registreres at Kirken mener å ha behov for ytterligere 2,0 millioner i året for å finansiere 
oppgavene i samarbeidsavtalen mellom Bærum Kommune og Kirken. 
I tillegg mener Kirken å ha behov for ytterligere 0,6 millioner i året for å ivareta IKT-oppgavene 
som ble overført fra Bærum Kommune til Kirken. 
Det bes om Rådmannens vurdering av dette før MIK-møtet torsdag 31.10. 
Svar: Kommunedirektøren vil komme tilbake med et eget  notat  med kommentarer   
 

8. Støtte e-sport. Johan Malvik  

Finnes det noen tilskuddsmidler i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2020-2023 
som er tilgjengelig for ikke-kommersielle aktører som ønsker å satse på e-sport og gaming i 
Bærum? 
 Svar: Om det er en barne- og ungdomsorganisasjon, kan det søkes fra «tilskudd til barne- og 
ungdomsorganisasjoner». Denne forvaltes av Ungdom og fritid. 
Søknadsfrist 1. mars 
 
9. En takstsone – Johan Malvik  
I kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2020-2023 står det at arbeidet med å få 
Bærum inn i én takstsone pågår. I handlingsprogrammet for 2019-2022 ble det vedtatt å utrede 
muligheten for at Bærum kommune bidrar i en overgangsfase med midler som skal til for at hele 
Bærum kan være i kollektivsone 1. Hva er status på arbeidet, og når kan vi forvente å få en sak 
som følger opp vedtaket fra 2019? 
 Svar: Kommunedirektøren har tatt spørsmålet opp med Akershus fylkeskommune og Ruter. De 
henviser til at ny Viken fylkeskommune vil ta opp hele takstsonestruktur i 2020. De henviser 
kommunens ønske til den kommende prosessen. Kommunen vil følge dette opp overfor nye 
Viken.  
 
 
 



 

  
  
 
 

 


