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SAKSLISTE 

 
Saksnummer Sakstittel  
081/21  Godkjenning av protokoll  

082/21  Klimakampanjen Cities Race to Zero - forpliktelse og 
profilering 

 

083/21  Partnerskap i Klima Viken  

084/21  Orientering om arbeidet med reduksjon av den 
langsiktige investeringsplanen 2022-2041 

 

085/21  Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden  

086/21  Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
Skogen gård GBR 69/34 

 

087/21  Høring Vikens handlingsprogram for samferdsel 2022-
2025 – Bærum kommunes innspill 

 

088/21  Vei og gatenormal - Forslag til ny revidert veinormal - 
høring 

 

089/21  Presterud gård - driftsmodell  

090/21  Tilskudd til kulturformål - endrede retningslinjer 2021  

091/21  Referatsaker  

092/21  Henvendelser og innspill  

093/21  Lakseberget  - detaljregulering - 2. gangs behandling  

094/21  Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront 
- 2. gangs behandling 

 

 

Eventuelt 
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081/21 : Godkjenning av protokoll 
 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur møte 19.8.2021 godkjennes slik 
den foreligger.  

 
Behandlingen i møtet: 
 
Votering: 
Protokollen ble enstemmig godkjent. 

 
MIK - 081/21 - 23.09.2021: 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 19.8.2021 godkjennes slik 
den foreligger.  

 
 
 

082/21 : Klimakampanjen Cities Race to Zero - forpliktelse og profilering 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Som deltaker i Cities Race to Zero kampanjen forplikter Bærum kommune seg 

til å starte implementeringen av følgende klimatiltak innen 2023: … (fylles inn 
av Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur) 

2. Bærum kommune vil profilere følgende klimatiltak i Cities Race to Zero 
kampanjen: Utvikling av Fornebu som nullutslippsområde i 2027 og konkrete 
tiltak som støtter opp om denne målsetningen. 

 
Behandlingen i møtet: 
 
Fellesforslag fra H og V, fremmet av Haakon Sandven, H og Øystein Goksøyr, V 
1. Etablere nye, permanente ombruksarenaer 
2. Gratis energirådgivning og tilskudd til energieffektivisering, husholdningene 
3. Samordnet kommunal varedistribusjon 

 
Forslag fremmet av Øystein Goksøyr, V 
- Plan for utskiftning av tyngre kjøretøy og maskiner 
 

 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Sandvens og Goksøyrs fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
Goksøyr forslag fikk seks stemmer (2Ap, 2MDG, 2V) og falt. 
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MIK - 082/21 - 23.09.2021: 
Innstilling: 

1. Som deltaker i Cities Race to Zero kampanjen forplikter Bærum kommune seg 
til å starte implementeringen av følgende klimatiltak innen 2023: … (fylles inn 
av Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur) 
 

2. Bærum kommune vil profilere følgende klimatiltak i Cities Race to Zero 
kampanjen: Utvikling av Fornebu som nullutslippsområde i 2027 og konkrete 
tiltak som støtter opp om denne målsetningen. 

3.  Etablere nye, permanente ombruksarenaer 

4. Gratis energirådgivning og tilskudd til energieffektivisering, husholdningene 

5. Samordnet kommunal varedistribusjon 

 
 
 

083/21 : Partnerskap i Klima Viken 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Bærum kommune melder seg inn i Klima Viken. 
2. Bærum kommune ønsker å delta i «Midt-Viken og Romerike klimanettverk» 

eller «Midt-Viken og Nedre Romerike klimanettverk». 
3. Bærum kommune ønsker å benytte seg av Klima Vikens finansieringsmodell og 

vil betale  173 000 kr årlig til sitt geografiske klimanettverk. 
 

 
Behandlingen i møtet: 
 
Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap 
- Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak til MIK med en oversikt over alle 
klima-samarbeid kommunen deltar i, , kostnadene ved dem, og en vurdering av om 
disse er hensiktsmessige 

 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot tre stemmer (2Frp, 1Sp). 
 
Pedersens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 
MIK - 083/21 - 23.09.2021: 
Vedtak: 

1. Bærum kommune melder seg inn i Klima Viken. 
2. Bærum kommune ønsker å delta i «Midt-Viken og Romerike klimanettverk» 

eller «Midt-Viken og Nedre Romerike klimanettverk». 
3. Bærum kommune ønsker å benytte seg av Klima Vikens finansieringsmodell og 
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vil betale  173 000 kr årlig til sitt geografiske klimanettverk. 
4. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak til MIK med en oversikt over 

alle klima-samarbeid kommunen deltar i, kostnadene ved dem, og en 
vurdering av om disse er hensiktsmessige  

 
Mindretallsanke 
 
Wenche F. Berg-Olsen (Frp) anket saken inn for formannskapet. 
 
 

084/21 : Orientering om arbeidet med reduksjon av den langsiktige 

investeringsplanen 2022-2041 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
Behandlingen i møtet: 
 
Votering: 
Saken ble enstemmig tatt til orientering. 

 
MIK - 084/21 - 23.09.2021: 
Innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
 

085/21 : Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden med status for nåværende og fremtidig arbeid med 
planen i Bærum, tas til orientering 

 
Behandlingen i møtet: 
 
Forslag fremmet av Haakon Sandven, H 
Kommunedirektøren bes komme med en årlig status- og fremdriftsrapportering for 
tiltakene identifisert i tiltaksplanen 

 
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG 
Kommunedirektørens bes utrede hvordan et pilotprosjekt for oppbygging av 
naturmangfoldet av hele bassenget innenfor Kalvøya (Sandviksbukta) kan 
gjennomføres. 
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Forslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap 
1. Kommunedirektøren bes styrke innsatsen med tilsyn og oppfølging av krav i 
tillatelser til utslipp av avløpsvann 
2. Kommunedirektøren bes sammen med klubbene / BIR lage en plan for hvordan 
bruken av gummigranulat kan avvikles så raskt som mulig. Kommunedirektøren 
kommer tilbake med en sak. 
3. Bærum kommune skal ivareta kantsoner langs elver og bekker og være restriktiv mhp 
bygging nærmere vassdrag enn 10 meter. 
4. Kommunen må etablere en praksis for håndtering av båtvrak og eierløse båter. 
5. Kommunen skal arbeide for økt bruk av båtdeling. 
6. Kommunedirektøren bes sammen med båtforeninger legge til rette for å gjøre det 
enklere å lade el-fritidsbåter. 
7. Kommunedirektøren bes vurdere å øke uttaket av mink på øyene for å beskytte 
sårbare fugler inkludert ærfugl. 
8. For å legge til rette for bilfri tilgang til friluftsområdene ved sjøen bør det opprettes 
matebusser fra knutepunkter til Kadettangen og Storøyodden i sommersesongen. 
9. Kommunen må utarbeide en kystsoneplan. 

 
Forslag fremmet av Johan Malvik, V 
Ved utvikling av kystområdene skal restaurering av sjøområdene være formålet for 
planarbeidet. 

 
 
Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap 
Kommunedirektøren bes innarbeide i Bærums tiltaksplan alle tiltak fra regjeringens 
handlingsplan for Oslofjorden der kommuner eksplisitt er ansvarlige (per nå mangler vi 
T7, T41 og K14 fra regjeringens plan) 

 
Forslag fremmet av Frigg Winther Rugset, H 
Under sårbare arter, T25: 
Endre ordlyden til «I arealplanlegging som berører gyteområder skal det legges stor 
vekt på å ivareta disse områdene». 

 
Fellesforslag, på vegne av MDG og V. fremmet av Nikki Schei, MDG og Johan Malvik, V 
Kommunedirektøren bes utarbeide en helhetlig plan for skjøtsel og restaurering av 
naturområder under vann. 

 
Votering: 
Sandvens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Scheis forslag fikk fire stemmer (2Ap, 2MDG), og falt. 
Rieber-Mohns forslag, punkt 1, fikk seks stemmer (2Ap, 2MDG, 2V) og falt. 
Rieber-Mohns forslag, punkt 2, fikk seks stemmer (2Ap, 2MDG, 2V) og falt.  
Rieber-Mohns forslag, punkt 3, ble enstemmig oversendt. 
Rieber-Mohns forslag, punkt 4, ble enstemmig oversendt. 
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Rieber-Mohns forslag, punkt 5, ble enstemmig oversendt. 
Rieber-Mohns forslag, punkt 6, ble enstemmig oversendt. 
Rieber-Mohns forslag, punkt 7, fikk to stemmer (2Ap) og falt. 
Rieber-Mohns forslag, punkt 8, fikk fire stemmer (2Ap, 2MDG) og falt.  
Rieber-Mohns forslag, punkt 9, fikk fire stemmer 2Ap, 2MDG) og falt. 
Malviks forslag ble enstemmig oversendt. 
Scheis og Malviks fellesforslag fikk syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp) og falt.  
Rugsets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pedersens forslag ble enstemmig oversendt. 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
MIK - 085/21 - 23.09.2021: 
 
Vedtak: 
Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden med status for nåværende og fremtidig arbeid med 
planen i Bærum, tas til orientering 

 
Kommunedirektøren bes komme med en årlig status- og fremdriftsrapportering for 
tiltakene identifisert i tiltaksplanen 
 
Under sårbare arter, T25: Endre ordlyden til «I arealplanlegging som berører gyteområder 
skal det legges stor vekt på å ivareta disse områdene». 

 
 

086/21 : Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Skogen gård GBR 

69/34 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Ketil Jørstad gis konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr 69/34 i Bærum kommune 
på vilkår om personlig boplikt i 5 år fra hjemmelsovertakelse. 
 

 
Behandlingen i møtet: 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
MIK - 086/21 - 23.09.2021: 
Vedtak: 
Ketil Jørstad gis konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr 69/34 i Bærum kommune 
på vilkår om personlig boplikt i 5 år fra hjemmelsovertakelse. 
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087/21 : Høring Vikens handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 – 

Bærum kommunes innspill 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Høringssvar datert 10.09.21 (vedlegg 2) vedtas. Protokoll sendes til Viken 

fylkeskommune. 
 

 
Behandlingen i møtet: 
 
Fellesorslag, på vegne av H og Ap, fremmet av Haakon Sandven, H og Ola Helmich 
Borchgrevink Pedersen, Ap 
Viken bes gjøre en helhetlig vurdering av Vollsveien, og utbedre fremkommelighet for 
syklister og gående og vurdere behov for nedsatt fartsgrense ved Jar skole. 
(fellesforslag H/Ap) 

Fellesforslag fra alle partier, fremmet av Haakon Sandven, H 
Viken bes gå i dialog med Ruter for å se på muligheten for å øke frekvensen på 
Kolsåsbanen. 

 
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG 
Fellesforslag på vegne av alle partier, fremmet av Schei: 
Under punkt 2, ''Utredninger av framtidas kollektivtilbud'' tilføye som setning tre: 
Bærum mener derfor at Bærum kommune må være en takstsone, felles med Oslo. 

 
Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap 
Kommunedirektøren bes innarbeide følgende punkter i Bærums kommunes innspill til 
Vikens handlingsprogram for samferdsel 
- Tilrettelegging for gående og syklende: Gjennomgående tiltak i hele kommunen/hele 
veinettet, særlig der skolebarn ferdes: Forsøk med hjertesoner rundt barneskoler 

 
Forslag fremmet av Wenche F. Berg-Olsen, Frp 
1. Tiltakspunket «Fv. 164 Sandviksveien rushtidsbom v. Sandviksåstunnelen» fjernes fra 
høringssvaret. 
2. Tiltakspunktet «Fv. 1620 Gml. Drammensveien rushtidsbom - strekning forbi Lysaker 
barneskole» fjernes fra høringssvaret. 
3. I kapittel 2 «2. Saker som gis førstegangsbehandling i planprogrammet» endres 
foreslåtte kulepunkt nr 6 til følgende tekst: «Muligheter for bompengefinansiering av 
enkeltprosjekter: Kommunedirektøren legger til grunn at Oslopakke 3 danner 
grunnlaget for bompengesystemet i Osloregionen, og kan ikke se noen grunn til at det 
skal være nødvendig med bompengefinansiering av enkeltprosjekter på fylkesvei i 
Bærum kommune. Bærum kommune ønsker ikke veiprosjekter som kan medføre 
bompenger på fylkesveier innad i kommunen.» 
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Fellesforslag fra alle partier, fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap og Wenche 
Funderud Berg-Olsen, Frp 
På passende sted i høringssvaret må det etterspørres arbeidet med sykkelveien langs 
Griniveien. Det er viktig å tydeliggjøre at Bærum kommune ikke aksepterer at traséen 
for denne sykkelveien blir lagt gjennom det såkalte Sauejordet / Fredaskogen 
(Stubberud Skogpark) på Hosle. En alternativ trasé må velges. 

 
Votering: 
Sandvens forslag ble enstemmig vedratt. 
Scheis forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pedersens forslag fikk syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp) og falt. 
Berg-Olsens forslag, punkt 1, ble vedtatt mot syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp) . 
Berg-Olsens forslag, punkt 2, fikk to stemmer (2Frp) og falt. 
Berg-Olsens forslag, punkt 3 fikk to stemmer (2Frp) og falt. 
Pedersens og Berg-Olsens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag forøvrig, ble enstemmig vedtatt. 

 
MIK - 087/21 - 23.09.2021: 
 
Innstilling: 
Høringssvar datert 10.09.21 (vedlegg 2) vedtas, med de endringer som fremkommer av 
behandlingen i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur. Protokoll sendes til Viken 
fylkeskommune. 
 
Viken bes gjøre en helhetlig vurdering av Vollsveien, og utbedre fremkommelighet for 
syklister og gående og vurdere behov for nedsatt fartsgrense ved Jar skole.  
 
Viken bes gå i dialog med Ruter for å se på muligheten for å øke frekvensen på 
Kolsåsbanen. 
 
Under punkt 2, ''Utredninger av framtidas kollektivtilbud'' tilføye som setning tre: 
Bærum mener derfor at Bærum kommune må være en takstsone, felles med Oslo. 
Tiltakspunket «Fv. 164 Sandviksveien rushtidsbom v. Sandviksåstunnelen» fjernes fra 
høringssvaret. 

På passende sted i høringssvaret må det etterspørres arbeidet med sykkelveien langs 
Griniveien. Det er viktig å tydeliggjøre at Bærum kommune ikke aksepterer at traséen 
for denne sykkelveien blir lagt gjennom det såkalte Sauejordet / Fredaskogen 
(Stubberud Skogpark) på Hosle. En alternativ trasé må velges. 
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088/21 : Vei og gatenormal - Forslag til ny revidert veinormal - høring 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Forslag til Vei- og gatenormal for Bærum kommune legges ut til offentlig ettersyn. 

2. Søknad om fravik fra Vei- og gatenormalen (fravikssøknad) skal godkjennes av 
kommunedirektøren.  

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppdatere norm- ark løpende. 

 
 
Behandlingen i møtet: 
 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
MIK - 088/21 - 23.09.2021: 
Vedtak: 

1. Forslag til Vei- og gatenormal for Bærum kommune legges ut til offentlig ettersyn. 
2. Søknad om fravik fra Vei- og gatenormalen (fravikssøknad) skal godkjennes av 

kommunedirektøren.  
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppdatere norm- ark løpende. 

 
 
 

089/21 : Presterud gård - driftsmodell 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
 

1. Presterud gård skal tilrettelegges slik at det kan bli et møtested for frivilligheten 
gjennom at lokale lag og foreninger kan lån/leie lokaler for møter og arrangementer 
innfor rammen av det verneverdige gårdsanlegget.  

2. Bærum kommune vil ta initiativ til at det etableres en venneforening for Presterud 
gård som skal gjøres delaktig i bruk av området. 

3. Utleie- og bookingordning utredes i sammenheng med oppfølging av egen sak om 
utleieprinsipper for kultur og frivillighet.  

 
 
Behandlingen i møtet: 
 
Fellesforslag på vegne av H og Ap, fremmet av Dag Egil Strømme, H og Marianne Rieber-
Mohn, Ap 
Driftsmodellen og oversikt over bruken av huset evalueres etter et halvt års drift og det 
legges frem en sak om dette før sommeren 2022. 
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Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Strømmes og Rieber-Mohns forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
MIK - 089/21 - 23.09.2021: 
Innstilling:  

1. Presterud gård skal tilrettelegges slik at det kan bli et møtested for frivilligheten 
gjennom at lokale lag og foreninger kan låne/leie lokaler for møter og arrangementer 
innenfor rammen av det verneverdige gårdsanlegget.  

2. Bærum kommune vil ta initiativ til at det etableres en venneforening for Presterud 
gård som skal gjøres delaktig i bruk av området. 

3. Utleie- og bookingordning utredes i sammenheng med oppfølging av egen sak om 
utleieprinsipper for kultur og frivillighet.. 

4. Driftsmodellen evalueres og oversikt over bruken av huset etter et halvt års drift 
og det legges frem en sak om dette før sommeren 2022. 

 
 
 

090/21 : Tilskudd til kulturformål - endrede retningslinjer 2021 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til nye retningslinjer for tilskudd til kulturformål sendes på høring til relevante 
aktører.  
 

 
Behandlingen i møtet: 
 
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H 
Forslag til endrede retningslinjer skal sendes på høring til alle som har mottatt tilskudd 
de siste tre år, samt andre relevante aktører, sammen med gjeldende retningslinjer for 
tilskudd til kulturformål. 

 
Votering: 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens og Strømmes forslag, ble 
Strømmes forslag enstemmig vedtatt. 

 
MIK - 090/21 - 23.09.2021: 
Vedtak: 
Forslag til endrede retningslinjer skal sendes på høring til alle som har mottatt tilskudd 
de siste tre år, samt andre relevante aktører, sammen med gjeldende retningslinjer for 
tilskudd til kulturformål. 
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091/21 : Referatsaker 
 

Forslag til vedtak:  
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger. 

 

Dokumentnummer Tittel 

1.  Erfaringsrapport - Stillehavsøsters 2021 

2.  Vedlegg vedr sak 83 Partnerskap i Klima Viken 

3.  Spørsmål og svar Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur 23. 
september 2021 

4.  Kjøremønster Sandvika presentasjon MIK 23 sept.pptx 

 
Behandlingen i møtet: 
Votering: 
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering. 

 
MIK - 091/21 - 23.09.2021: 
Vedtak:  
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger. 

 
 
 

092/21 : Henvendelser og innspill 
 

Forslag til vedtak: 
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger. 

 
Behandlingen i møtet: 
 

 
MIK - 092/21 - 23.09.2021: 
Ingen saker 

 
 
 

093/21 : Lakseberget  - detaljregulering - 2. gangs behandling 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
1. Forslag til offentlig detaljregulering for Lakseberget, planID 2018018, som vist 

på plankart dokument 5209973 og i bestemmelser, dokument 5209910 vedtas, 
jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
2. Det foreslås en moderat landutvidelse ved Lakseberget på 40-50 daa basert på 
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mulighetsstudien «Livet i fjæra». 

 
3. Omfang av småbåthavnen utenfor landutvidelsen ved Lakseberget skal utredes 

i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 
Behandlingen i møtet: 
 
Fellesforslag på vegne av alle partier, fremmet av Øystein Goksøyr, V 
Plan for håndtering av plast for å unngå spredning i havet legges frem som egen sak i 
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur. 

 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget, fremmet av Goksøyr, ble enstemmig vedtatt. 

 
MIK - 093/21 - 23.09.2021: 
Innstilling: 

1. Forslag til offentlig detaljregulering for Lakseberget, planID 2018018, som vist 
på plankart dokument 5209973 og i bestemmelser, dokument 5209910 
vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 

2. Det foreslås en moderat landutvidelse ved Lakseberget på 40-50 daa basert på 
mulighetsstudien «Livet i fjæra». 

3. Omfang av småbåthavnen utenfor landutvidelsen ved Lakseberget skal 
utredes i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

4. Plan for håndtering av plast for å unngå spredning i havet legges frem som 
egen sak i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur. 

 
 
 

094/21 : Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront - 2. gangs 

behandling 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
1. Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront fastsetter kommunens 

ambisjoner for utviklingen av sjøfronten som knytter byen med fjorden, ivareta 
biologisk mangfold, sikre alle god tilgjengelig til kystlinjen og en bærekraftig 
byutvikling. Prinsippene skal  legges til grunn for videre planlegging av sjøfronten. 

2. Kommunedirektøren igangsetter utredning for bruken av sjøarealet utenfor 
Sandvika, inkl. vurdering av arealer til småbåthavn. Arbeidet gjøres som en del av 
kommuneplanenes arealdel.  
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3. Kommunedirektøren igangsetter en konseptvurdering knyttet til utvikling av indre 
del av Kadettangen inkl. Sandvika stadion, herunder vurdering av alternative 
lokaliseringer. 

4. Kommunedirektøren bes skissere et opplegg for en visjonsprosess for Sandvika. 

 
 
Behandlingen i møtet: 
 
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H 
Saken utsettes til neste møte. 1 dags varsel er for kort til å behandle en slik sak. 

 
Votering: 
Strømme forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
MIK - 094/21 - 23.09.2021: 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 

 
 
 
 
 
 Dag Egil Strømme 

utvalgsleder 
 

 
 

Stig Olai Kapskarmo 
  utvalgssekretær 

 


