RAPPORTERING RÅDMANNES OPPFØLGING AV VEDTAK KOMMUNESTYRE 2017
Oppdatert pr 18.3.18

Nr

1

Møtedato

27.04.2016

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

Rådmannen vil våren
2018 legge frem en sak
om videreutvikling av
Fornebusamfunnet.

Under arbeid

037/16

Fornebu -status for utvikling av Fornebusamfunnet
1. Saken tas til orientering.
2. Parallelt med kommende revisjon av Kommunedelplan 2 for
Fornebu, bes rådmannen fremme en sak om videreutvikling av
Fornebusamfunnet i samarbeid mellom kommunen og lokalsamfunnet,
næringslivet og relevante organisasjoner.
Handlingsplan sykkel 2016-2019
1. Handlingsplan sykkel 2016–19 tas til orientering, herunder
fordeling av øremerkede sykkelmidler for 2016 og 2017 slik
redegjørelsen viser.
2. Rådmannen bes legge frem revidert sykkelstrategi til politisk
behandling i 2017.
3. Bærum kommune søker om «Sykkelbyavtale» med Akershus
fylkeskommune og Statens vegvesen.
4. Merking av egne sykkelsoner benyttes som tiltak for å møte
henvendelser om kryss som oppleves som farlige og/eller
konfliktfylte.
5. Ingen veier skal stenges for biltrafikk, uten forutgående politisk
behandling.

Hovedutvalh MIK
behandlet høringsutkast
til ny sykkelstrategi
14.12.17 (J Post ID
17/257292) og revidert
handlingsplan ( J Post ID
17/251877).

Avsluttet

Nadderud Idrettspark - konseptvalg - tilleggsvurderinger
1. Rådmannens forslag Alt 3C - Ny stadion med 8.000 plasser med

Formannskapet
behandlet sak 23.1.2018

Avsluttet

2

22.06.2016

068/16

3

26.4.17

042/17

1

Nr

4

Møtedato

31.5.17

Saksnr Vedtak

057/17

Merknader

alternativ plassering nærmere Gml. Ringeriksvei, ca. 3.000 kvm
næring og ca. 3.800 kvm boligareal, legges til grunn for det videre
arbeidet.
2. Stadionanlegget bygges under ett, med tribuner både på langsidene
og kortsidene.
3. Muligheter for ytterligere boligutvikling i tilknytning til
stadionanlegget, f eks i hjørnene og på kortsidene, som kan gi
økonomisk bidrag til realisering av et stadionanlegg, vurderes. Boliger
både med tanke på salg og utleie.
4. Kostnadsreduserende tiltak i stadionanlegget og omkringliggende
fasiliteter på Nadderud og ved friidrettsanlegget på Rud vurderes.
5. Muligheter for økte driftsinntekter i stadionanlegget (boliger og
næring) vurderes.
6. Det vurderes muligheter for innpassing av en barnehage i stadion.
7. Friidretten sikres et stadionanlegg på Rud, som ivaretar friidrettens
behov.
8. Det vurderes mulighet for å inkludere skytebane i en av stadionene.
9. Sammensetningen av næringsarealene vurderes.
10. Barn og unges mulighet til uorganisert bruk av grøntarealer skal
ikke forverres.
11. Et nytt fotballstadion skal tilpasses landskap/terrengform.
12. Formannskapet ber rådmannen lage et kort notat med beskrivelse
av noen alternative modeller for finansiering og drift av ny Nadderud
stadion, herunder et alternativ der kommunen selv står for
boligbyggingen selv.
13. Bruksmønster er avgjørende for hvordan anlegget påvirker
nærmiljøet. I reguleringssaken skal tiltak for å minimere ulemper for
nærmiljøet vurderes. Spesielt gjelder dette støy, trafikk og parkering.

(J Post ID 16/31251).

Sandvika - byen for fremtiden - orientering om planprosesser
1. Saken "Sandvika-en by for fremtiden" tas til orientering
2. Rådmannen bes legge til rette for en prosess som leder frem til en

Rådmannen vil legge
frem en sak våren 2018.

2

Status

Under arbeid

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

sak om "Byutvikling Sandvika" som redegjør for mulige ambisjoner
og videre arbeid med å utvikle Sandvika både fysisk og
innholdsmessig. Saken bør blant annet omtale kultur som motor i
byutvikling, identitetsbygging, byrom-analyser, kulturanalyser og
arkitektoniske elementer.

31.5.17
5

058/17

Sandvika områderegulering - 2. gangs behandling
Forslag til områderegulering for Sandvika sentrum øst, planID
2011005, plankart dokument 3515172 og justerte bestemmelser
dokumentnr. 3515171, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med
følgende endringer og tillegg:
1. Ca. 60 % av bygningsarealene som helhet skal benyttes til boliger.
2. Boligtilbudet bør ha en karakter som avspeiler
demografien/alderssammensetningen i Bærum. I tillegg vurderes
muligheter for studentboliger. Boligstørrelser og boligstandard skal
tilpasses for å muliggjøre dette.
3. Det skal gjøres en mulighetsstudie på alternativer for overbygd
«bygate / gågate». Denne skal legges frem for politisk behandling.
4. I den videre oppfølging av reguleringsplanen gjennom
byggesaksbehandling skal estetiske uttrykk og arkitektoniske
kvaliteter vektlegges jfr bestemmelsenes paragraf 2.2. Det skal legges
stor vekt på Sandvikas identitetsskaping. I dette ligger blant annet
arkitektur, variasjoner i bebyggelse, helhetsinntrykk, bruk av
fasadematerialer og farger. Det forutsettes at det fremlegges god
dokumentasjon på hvordan disse forhold er vurdert og ivaretatt i
rammesøknadene.
5. Høyhuset i Sandvika øst (felt S5) begrenses til 16 etasjer.
6. En av de øverste etasjene i høyhuset i Sandvika øst avsettes til
allmennyttige formål.
7. Det skal legges til rette for underjordisk gang - tverrforbindelse
mellom de forskjellige kollektivholdeplassene og med oppganger i
sentrum av byen.
8. I forhandlinger om utbyggingsavtaler og avtaler om arealskifter skal

3

Rådmannen vil gi
Under arbeid
statusrapport om
utviklingen i Sandvika
Øst våren 2018 og vil der
oppsummere mht
punktene i vedtaket.

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

kommunen vektlegge å få på plass avtaler om forpliktende
utbyggingsrekkefølge som sikrer en mest mulig samlet og helhetlig
utbygging, herunder forpliktelser mht fremdrift.
9. Det forutsettes at gårdeierne undertegner en bindende
utbyggingsavtale med Bærum kommune etter det innhold som er
skissert i rådmannens saksutredning og vedtak i kommunestyret.
10. Områdereguleringen legger til rette for utvikling av et helt nytt
byområde. For Bærum kommune er det et klart mål at Sandvika Øst
skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og
meget lave utslipp av klimagasser. Bærum kommune skal ha
kontinuerlig fokus på forbedringsmuligheter når kommunen skal
realisere den menneske- og naturvennlige nullutslippsbyen. Sandvika
Øst skal være et forbildeområde hvor det i arbeidet med utviklingen av
området skal benyttes metodikk utviklet i forbindelse med FutureBuilt.
11. Føringene fra arbeidet med rimelige boliger i Bærum skal legges
til grunn for utbyggingen av Sandvika øst.
12. 100 % av parkeringsplassene for boligene skal ha ladeuttak for
elbil (§2.13 i bestemmelsene).
13. Bestemmelsenes § 2.13: Parkeringsdekningen for bolig endres fra
0,6-1,0 til 1 plass pr. 100 kvm BRA.
14. Minimum 20% av leilighetene skal være små leiligheter på inntil
50m2.
15. Bærum kommune gis forkjøpsrett for inntil 5% av boligene.
16. Det skal legges til rette for bilpoolløsninger i garasjeanlegg
tilknyttet boligene.
17. Mulighet for etablering av bilpoolordninger og (el-)sykkelutleie
utredes.
18. Det skal legges opp til et bilfritt sentrumsområde.
19. Sandvika sentrum skal bygges på et konsept "Den hvite byen ved
fjorden". Byggene skal benytte ulike materialer, former, fasader,
strukturer, slik at den gir byen et lyst og variert særpreg.
20. Det forutsettes at byggene er klimanøytrale eller plusshus. Og det
forutsettes en klimanøytral utbygging.
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Status

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

21. §18.3 legges inn igjen. Krav om skole og barnehagekapasitet skal
være etablert eller sikret.
22. Det skal utarbeides en egen sak som synliggjør oppveksttilbudet til
barn og unge.

6

31.5.17

060/17

E18-korridoren Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes - Fornebu - områderegulering - 2.gangsbehandling
1. Forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering for E18korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes Fornebu - områderegulering - planID 2014012, plankart dokument 36
00 283 og bestemmelser, dokument 36 00 009, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12. Reguleringsplanen baseres på forutsetningen
om en samlet utbygging fra Lysaker til Ramstadsletta. Det åpnes ikke
for en midlertidig løsning på Strand.
2. Innsigelsen fra Oslo kommune tas ikke til følge. Bærum kommune
viser til at fylkesmannens meklingsforsøk ikke har ført frem og ber om
at innsigelsesspørsmålet snarest oversendes Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til avgjørelse.
3. Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029
understreker at E18 i vestkorridoren skal bygges ut sammenhengende.
Bærum kommune forutsetter derfor at etappe 1a Lysaker –Strand og
etappe 1b Strand –Ramstadsletta bygges ut i sammenheng slik at de
negative konsekvensene av en redusert første etappe med bygging kun
til Strand uten Høviktunnel, unngås.
4. Bærum kommune mener E18 tiltaket har overveiende positive sider
for Bærums innbyggere. Det er likevel behov for å vurdere noen av
lokalveiløsningene på nytt for å få en bedre stedstilpasning av
løsningene og bedre tilgjengeligheten. I videre planlegging
(optimalisering) av lokalvei, bussvei og sykkelveier på overflaten skal
følgende vektlegges:
a. For strekningen Strand - Høvik må løsningene for lokalvei, bussvei
og sykkelvei bearbeides og stedstilpasses. Bearbeidede løsninger må
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Kommunal og
moderniseringsdepartementet avgjorde
8.9.17
insigelsesspørsmålet og
tok ikke Oslo kommunes
innsigelse til følge.
Kommunestyrets vedtak
av E18 er dermed
stadfestet.
De øvrige punkter vil bli
fulgt opp i videre
prosjektplanlegging

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

bidra til å bygge ned barrierevirkninger, sikre bedre vilkår for
fotgjengere og utnytte potensial for byutvikling.
b. I videre planlegging for Lysaker skal fotgjengere og syklister gis
høyere prioritet. Utforming av trafikkområder og byrom skal sikre god
lesbarhet og gode koblinger mot kollektivknutepunktet. Løsninger for
buss og bussterminal som kan løse opp dagens samferdselsbarrierer og
tilrettelegge for en mer urban gatestruktur må inngå i videre
planarbeid på Lysaker.
c. For kryssløsningen mellom bussveien og Prof. Kohts vei ved
Tjernsmyr skal det legges til grunn en løsning der Prof. Kohts vei
heves og bussveien krysser senket under. Dette gir en mindre
arealkrevende løsning.
d. For veiforbindelsen mellom Vestre lenke og Prof Kohts vei skal det
legges til grunn en løsning der veiføringen rettes ut og kobler den i
rettere linje mellom rundkjøringen og Professor Kohtsvei. Denne gir
en mer arealeffektiv løsning.
5. Trafikkforholdene etter stenging av Micheletsvei mot Oksenøyveien
må kartlegges. Trafikksikkerhetstiltak må vurderes.
6. For å få optimal nytte av den nye transportløsningen i E18Vestkorridoren må bilbruken søkes redusert. Statens vegvesen og
Bærum kommune må sammen vurdere og iverksette tiltak som virker
trafikkbegrensende.
7. Ved detaljplanleggingen av området må målsettingen være å
minimere tap av kulturminner.

7

21.6.17

074/17

Kommunal politikk for rimelige boliger
Sak om kommunal politikk for rimelige boliger tas til orientering med
følgende endringer/tillegg:
Mål 1. Bærum kommune tar et større ansvar for boligpolitikken
gjennom tomte- og eiendomskjøp.
2. Kommunen må skape / sørge for forutsigbarhet for alle aktørene i
boligmarkedet gjennom sine vedtak og planer.
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Ny sak lagt frem til Fsk
28.11.18 (J Post ID
17/235773).
Rådmannen vil i 2018
legge frem egen sak om
boligpolitikk for ungdom
under 35 år.

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

3. Det settes årlige mål for andelen rimelige boliger.
4. Øke antall boliger for nøkkelpersonell i kommunen og yngre
førstegangs kjøpere.
5. Øke antall ordinære utleieboliger Boliger som omfattes av
bestemmelser i dette vedtaket og senere forbundne vedtak, må bebos
av den som eier / leier den. Boligene kan ikke fremleies. Maksimalt
antall beboere per bolig kan tallfestes. Boligen kan ikke være
sekundærbolig.
Tiltak 1. Rådmannen skal ha redskap for aktivt tomte- og
eiendomskjøp til kommunale arealbehov.
2. Gi rom for boligprosjekter med lavere kvalitetskrav og høyere
arealutnyttelse for å oppnå rimeligere ordinære boliger til eie eller leie
formål.
3. I fremtidige areal-, område- og kommunedelplaner må det kunne
forutsettes at det skal kunne reguleres for kommunale boliger med
kommunal tilbakekjøpsrett.
4. Kommunen må som reguleringsmyndighet i større grad stille krav i
areal- og reguleringsplaner om rekkefølgebestemmelser og
sammensetning, størrelser og standard på boliger og kommunal
forkjøps- og tilbakekjøpsrett av kommunale boliger. Krav om
bilpoolordninger og andre miljøtiltak må også inn plan- og
reguleringsarbeidet
5. Det kan gis rom for lavere parkeringsdekning der målet er
rimeligere boliger for å få ned produksjonskostnadene.
6. Det er vesentlig at eventuelle reduksjoner i parkeringsdekningen
ledsages av forpliktende avtaler om etablering og deltakelse i
bilpoolordninger.
7. I reguleringsplaner med mer enn 25 boliger skal inntil 20% være
leiligheter mellom 30 og 50 kvm.
8. For å nå målene om en jevn geografisk fordeling av boliger til
kommunens målgrupper skal det åpnes opp for bruk av kommunal
forkjøpsrett. I reguleringsplaner med flere enn 20 boliger skal inntil
10% kunne ha vilkår om forkjøpsrett
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Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

9. Kommunen må være en aktiv forhandler med private utbyggere for
å søke å oppnå tilbakekjøpsordninger forvaltet av kommunen,
boligsammensetning, bilpoolordning og andre miljøtiltak.
10. Kommunen skal være en viktig samarbeidspartner og legge til rette
for tiltak og prosjekter som bidrar til flere rimelige utleieboliger for
ungdom. Stiftelsen utleieboliger for ungdom opprettet av
kommunestyret på 80 tallet er et eksempel på en slik
samarbeidspartner.
11. Kommunen må vurdere bruk av etableringslån og/eller
etableringstilskudd til gitte grupper boligsøkere.
12. Ordningen fra "leie til eie" videreføres.
13. Rådmannen bes komme med en sak for boligpolitikk for ungdom
under 35 år. Der boligene blir klausulerte med alderskrav også ved
videresalg, samt forbud for utleie.
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27.9.2017

092/17

9

25.10.17

099/17

10

25.10.17

101/17

Forvaltningsrevisjon - Effektiv byggesaksbehandling?
1. Rapporten om byggesaksbehandlingen tas til orientering.
2. Rådmannen bes intensivere arbeidet med standardisering av
reguleringsbestemmelsene.
3. Rapporten oversendes planutvalget

Rådmannen følger opp
anbefalingene. Saken
oversendt Planutvalget.

Avsluttet

Forvaltningsrevisjonsrapport - hjemmetjenestene
1. Rapporten om hjemmetjenestene tas til orientering.
2. Rådmannen bes om å følge opp rapportens tre anbefalinger.
3. Saken oversendes Hovedutvalg bistand og omsorg.

Rådmannen følger opp
anbefalingene. Saken
oversendt hovedutvalg
BIOM.

Avsluttet

Eierskapsmelding for selskaper der Bærum kommune har
eierinteresser - forslag til rullering
Eierskapsmeldingen vedtas slik den fremkommer av vedleggene del 1
og del 2 med Eierutvalgets tillegg, presiseringer og innspill.
Eierskapsmeldingen rulleres innen første år av ny
kommunestyreperiode.

Rådmannen følger opp
vedtaket.

Avsluttet
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Nr

11

12

13

Møtedato

25.10.17

6.12.2017

6.12.2017

Saksnr Vedtak

102/17

107/17

108/17

Merknader

Valg - Ungdomsrådet 2017-2019
1. Følgende ti personer velges som medlemmer av Bærum
ungdomsråd 2017-2019…
2. Følgende ti personer velges som varamedlemmer til Bærum
ungdomsråd 2017-2019…..
3. Som Ungdomsrådets leder for perioden 2017-2019 velges ….
4. Som Ungdomsrådets nestleder for perioden 2017-2019 velges ….
5. Rådmannen bes legges frem en sak for BAUN som evaluerer
rekrutteringsprosessen ved valget av nytt ungdomsråd.

Status

Rådmannen vil legge
frem en sak for BAUN
som evaluerer
rekrutteringsprosessen
ved valget av nytt
ungdomsråd

Avsluttet

Fornebu område 9.7, Oksenøya skoleområde - detaljregulering - 2.
gangs behandling
Forslag til offentlig detaljregulering for Fornebu område 9.7,
Oksenøya skoleområde, planID 2016031, plankart dokument 3606712
og bestemmelser, dokument 3742928, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende endring: Punktet om
gummigranulat på kunstgressbanen tas ut av bestemmelsenes § 3.3.
Fornebuområdet skal være et klima-og miljømessig forbildeområde.
Det gjennomføres et prosjekt for å finne en alternativ løsning til
gummigranulatene på kunstgressbanen.

Kunstgressbanen
etableres som en
gummigranulatfri
kunstgressbane. Saken
avsluttet

Avsluttet

Anskaffelsesstrategien – status
Status på implementering av anskaffelsesstrategien tas til orientering
med følgende tillegg:
1. Tillegg nytt punkt 2. Rådmannen bes komme med en sak som
utdyper det handlingsrommet som finnes i tilknytning til
satsingsområde 1 - innovative anskaffelser i anskaffelsesstrategien.
2. Rådmannen anmodes om i forbindelse med revisjon av
Anskaffelsesstrategien å komme med en utdypning av hvilket
handlingsrom kommunen har for å stimulere lokale leverandører til å
delta i kommunens anskaffelsesprosesser.

Formannskapet
Under arbeid
behandlet 6.3.18 saken
«Handlingsrommet i
innovative anskaffelser»
(J Post ID 18/17243). Pkt
2-4 følges opp i ny status
for anskaffelsesstrategien
høsten 2018.
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Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

3. Forholdet til lokale leverandører i kommunens anskaffelse belyses
også i forbindelse med revisjon av kommunens næringspolitiske
strategi.
4. Rådmannen bes belyse hvordan kommunale og interkommunale
foretak kan innordnes Bærum kommunes anskaffelsesstrategi.

14

15

6.12.2017

6.12.17

110/17

117/17

Interpellasjon fra Kjell Maartmann-Moe (Ap): Fremtidig varig
renovasjonsordning i Bærum kommune
Interpellasjonen oversendes formannskapet i henhold til reglement for
kommunestyret §10.

Kommunestyret
behandlet 28.2.18 saken
«Renovasjonsordningen
- gjennomgang av
anskaffelsen 2016-17 og
prosess fremover» (J
Post ID 18/23652).

Handlingsprogram 2018-2021
Rådmannens grunnlagsdokument med rådmannens tilleggsinnstilling
(egen sak) samt vedlegg (herunder prislisten) og med de endringer
som følger av kommunestyrets enkeltvedtak, vedtas som kommunens
handlingsprogram for 2018-2021.

Rådmannen har lagt frem Under arbeid
status for lærlinger til
BIOMs møte 13.3.18 (J
Post ID 17/26064).

Verbalvedtak: Utredning: Bedre tilrettelegging for flere lærlinger i
kommunen og i næringslivet.
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Avsluttet

