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Innbyggerforslag kommuneloven § 39 a - Bevar Barketomta som et åpent friområde
for alle

Ordførerens forslag til vedtak:
Innbyggerforslaget behandles samtidig med kommunestyrets sak nr. 040/18 «Fossumveien 19 –
detaljregulering – 2. gangsbehandling.»

SAKEN I KORTE TREKK
Ifølge kommuneloven § 39 a plikter kommunestyret selv å ta stilling til forslag som gjelder
kommunens virksomhet dersom minst 300 innbyggere i kommunen står bak forslaget.
Kommunestyret skal ta stilling til forslaget innen 6 måneder etter at forslaget er fremmet. Forslaget
ble fremmet via nettportalen minsak.no. Det var 300 elektroniske underskrifter ved oversendelsen
til Bærum kommune fra minsak.no den 17.04.2018 (sluttdatoen for signering er 17.07.2018).
Forslaget som er fremmet er følgende:
«På vegne av Syd-Fossum huseiergruppe har Elisabeth Josefine Lackner fremmet et
innbyggerforslag «Bevar Barketomta som et åpent friområde for alle!»
Forslagstagerne ber kommunestyret om å fatte følgende vedtak:
«Bevar Barketomta som et åpent friområde for alle».
Utskrift av innbyggerforslaget, innsendt via nettportalen minsak.no, følger vedlagt.
Før saken tas opp til behandling, må det avklares om forslaget oppfyller lovens krav.
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Kommunestyret tar selv stilling til forslag som er fremmet, og også om forslag skal avvises.
Kommunestyret kan også velge å behandle saken selv om lovens krav ikke kan anses korrekt
fremsatt som innbyggerforslag.
Lovens krav:
1. Det legges til grunn at det er samlet inn over 300 underskrifter fra personer som er registrert bosatt i
kommunen.
2. Det er et krav at forslaget inneholder forslag med et konkret innhold som uttrykker hva forslagsstillerne
ønsker kommunestyret skal ta stilling til. Lovens krav anses oppfylt.
3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som et tidligere
innbyggerforslag eller samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av
valgperioden. Dette krav anses også oppfylt.
4. Loven stiller også krav om at forslaget må gjelde kommunens virksomhet. Kravet anses oppfylt.

Kommunestyret avgjør med alminnelig flertall hvordan saken skal behandles. Kommunestyret kan
velge å behandle saken i et bredere perspektiv enn det forslagsstillerne har forutsatt.
Det foreslås derfor at kommunestyret bestemmer at forslaget behandles samtidig med
kommunestyrets sak nr. 040/18 «Fossumveien 19 – detaljregulering – 2. gangsbehandling.»
Vedlegg:
Innbyggerforslag - Bevar Barketomta som et åpent friområde for alle
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