BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET
20.06.2018 kl. 18:00 - 22:00

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Cathrine Chaffey
Gunnar Gussgard
Halvdan Skard
Håkon B. Hamnes
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian
Marianne Isabel Rieber-Mohn
Priya Prasath
Erik Tørrissen
Ida Ohme Pedersen
Torbjørn Espelien
Wenche F. Berg-Olsen
Anne Lene W. Hojem
Asbjørn Nilsen
Bjørn Røtnes
Dag Egil Strømme
Frode Bostadløkken
Gisle Bjugn
Haakon Kvenna Veum
Hilde Hvaal Durban
Hilde Solberg Øydne
Lisbeth Hammer Krog
Liv Skrede
Mads Gram Rygg
Morten Dahl-Hansen
Morten Larsen
Morten Skauge

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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Ole Kristian Udnes
Sigrid Barstad Sanner
Siw Wikan
Susanne Kristiansen Nielsen
Terje Hegge
Torill H. Heggen
Astrid-Therese Theisen
Ingar Sagedal Bie
Nikki Schei
Signe Bakke Johannessen
Kjell-Ole Heggland
Bjørn Agnar Larsen
Harald Sævareid
Edvard B. Værland
Ole Andreas Lilloe-Olsen
Tiril Eid Barland
Tiril Stillufdatter Karlsen
Wenche Steen

H
H
H
H
H
H
KRF
MDG
MDG
MDG
PP
R
SV
V
V
V
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Odd Willy Lørstad
Sheida Sangtarash
Elia Otero
Maria Barstad Sanner
Odd Reidar Øie

Parti
AP
SV
H
H
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Elisabeth Nesset
Anne Elisabeth Braathen
Gunnar Nordtømme
Mari Hjemdal
Sverre Bråthen

Parti
AP
SV
H
H
H

Antall representanter: 51

Per Arne Nyberg (Ap)

Tittel
Kontrollutvalget leder

Fra administrasjonen
Erik Kjeldstadli

rådmann
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Sak 071/18: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 30.05.2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

KST - 071/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 30.05.2018 godkjennes slik den foreligger.

Sak 072/18: Bærumsveien 225-227 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-12.06.2018-112/18
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Bærumsveien 225 - 227, planID
20166020, plankart dokument 3975654 og bestemmelser dokument 3975623 vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Tillegg til bestemmelsene 2.1
Utbyggingen må koble seg til fjernvarme når dette legges i området. Det må derfor gjøres
klart for vannbåren varme i alle arealer når det bygges. Ved en avtale om tilsvarende
klima- og energieffektiv oppvarming kan det gis dispensasjon fra dette punktet.
Votering:
Harald Sævareids forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 072/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Bærumsveien 225 - 227, planID
20166020, plankart dokument 3975654 og bestemmelser dokument 3975623 vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
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Sak 073/18: Neslia 1, Nesveien 11 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-12.06.2018-113/18
Innstilling:
Privat forslag til detaljregulering for Neslia 1, Nesveien 11, planID 2014021, plankart
dokument 3991302 og bestemmelser, dokument 3991001, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende endringer:
Bestemmelsenes § 8.4 endres til: Balkonger tillates ikke utkraget over grøntområdet.
Nesveien 11
Bygg C nærmest Nesveien reduseres med varierte høyder med 2 og tre etasjer.
Halvparten av hver. Med hensyn til åsprofilen
Det lages en hekk mot nabo i Neslia 6
Neslia 1
Rekkehusdelen i nordvest B1.1 redusere til kote 81,6
Bestemmelsene § 2.1
miljøriktig energiforsyning, lavt energibehov legges inn, i tråd med bestemmelsene for
Bærumsveien 225 - 227
Bestemmelsen vil da bli:
§ 2.1 Ved planlegging og opparbeidelse av området skal det legges vekt på løsninger
preget av helhetlig miljø- og ressurstenkning.
Til rammesøknad skal det utarbeides miljøoppfølgingsplan som redegjør konkret for
tiltakets løsninger med hensyn til miljøriktig energiforsyning, lavt energibehov,
massehåndtering, redusert transportbehov, reduserte avfallsmengder, materialvalg,
overvannshåndtering m.m.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Tillegg til bestemmelsene 2.1
Utbyggingen må koble seg til fjernvarme når dette legges i området. Det må derfor gjøres
klart for vannbåren varme i alle arealer når det bygges. Ved en avtale om tilsvarende
klima- og energieffektiv oppvarming kan det gis dispensasjon fra dette punktet.
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
§ 4.13 Parkering:
1. Setningen Alle parkeringsplassene skal tilrettelegges med eget ladepunkt for el-bil,
endres til:
Alle parkeringsplassene skal ha eget ladepunkt for el-bil, gjelder ikke gjesteplasser.
2. Setningen Parkeringskravet kan reduseres dersom det tilrettelegges for
miljøvennlig bilpool-ordning, støttes ikke.
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Votering:
Harald Sævareids forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Ida Ohme Pedersens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Ohme Pedersens forslag punkt 2 fikk 5 stemmer (4Frp, Pp) og falt.
Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt med unntak av høyde på bygg C,
Nesveien 11, som ble vedtatt mot 11 stemmer (10Ap, R).
KST - 073/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
Privat forslag til detaljregulering for Neslia 1, Nesveien 11, planID 2014021, plankart
dokument 3991302 og bestemmelser, dokument 3991001, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende endringer:
Bestemmelsenes § 8.4 endres til: Balkonger tillates ikke utkraget over grøntområdet.
Nesveien 11
Bygg C nærmest Nesveien reduseres med varierte høyder med 2 og tre etasjer.
Halvparten av hver. Med hensyn til åsprofilen
Det lages en hekk mot nabo i Neslia 6
Neslia 1
Rekkehusdelen i nordvest B1.1 redusere til kote 81,6
Bestemmelsene § 2.1
miljøriktig energiforsyning, lavt energibehov legges inn, i tråd med bestemmelsene for
Bærumsveien 225 - 227
Bestemmelsen vil da bli:
§ 2.1 Ved planlegging og opparbeidelse av området skal det legges vekt på løsninger
preget av helhetlig miljø- og ressurstenkning.
Til rammesøknad skal det utarbeides miljøoppfølgingsplan som redegjør konkret for
tiltakets løsninger med hensyn til miljøriktig energiforsyning, lavt energibehov,
massehåndtering, redusert transportbehov, reduserte avfallsmengder, materialvalg,
overvannshåndtering m.m.
§ 4.13 Parkering
Setningen Alle parkeringsplassene skal tilrettelegges med eget ladepunkt for el-bil, endres
til:
Alle parkeringsplassene skal ha eget ladepunkt for el-bil, gjelder ikke gjesteplasser.

Sak 074/18: Elgefaret 80-82 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-12.06.2018-126/18
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Elgefaret 80-82, planID 2017017,
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plankart dokument 3810091, og bestemmelser, dokument 4027866, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Alternativ til bestemmelsene 2.1
Ved opptarbeidelse av området skal det velges mest mulig klima- og energieffektive
løsninger.
Votering:
Innstillingen med Sævareids tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 074/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
1. Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Elgefaret 80-82, planID
2017017, plankart dokument 3810091, og bestemmelser, dokument 4027866,
vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.Alternativ til bestemmelsene 2.1
2. Ved opptarbeidelse av området skal det velges mest mulig klima- og
energieffektive løsninger.

Sak 075/18: Forvaltningsrevisjonsrapport Praktisering av offentlighet
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen bør ta sikte på å være ajour med arkiveringen våren 2019.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 075/18 - 20.06.2018:
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen bør ta sikte på å være ajour med arkiveringen våren 2019.

8

Sak 076/18: Skolebehovsanalyse 2018-2037
Formannskapet-12.06.2018-116/18
Innstilling:
1. Skolebehovsanalysen legges til grunn for videre utredning og prosjektering av
skoleprosjekter. Plan for utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av
kommunens handlingsprogram.
2. Den videre planlegging av endringer av skoleanleggene skal skje med basis i
følgende nye føringer:
a. Det bygges ny 4- parallell barneskole i Sandvika.
b. Bjørnegård ungdomsskole utvides til 9- parallell. Skolen skal ha 5- parallell
kapasitet frem til utvidelsen. Behov for tiltak avklares.
c. Planlegging av ny 4- parallell barneskole på Ballerud videreføres, med sikte
på ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026. Elevtallsutviklingen følges tett.
d. Lokalisering av ny ungdomsskole i sør-østre Bærum avklares i forbindelse
med neste rullering av kommuneplanens arealdel.
e. Det etableres en samlet lokalisering for Bryn og Hammerbakken skole i nytt
skoleanlegg på Bryn. Skoleanlegget Hammerbakken fristilles til andre
formål fra det tidspunkt nytt skoleanlegg på Bryn er etablert. Behovet for
nærmiljøanlegg i Løkenhavna avklares og søkes ivaretatt når fremtidig bruk
av anlegget fastsettes.
Rådmannen bes utbedre skoleveien fra Løkenhavna til Bryn skole slik at det
blir en sikrere skolevei enn i dag.
Rådmannen bes initiere et innbyggersamarbeid for å se på fremtidig bruk
av tomten.
Samlet lokalisering trer i kraft fra det tidspunkt nye Bryn skole er ferdig og
klar til å ta imot alle elevene.
3. Følgende tema avklares i egne saker:
a. Løsning for å møte rehabiliteringsbehov ved ungdomsskolene Hauger og
Gjettum.
b. Utvidelse av Eiksmarka barneskole.
c. Løsning for å møte rehabiliterings- og kapasitetsbehov ved
ungdomsskolene Hosletoppen og Østerås, nord i Østre Bærum.
Rådmannen bes komme med en sak som vurderer rehabiliteringsbehov,
kapasitetsbehov, og belyse fordeler og ulemper ved å rehabilitere og/eller
bygge nye skoler.
Saken skal belyses ut ifra at Hosletoppen skole og Østerås skole forblir to
selvstendige ungdomsskoler.
4. Midlertidige tiltak for økt skolekapasitet gjennomføres i samsvar med
analysedokumentet.
5. Kommunens forskrift for skoletilhørighet (inntaksområder, prioriteringsregler med
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videre) endres slik det fremgår av analysedokumentet.
6. Det bes om en fremtidig evaluering av både positive og negative erfaringer med de
store skolene i Bærum.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
1. Hammerbakken skole opprettholdes som idag.
2. Det bes om en fremtidig evaluering av de store skolene i Bærum med utgangspunkt i
Ungdomsrådets anbefaling.

Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Rådmannen fremmer en sak for kommunestyret for oppgradering/rehabilitering av
Hosletoppen skole. Saken bør komme til politisk behandling senest våren 2019.

Votering:
Harald Sævareids forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Innstillingen punkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme (Pp).
Innstillingen punkt 2a ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, R).
Innstillingen punkt 2b og c ble vedtatt mot 2 stemmer (2SV).
Innstillingen punkt 2d ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom NIkki Scheis forslag punkt 1 og innstillingen punkt 2e,
første ledd, ble innstillingen vedtatt mot 12 stemmer (3MDG, 5V, 2SV, 1Ap, 1R).
Innstillingen punkt 2e, andre ledd, ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom Nikki Scheis forslag punkt 2 og innstillingen punkt 6 ble
innstillingen vedtatt mot 5 stemmer (3MDG, 2SV).

KST - 076/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
1. Skolebehovsanalysen legges til grunn for videre utredning og prosjektering av
skoleprosjekter. Plan for utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av
kommunens handlingsprogram.
2. Den videre planlegging av endringer av skoleanleggene skal skje med basis i
følgende nye føringer:
a. Det bygges ny 4- parallell barneskole i Sandvika.
b. Bjørnegård ungdomsskole utvides til 9- parallell. Skolen skal ha 5- parallell
kapasitet frem til utvidelsen. Behov for tiltak avklares.
c. Planlegging av ny 4- parallell barneskole på Ballerud videreføres, med sikte
på ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026. Elevtallsutviklingen følges tett.
d. Lokalisering av ny ungdomsskole i sør-østre Bærum avklares i forbindelse
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med neste rullering av kommuneplanens arealdel.
e. Det etableres en samlet lokalisering for Bryn og Hammerbakken skole i nytt
skoleanlegg på Bryn. Skoleanlegget Hammerbakken fristilles til andre
formål fra det tidspunkt nytt skoleanlegg på Bryn er etablert. Behovet for
nærmiljøanlegg i Løkenhavna avklares og søkes ivaretatt når fremtidig bruk
av anlegget fastsettes.
Rådmannen bes utbedre skoleveien fra Løkenhavna til Bryn skole slik at det
blir en sikrere skolevei enn i dag.
Rådmannen bes initiere et innbyggersamarbeid for å se på fremtidig bruk
av tomten.
Samlet lokalisering trer i kraft fra det tidspunkt nye Bryn skole er ferdig og
klar til å ta imot alle elevene.
3. Følgende tema avklares i egne saker:
a. Løsning for å møte rehabiliteringsbehov ved ungdomsskolene Hauger og
Gjettum.
b. Utvidelse av Eiksmarka barneskole.
c. Løsning for å møte rehabiliterings- og kapasitetsbehov ved
ungdomsskolene Hosletoppen og Østerås, nord i Østre Bærum.
Rådmannen bes komme med en sak som vurderer rehabiliteringsbehov,
kapasitetsbehov, og belyse fordeler og ulemper ved å rehabilitere og/eller
bygge nye skoler.
Saken skal belyses ut ifra at Hosletoppen skole og Østerås skole forblir to
selvstendige ungdomsskoler.
4. Midlertidige tiltak for økt skolekapasitet gjennomføres i samsvar med
analysedokumentet.
5. Kommunens forskrift for skoletilhørighet (inntaksområder, prioriteringsregler med
videre) endres slik det fremgår av analysedokumentet.
6. Det bes om en fremtidig evaluering av både positive og negative erfaringer med de
store skolene i Bærum.

Sak 077/18: Konsept for skoleanlegg i Bærum kommune
Formannskapet-22.05.2018-088/18
Innstilling:
Føringene i konseptet for bærumsskolene skal legges til grunn for skoleutbyggingsprosjekter i Bærum i årene som kommer, og erstatter tidligere vedtatte arealprogram fra
2003 med følgende tillegg:
Det er et mål at elevene og de ansatte skal gå eller sykle til og fra skolen. Skoleveiene må
være trygge, og de må vedlikeholdes slik at de er godt farbare hele året.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V
Alternativ til pkt 2. i de 8 innsatsområdene for bærumsskolen.
En variert skolestruktur med vekt på funksjonelle nærmiljøskoler og fritt skolevalg. Solid
fagmiljø på tvers i hele kommunen.

Forslag fremmet av Haakon Kvenna Veum, H
(Fellesforslag H/Frp/KrF)
Alternativ til pkt 2. i de 8 innsatsområdene for bærumsskolen.
En variert og bærekraftig skolestruktur som gir solide fagmiljø og fritt skolevalg i hele
kommunen.

Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
En variert og bærekraftig skolestruktur, med vekt på nærmiljøskoler for 1-7 trinn og solide
fagmiljø og fritt skolevalg i hele kommunen.

Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Barneskoler i Bærum skal normalt ikke være større enn 3 parallell, ca 600 elever.
Ungdomsskoler i Bærum skal normalt ikke være større enn 7 parallell, ca 600 elever.
Ingen skoler i Bærum skal legges ned for å bli en del av en stor skole.
Votering:
Harald Sævareids forslag, første setning, fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Sævareids forslag, siste del, fikk 2 stemmer (2SV) og falt.
Nikki Scheis forslag fikk 9 stemmer (5V, 3MDG, Pp) og falt.
Ole Andreas Lilloe-Olsens forslag fikk 8 stemmer (5V, 2SV, Pp) med unntak av siste del av
første setning ...og fritt skolevalg som fikk 6 stemmer (5V, Pp) og falt.
Haakon Kvenna Veums forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, R).
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, R).
Innstillingens tillegg ble enstemmig vedtatt.
KST - 077/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
Føringene i konseptet for bærumsskolene skal legges til grunn for skoleutbyggingsprosjekter i Bærum i årene som kommer, og erstatter tidligere vedtatte arealprogram fra
2003 med følgende tillegg:
Det er et mål at elevene og de ansatte skal gå eller sykle til og fra skolen. Skoleveiene må
være trygge, og de må vedlikeholdes slik at de er godt farbare hele året.
Alternativ til pkt 2. i de 8 innsatsområdene for bærumsskolen.
En variert og bærekraftig skolestruktur som gir solide fagmiljø og fritt skolevalg i hele
kommunen.
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Sak 078/18: Tilstandsrapport 2017 - kvalitet i barnehage og skole
Formannskapet-19.06.2018-133/18
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 078/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 079/18: Tiltaksplan Sammen for barn og unge - Status 2017
Formannskapet-12.06.2018-117/18
Innstilling:
Status Tiltaksplan sammen for barn og unge tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 079/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
Status Tiltaksplan sammen for barn og unge tas til orientering.

Sak 080/18: Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og
overgerp mot barn og unge - høringsutkast
Formannskapet-19.06.2018-132/18
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av høringen.
Behandlingen i møtet:
Saken utsettes i påvente av høringen.
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KST - 080/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av høringen.

Sak 081/18: Lokal handlingsplan for forebygging av hatkriminalitet og
voldelig ekstremisme- revidering
Formannskapet-19.06.2018-130/18
Innstilling:
1. Lokal handlingsplan for forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
vedtas slik den foreligger.
2. Tiltakene i planen som omfatter kommunens ansvarsområde, iverksettes.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 081/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
1. Lokal handlingsplan for forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
vedtas slik den foreligger.
2. Tiltakene i planen som omfatter kommunens ansvarsområde, iverksettes.

Sak 082/18: ØKONOMIMELDING I 2018
Formannskapet-12.06.2018-122/18
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2018 tas til orientering.
Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding I 2018,
kapittel 3.
Innarbeidede budsjettjusteringer for 2018–2021, legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års handlingsprogram.
2. I. For 2018 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil
følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner:
1 143,2 millioner kroner til investeringer
155,2 millioner kroner til videre utlån til boligformål
II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold
til bankens amorteringsplaner.
III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler på 500
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millioner kroner i 2018.
IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500
millioner kroner.
V. Rådmannen har myndighet til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av
myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09) og finansreglementet (KST-sak 006/16).
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 082/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
1. Økonomimelding I 2018 tas til orientering.
Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding I 2018,
kapittel 3.
Innarbeidede budsjettjusteringer for 2018–2021, legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års handlingsprogram.
2. I. For 2018 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil
følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner:
1 143,2 millioner kroner til investeringer
155,2 millioner kroner til videre utlån til boligformål
II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold
til bankens amorteringsplaner.
III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler på 500
millioner kroner i 2018.
IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500
millioner kroner.
V. Rådmannen har myndighet til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av
myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09) og finansreglementet (KST-sak 006/16).

Sak 083/18: Interpellasjon fra Nikki Schei (MDG): Bærum må ta grep mot
plast
Forslag til vedtak:
Bærum kommunestyre ber Rådmannen komme tilbake med en sak innen utgangen av
2018 om hvordan Bærum Kommune kan bidra til å redusere bruken av plast i kommunen,
og da spesielt med tanke på utfasing av engangsplast.
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Behandlingen i møtet:
Ordfører Lisbeth H. Krog (H) besvarte interpellanten.
Votering:
Enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.
KST - 083/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
Interpellasjonen oversendes formannskapet i henhold til reglement for kommunestyret §
10.

Sak 084/18: Referatsaker
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tittel
Konsept for skoleanlegg i Bærum - spørsmål
Møteplan 2019
Neslia 1 og Nesveien 11 ønske om ny behandling
Skolebehovsanalyse 2018-2037 -spørsmål fra Hovedutvalg for barn
og unge 15. mai 2018
Høringsinnspill skolebehovsanalyse 2018-2037
Høringsuttalelse fra Eikeli FAU - skolebehovsanalyse 2018-2037
Innspill Hammerbakken, tilleggsopplysninger
Skolebehovsanalyse- Innspill fra "Aksjonsgruppa ja til å bevare
Hammerbakken skole" - rådmannens vurdering
Vedrørende reguleringsplan for Neslia 1 og Nesveien 11
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 og Kommuneproposisjonen for
2019 - hovedpunkter
Til Formannskapet i Bærum Kommune
Uttalelse fra BIR 12.02.2018

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.

KST - 084/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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Sak 085/18: Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Regnskapsrevisjonen skal legges ut på anbud. Anbudsrunde gjennomføres av
kontrollutvalget med bistand fra kontrollutvalgssekretariatet og rådmannen.
Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
2. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal fortsette i egen regi, med en bemanning
på tre årsverk, direkte underlagt kontrollutvalget. Kommunestyret forutsetter at man
fortsetter å søke et aktivt samarbeid med eksterne fagmiljøer innen
forvaltningsrevisjon.
3. Eventuell deltagelse i et mulig Viken kommunerevisjon IKS kan tas opp på et senere
tidspunkt.
4. Den nye revisjonsordningen gjøres gjeldende fra 1. juni 2019 og med virkning for
regnskapsåret 2019.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 085/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
1. Regnskapsrevisjonen skal legges ut på anbud. Anbudsrunde gjennomføres av
kontrollutvalget med bistand fra kontrollutvalgssekretariatet og rådmannen.
Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
2. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal fortsette i egen regi, med en
bemanning på tre årsverk, direkte underlagt kontrollutvalget. Kommunestyret
forutsetter at man fortsetter å søke et aktivt samarbeid med eksterne fagmiljøer
innen forvaltningsrevisjon.
3. Eventuell deltagelse i et mulig Viken kommunerevisjon IKS kan tas opp på et senere
tidspunkt.
4. Den nye revisjonsordningen gjøres gjeldende fra 1. juni 2019 og med virkning for
regnskapsåret 2019.

Sak 086/18: Utendørs friidrettsanlegg i Bærum idrettspark på Rud Konseptvalg og oppstart av planleggingsfase (BP2)
Formannskapet-19.06.2018-128/18
Innstilling:
1. Alternativ 1 for plassering av utendørs friidrettsanlegg i Bærum idrettspark
legges til grunn for det videre planarbeidet. Dette innebærer oppløpsside fra sør
til nord, tribunekapasitet på totalt 1000 tilskuere (hvorav 500 under tak) og et
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sekretariatshus over to etasjer i forlengelse av tribunen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner for å igangsette
planleggingsfasen.
3. Rådmannen bes legge frem egen sak etter
gjennomført planleggingsfase for fastsettelse av prosjektrammer og beslutning
om gjennomføring.
4. Det etableres flomlys med muligheter for 500 lux i målområdet utenfor
arrangementshuset for å sikre nødvendig lys for automatisk tidtagning. For
øvrige områder på idrettsflaten legges det opp til lysstyrke 200 lux.
Mindretallsanke:
Harald Sævareid (SV) anket saken inn til kommunestyret til avgjørelse, jf. reglement for
folkevalgte organers virksomhet §3-13.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V
Saken haster ikke. Den sendes tilbake og forelegges MIK som fagutvalg for idrett før
endelig fremleggelse i Formannskapet.
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Alternativ 2 støttes.
Mindretallsanke fra formannskapet 19.06.2018.
Harald Sævareid (SV) anket saken inn til kommunestyret til avgjørelse, jf. reglement for
folkevalgte organers virksomhet §3-13.
Kommunstyret tok opp til behandling om saken skulle oppføres på dagens saksliste, jf.
kommunens reglement for folkevalgte organers virksomhet, § 3-3. Kommunestyret
vedtok å sette saken opp på sakslisten mot 2 stemmer (2SV).
Votering:
Ole Andreas Lilloe-Olsens tilbakesendelsesforslag fikk 12 stemmer (5V, 3MDG, 2SV, Pp, R)
og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen punkt 1 og Nikki Scheis forslag ble
innstillingen vedtatt mot 12 stemmer (5V, 3MDG, 2SV, Pp, R).
Innstillingen punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstllingen punkt 4 ble vedtatt mot 3 stemmr (2SV, R).
KST - 086/18 - 20.06.2018:
Vedtak:
1. Alternativ 1 for plassering av utendørs friidrettsanlegg i Bærum idrettspark
legges til grunn for det videre planarbeidet. Dette innebærer oppløpsside fra sør
til nord, tribunekapasitet på totalt 1000 tilskuere (hvorav 500 under tak) og et
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sekretariatshus over to etasjer i forlengelse av tribunen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner for å igangsette
planleggingsfasen.
3. Rådmannen bes legge frem egen sak etter
gjennomført planleggingsfase for fastsettelse av prosjektrammer og beslutning
om gjennomføring.
4. Det etableres flomlys med muligheter for 500 lux i målområdet utenfor
arrangementshuset for å sikre nødvendig lys for automatisk tidtagning. For
øvrige områder på idrettsflaten legges det opp til lysstyrke 200 lux.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

