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PRESENTASJON
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Sak 001/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 18.12.2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 001/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 18.12.2018 godkjennes slik den foreligger.

Sak 002/19: Hestehagbukta/Børsvei mellom nr. 14 og 15 - detaljregulering
- 2. gangs behandling
Planutvalget-08.11.2018-198/18
Innstilling:
Forslag til reguleringsplan, offentlig detaljregulering for Hestehagbukta/Børsvei mellom
nr.14 og 15, planID 2016028, plankart dokument 4151176 og bestemmelser, dokument
4151168, fremmes ikke, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FSK - 002/19 - 15.01.2019:
Innstilling:
Forslag til reguleringsplan, offentlig detaljregulering for Hestehagbukta/Børsvei mellom
nr.14 og 15, planID 2016028, plankart dokument 4151176 og bestemmelser, dokument
4151168, fremmes ikke, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 003/19: Ringeriksbanen / FRE16 -Uttalelse til endring av
reguleringsforslag i Bærum kommune
Planutvalget-10.01.2019-002/19
Innstilling:
1. Bærum kommune viser til at de foreslåtte endringer i reguleringsforslag for
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2.
3.

4.

5.

Ringeriksbanen langt på veg er en forbedring av planforslaget som var gjenstand
for høring medio 2018.
Bærum kommune ber om at de 11 forhold i rådmannens redegjøring legges til
grunn for videre bearbeiding av planforslaget før statlige vedtak av planen.
Bærum kommune vil spesielt fremheve viktigheten av så langt som overhode
mulig å skåne nærliggende bolig- og skolemiljøer på Jong /Bjørnegård mot støy- og
støvplager og de trafikksikkerhetsulemper som anleggsdriften vil medføre.
Anleggsdriften må legges opp slik at ulempene reduseres mest mulig. Det
forutsettes at kommune og nærmiljø trekkes aktiv med i utforming av avbøtende
tiltak.
Bærum kommune støtter de endringer som er foreslått for å muliggjøre etablering
av en ressursbank på Avtjerna. Massehåndteringen på Avtjerna må legges opp slik
at den kan muliggjøre en fremtidige byutvikling.
Det vises for øvrig til kommunens høringsuttalelse av 18.06.2018

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Tilleggsforslag
1. Bærum kommune beklager sterkt at planforslaget ikke har valgt en trasee med
dagsone på Avtjerna. Bærum kommune ber derfor planmyndigheten om å
revurdere beslutningen for å kunne sikre en fremtidig stasjon her. Området har et
stort utbyggingspotensiale og kan i et langsiktig perspektiv bli et viktig
avlastningsområde for boligbygging i både Bærum og regionen. Ved en dagsone
og fremtidig stasjon nær Avtjerna ville Ringeriksbanen representere et attraktivt
transporttilbud og bygge opp under en klimaklok arealutvikling ved Avtjerna.
2. Dagsone på Rustan eliminerer behovet servicetunnel og vil føre til vesentlig lavere
masseuttak. Dagsone på Rustan medfører også at utbyggingen av E16 frem til
Sollihøgda fra sør, kan gå som planlagt.
3. Bærum kommune ønsker at ut- og inntransport av tunnelene skal skje så nær
massedeponi / ressursbank som mulig både fra sør og nord.

Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Jong/Bjørnegård og Reverud er ikke egnet for uttak av masser. Uttak av masser må gjøres
nær deponi.

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Innstillingen punkt 2: rådmannens 11 punkter erstatter bør med må der det er fornuftig.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre endringene.
Kommunale boliger ...... erstattes i samarbeid med Bærum kommune.

Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) stilte spørsmål om hvilken status planen får når reguleringen
er vedtatt og tiltaket/tiltakene er gjennomført.
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Kommunaldirektør Arthur Wøhni besvarte spørsmålet.
Votering:
Kjell Maartmann-Moes forslag 1 fikk 3 stemmer (3Ap) og falt.
Maartmann-Moes forslag 2 fikk 4 stemmer (3Ap, SV) og falt.
Harald Sævareids forslag fikk 2 stemmer (SV, MDG) og falt.
Maartmann-Moes forslag 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med Torbjørn Espeliens endringsforslag.
FSK - 003/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
1. Bærum kommune viser til at de foreslåtte endringer i reguleringsforslag for
Ringeriksbanen langt på veg er en forbedring av planforslaget som var gjenstand
for høring medio 2018.
2. Bærum kommune ber om at de 11 forhold i rådmannens redegjøring legges til
grunn for videre bearbeiding av planforslaget før statlige vedtak av planen.
Rådmannens 11 punkter erstatter bør med må der det er fornuftig. Rådmannen
gis fullmakt til å gjøre endringene.
3. Bærum kommune vil spesielt fremheve viktigheten av så langt som overhode
mulig å skåne nærliggende bolig- og skolemiljøer på Jong /Bjørnegård mot støy- og
støvplager og de trafikksikkerhetsulemper som anleggsdriften vil medføre.
Anleggsdriften må legges opp slik at ulempene reduseres mest mulig. Det
forutsettes at kommune og nærmiljø trekkes aktiv med i utforming av avbøtende
tiltak.
4. Bærum kommune støtter de endringer som er foreslått for å muliggjøre etablering
av en ressursbank på Avtjerna. Massehåndteringen på Avtjerna må legges opp slik
at den kan muliggjøre en fremtidige byutvikling.
5. Bærum kommune ønsker at ut- og inntransport av tunnelene skal skje så nær
massedeponi / ressursbank som mulig både fra sør og nord.
6. Kommunale boliger innenfor planlagt riggområde må erstattes i samarbeid med
Bærum kommune.
7. Det vises for øvrig til kommunens høringsuttalelse av 18.06.2018

Sak 004/19: Ny friidrettsstadion på Rud-Hauger - endring av
reguleringsplan
Planutvalget-13.12.2018-213/18
Innstilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for Bærum idrettspark Rud-Hauger, planID 2000015,
som vist på kart, dokument 4243573, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1214.
Reguleringsbestemmelsens §§ 6, 7, 10 og 11 vedtas endret slik som vist i vedlegg,
reviderte bestemmelser dokument 4242443.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 004/19 - 15.01.2019:
Innstilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for Bærum idrettspark Rud-Hauger, planID 2000015,
som vist på kart, dokument 4243573, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1214.
Reguleringsbestemmelsens §§ 6, 7, 10 og 11 vedtas endret slik som vist i vedlegg,
reviderte bestemmelser dokument 4242443.

Sak 005/19: Handlingsplan sykkel 2018-2019 - status og prioriteringer
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-13.12.2018-106/18
Vedtak:
Handlingsplan sykkel 2018-2019 –Rapportering 2018 og prioritering 2019 tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Sak 009/19 Sykkelstrategi og plan for sykkelveinett 2030 - 2. gangsbehandling ble
behandlet før sak 005/19.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 005/19 - 15.01.2019:
Innstilling:
Handlingsplan sykkel 2018-2019 –Rapportering 2018 og prioritering 2019 tas til
orientering.

Sak 006/19: Emisjon i Simula School of Resarch and Innovation (SSRI)
Eierutvalget-11.12.2018-048/18
Innstilling:
Bærum kommune deltar ikke i emisjonen, ny eierandel ca 9%.
Behandlingen i møtet:
Votering:
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 006/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Bærum kommune deltar ikke i emisjonen, ny eierandel ca 9%.

Sak 007/19: Oslo Europeisk Miljøhovedstad - ordførererklæring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Bærum kommunens deltakelse i Europeisk miljøhovedstad 2019 tas til orientering.
2. Bærum kommune slutter seg til Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
FSK - 007/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
1. Bærum kommunens deltakelse i Europeisk miljøhovedstad 2019 tas til orientering.
2. Bærum kommune slutter seg til Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø.

Sak 008/19: Samfunnssikkerhet og beredskap i Bærum kommune orientering
Utvalg for samarbeid-12.12.2018-054/18
Innstilling:
Redegjørelse om kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, samt
informasjon om at det lovpålagte arbeidet med Helhetlig ROS analyse for Asker og
Bærum starter i 2019, tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 008/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Redegjørelse om kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, samt
informasjon om at det lovpålagte arbeidet med Helhetlig ROS analyse for Asker og
Bærum starter i 2019, tas til orientering.
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Sak 009/19: Sykkelstrategi og plan for sykkelveinett 2030- 2.
gangsbehandling
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-13.12.2018-105/18
Innstilling:
1. Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018- 2030 dok nr. 4172205, med
tilhørende plankart for sykkelveinett dok nr. 4173185, vedtas.
2.
2a. Sikre sykkel og gangakser
I reguleringsplaner skal gjennomgående akser for gående og syklende til viktige
målpunkter sikres.
2b. Mobilitetsplaner
I utarbeidelse av områdeplaner skal det utarbeides mobilitetsplaner for å fremme økt
sykling. Dette skal ses i sammenheng med tilrettelegging for gange og bruk av
kollektivtransport.

Planutvalget-08.11.2018-199/18
Innstilling:
1. Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018- 2030 dok nr. 4172205, med
tilhørende plankart for sykkelveinett dok nr. 4173185, vedtas.
2. Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet vil gi føringer for all plan- og
byggesaksbehandling i Bærum kommune.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018- 2030 dok nr. 4172205,
med tilhørende plankart for sykkelveinett dok nr. 4173185, vedtas.
2. Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet vil gi føringer for all plan- og
byggesaksbehandling i Bærum kommune.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Tillegg i innstillingen punkt 2 b: og eventuelle restriksjoner på kjøring og parkering med bil
på utvalgte senterområder.

Forslag fremmet av Marianne Isabel Rieber-Mohn, Ap
Rådmannens opprinnelige forslag 2 vedtas.
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Votering:
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens punkt 2 fremmet av Marianne Rieber-Mohn fikk 6 stemmer (3Ap, V, MDG,
SV) og falt.
Innstillingen fra MIK punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Lisbeth Hammer Krogs tilleggsforslag ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
Forslag fremmet i MIK følger saken videre til kommunestyret.
FSK - 009/19 - 15.01.2019:
Innstilling:
1. Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018- 2030 dok nr. 4172205, med
tilhørende plankart for sykkelveinett dok nr. 4173185, vedtas.
2.
2a. Sikre sykkel og gangakser
I reguleringsplaner skal gjennomgående akser for gående og syklende til viktige
målpunkter sikres.
2b. Mobilitetsplaner
I utarbeidelse av områdeplaner skal det utarbeides mobilitetsplaner for å fremme økt
sykling. Dette skal ses i sammenheng med tilrettelegging for gange og bruk av
kollektivtransport og eventuelle restriksjoner på kjøring og parkering med bil på utvalgte
senterområder.

Sak 010/19: Mindre avløpsanlegg - gebyrforskrift
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-13.12.2018-109/18
Innstilling:
Rådmannens forslag til gebyrforskrift vedtas.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 010/19 - 15.01.2019:
Innstilling:
Rådmannens forslag til gebyrforskrift vedtas.

Sak 011/19: Selskapsavtale for Asker og Bærum brann og redning IKS
Rådmannens forslag til vedtak:
Bærum kommune vedtar selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS, slik
den fremkommer av utkastet datert 12.11.2018.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
(Tar opp forslag 2 fra Eierutvalgets innstilling 29.05.2018)
Navneendring fra «Asker og Bærum brannvesen IKS» til «Asker og Bærum brann og
redning IKS» anbefales ikke. En bør tilstrebe å unngå bruk av «og» to ganger i et
selskapsnavn, det virker unødig tungvint samt fremstår ikke som god norsk. Dagens Asker
og Bærum brannvesen IKS er godt innarbeidet og det foreligger ingen begrunnelse for
hvorfor denne endringen, i tillegg anses kostnadene i forbindelse med navnebyttebytte
som unødige i denne sammenhengen.
Omdelt:
Protokoll fra representantskapets møte 5.11.2018.
Habilitetsvurdering:
Representantene Marianne Rieber-Mohn (Ap) og Harald Sævareid (SV) ba om vurdering
av sin habilitet. Rieber-Mohn sitter i styret i Asker og Bærum brannvesen og Sævareid
sitter som varamedlem og har møtt under behandling av saken.
Formannskapet vurderte begge representantene som inhabile og de fratrådte. Det var da
11 representanter under behandling av saken.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt (11 stemmer).
Torbjørn Espeliens forslag fikk 3 stemmer (1Frp, 1MDG, 1H) og falt.
FSK - 011/19 - 15.01.2019:
Innstilling:
Bærum kommune vedtar selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS, slik
den fremkommer av utkastet datert 12.11.2018.

Sak 012/19: Økonomi - Månedsrapport - November 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Månedsrapport for november 2018 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 012/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Månedsrapport for november 2018 tas til orientering.
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Sak 013/19: Fornebu - kommunedelplan 3 - 2.gangsbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til kommunedelplan 3 for Fornebu, - arealdel, planID 2016014, plankart dokument
4231093 og bestemmelser dokument 4231087, samt planbeskrivelse dokument 4231116,
miljøprogram dokument 4231270 og overordnet prinsipplan for gate-, park- og
byromsstruktur dokument 4231164 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Behandingsprosess:
Tirsdag 29.01: behandling i formannskapet 1. gang med mulighet for partiene til å gjøre
tilleggsbestilling av aktuelle temaer fra rådmannen.
4.3-6.3: behandling i rådene
Torsdag 28.02: behandling i planutvalget 1. gang
Tirsdag 05.03: åpent høringsmøte for formannskapet og planutvalget
Torsdag 14.03: behandling i planutvalget 2. gang
Tirsdag 19.03: behandling i formannskapet 2. gang
Onsdag 27.03: behandling i kommunestyret
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 013/19 - 15.01.2019:
Behandingsprosess:
Tirsdag 29.01: behandling i formannskapet 1. gang med mulighet for partiene til å gjøre
tilleggsbestilling av aktuelle temaer fra rådmannen.
4.3-6.3: behandling i rådene
Torsdag 28.02: behandling i planutvalget 1. gang
Tirsdag 05.03: åpent høringsmøte for formannskapet og planutvalget
Torsdag 14.03: behandling i planutvalget 2. gang
Tirsdag 19.03: behandling i formannskapet 2. gang
Onsdag 27.03: behandling i kommunestyret

Sak 014/19: Fornebu 2035 - Strategi for utvikling av fornebusamfunnet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Strategien legges til grunn for Bærum kommunes innsats og deltakelse i arbeidet
med utvikling av fornebusamfunnet.
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2. Målformuleringen i punkt E i handlingsplanen endres til: «Det er utviklet en digital
plattform, som brukes i kommunikasjon og daglig samhandling mellom ulike aktører.
Bylab eller lignende blir brukt som medvirkningsarena.»
3. Rådmannen tar initiativ til at utviklingsarbeidet kan følgeforskes.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Behandlingen av saken ses i sammenheng med sak 013/19 Fornebu - kommunedelplan 3 2. gangsbehandling.
Votering:
Enstemmig.
FSK - 014/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Behandlingen av saken ses i sammenheng med sak 013/19 Fornebu - kommunedelplan 3 2. gangsbehandling.

Sak 015/19: Sandvika Øst – avtaler om arealskifte som grunnlag for
byutvikling

Sak unntatt offentlighet/lukking av møtet
Med hjemmel i kommuneloven §31 nr. 5 jf. offentleglova §23 om unntak av hensyn til det
offentleges forhandlingsposisjon ble møtet lukket under behandling av saken.

Sak 016/19: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Framforhandlet forslag til utbyggingsavtale Fornebu mellom Bærum
kommune og OBOS – orientering om innhold og videre prosess
2.
Ringeriksbanen og E16, Nordby - Høringsuttalelse fra Skui vel
3.
Asker og Bærum brannvesen - Protokoll fra møtet 5.11.2018 i
rep.skapet
4.
Spørsmål om Stabæk fotball sitt gatelag- 2018
Behandlingen i møtet:
Votering:
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Tatt til orientering.

FSK - 016/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Spørsmål
Kjell Maartmann-Moe (Ap) viste til kabelbruddet før jul hvor 14.000 abonnenter ble uten
internett i flere dager og stilte spørsmål om kommunen har noen plan B.
Bjørn Røtnes (H) stilte spørsmål om kommunens automatisterte tjenester i tilfelle svikt i
den digitale infrastrukturen.
Rådmann Erik Kjeldstadli besvarte spørsmålene. Svaret vil bli skriftliggjort.
Kjell Maartmann-Moe (Ap) stilte spørsmål om følgende:
1. status i arbeidet med å forhindre forsinkelsen i arbeidet med ny E18 Lysaker –
Ramstadsletta.
Ordfører Lisbeth Hammer Krog besvarte spørsmålet.
Det er berammet et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale 31.01.2019.
Det vil om kort tid også bli innkalt til møte i E18-utvalget.
2. hvordan Bærum kommune skal deponere snøen på en forsvarlig måte i vinter.
Rådmann Erik Kjeldstadli besvarte spørsmålet.
3. status i arbeidet med å snu flukten av akademiske institusjoner fra Bærum.
Rådmann Erik Kjeldstadli besvarte spørsmålet.
Nikki Schei (MDG) stilte spørsmål om Stabæks bruk av midler til Stabæks gatelag. Ref.
fotballmagasinet Josimar.
Rådmann Erik Kjeldstadli redegjorde for saken. Svaret med tilhørende dokumentasjon vil
bli skriftliggjort.
Videre viste Nikki Schei til interpellasjonen om plast og stilte spørsmål om når saken
kommer.
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

