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Sak 017/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 15.01.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Kjell Maartmann-Moe (Ap) stilte spørsmål om rutine for protokollering/tilgang til
skjermet vedtak.
Politisk sekretariat vurderer saken.
Videre etterlyste Maartmann-Moe skriftlige svar fra rådmannen som protokollert under
punktet Eventuelt i formannskapets møte 15.01.2019.
Rådmannen følger opp.
Votering:
Enstemmig godkjent.

FSK - 017/19 - 29.01.2019:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 15.01.2019 godkjennes slik den foreligger med
ovennevnte oppfølginger.

Sak 018/19: Ekeberglia 61-endring av reguleringsplan for nytt dobbeltspor
Lysaker-Sandvika - 2. gangs behandling
Planutvalget-10.01.2019-006/19
Innstilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for reguleringsplan for nytt dobbeltspor LysakerSandvika, planID 2005002, som vist på kart, dokument 4258302 fremmes med følgende
tillegg:
1. Det skal tinglyses en rett til turvei over eiendommen, gnr 8 bnr 58 ved den videre
behandlingen av reguleringsplanen.
2. Bærum kommune undersøker muligheten for å overta naturområdet som i dag er en
del av eiendommen.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og innstillingen ble innstillingen
vedtatt mot 3 stemmer (V, MDG, SV).
FSK - 018/19 - 29.01.2019:
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Innstilling:
Forslag til endring av reguleringsplan for reguleringsplan for nytt dobbeltspor LysakerSandvika, planID 2005002, som vist på kart, dokument 4258302 fremmes med følgende
tillegg:
1. Det skal tinglyses en rett til turvei over eiendommen, gnr 8 bnr 58 ved den videre
behandlingen av reguleringsplanen.
2. Bærum kommune undersøker muligheten for å overta naturområdet som i dag er en
del av eiendommen.

Sak 019/19: Blommenholmveien 1 og 1 B - detaljregulering - 2. gangs
behandling
Planutvalget-11.10.2018-171/18
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Blommenholmveien 1 og 1 B, planID
2017002, plankart dokument 4139378 og bestemmelser, dokument 4139368, vedtas ikke,
jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Sakene 019, 020 og 021/19 ble åpnet for samtidig behandling.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
FSK - 019/19 - 29.01.2019:
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Blommenholmveien 1 og 1 B, planID
2017002, plankart dokument 4139378 og bestemmelser, dokument 4139368, vedtas ikke,
jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 020/19: Blommenholmveien 2 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Planutvalget-11.10.2018-172/18
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Blommenholmveien 2, planID
2015011, plankart dokument 4135249 og bestemmelser, dokument 4135247, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
Endring av reguleringsplan for Gamle Drammensvei (planID 2001037), som vist på
dokument 3759735, vedtas.
Behandlingen i møtet:
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Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (3H, V, MDG).
FSK - 020/19 - 29.01.2019:
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Blommenholmveien 2, planID
2015011, plankart dokument 4135249 og bestemmelser, dokument 4135247, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
Endring av reguleringsplan for Gamle Drammensvei (planID 2001037), som vist på
dokument 3759735, vedtas.

Sak 021/19: Sandviksveien 73 og 75 - detaljregulering - 2. gangs behandling
Planutvalget-10.01.2019-003/19
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Sandviksveien 73 og 75, planID
2017003, plankart dokument 4241207 og bestemmelser, dokument 4247994, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (V, MDG, SV, 1H)
FSK - 021/19 - 29.01.2019:
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Sandviksveien 73 og 75, planID
2017003, plankart dokument 4241207 og bestemmelser, dokument 4247994, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak 022/19: Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og
overgrep 2019 - 2022
Hovedutvalg for barn og unge-22.01.2019-003/19
Innstilling:
1. Lokal handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep 2019 –
2022 vedtas slik den foreligger med følgende tillegg:
Det skal være tydelige rutiner for varsling ved mistanke om vold , overgrep og
seksuelle krenkelser.
2. Handlingsplanen rulleres hvert fjerde år.
Behandlingen i møtet:
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Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
1. Nytt tiltak
31-b
Nettbrett til bruk i undervisning må ha tilstrekkelig filter slik at barn ikke kan
oppleve å bli eksponert for grov seksualisert vold. Likeledes må skolenes, og andre
kommunale, nettverk filtreres så langt det lar seg gjøres.
2. Nytt punkt under definisjon av vold.
Det bør legges inn en definisjon av kjønnslemlestelse av gutter. Et «kirurgisk
inngrep» som utelukkende er begrunnet religiøst eller kulturelt må ansees som
vold.
«Kjønnslemlestelse forstår vi her som et inngrep i en gutts kjønnsorgan som skader
kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer»
Votering:
Harald Sævareids forslag 1 fikk 5 stemmer (3Ap, MDG, SV) og falt.
Harald Sævareids forslag 2 fikk 2 stemmer (SV, Frp) og falt.
Innstillingen fra hovedutvalg barn og unge ble enstemmig vedtatt.
FSK - 022/19 - 29.01.2019:
Innstilling:
1. Lokal handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep 2019 –
2022 vedtas slik den foreligger med følgende tillegg:
Det skal være tydelige rutiner for varsling ved mistanke om vold , overgrep og
seksuelle krenkelser.
2. Handlingsplanen rulleres hvert fjerde år.

Sak 023/19: Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2019-2022
Hovedutvalg for barn og unge-22.01.2019-004/19
Innstilling:
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den foreligger med
følgende tillegg:
Nytt punkt nr. 3: Rådmannen bes fremme ny sak der levekårene til LHBT+ personer i
Bærum kartlegges. Det bes om data for Bærum lokalt tilsvarende data fremlagt i
BAUN-møtet 22.1.2019 i sak 004/19 nasjonale data, og i henhold til sak i
kommunestyret 30.5.2018 i sak 69/18.
2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og
2022 og evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret.
Behandlingen i møtet:
I innstillingen fra hovedutvalg barn og unge, punkt 1, under tillegget nytt punkt 3, endres i
først setning ny sak til en tilleggssak.
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Ungdomsrådets forslag 3 og 4 fremmes.
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Votering:
Innstillingen fra hovedutvalg barn og unge med ovennevnte endring ble enstemmig
vedtatt.
Ungdomsrådets punkt 3 og 4 fremmet av Harald Sævareid følger saken til kommunestyret
uten votering.
FSK - 023/19 - 29.01.2019:
Innstilling:
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den foreligger med
følgende tillegg:
Nytt punkt nr. 3: Rådmannen bes fremme en tilleggssak der levekårene til LHBT+
personer i Bærum kartlegges. Det bes om data for Bærum lokalt tilsvarende data
fremlagt i BAUN-møtet 22.1.2019 i sak 004/19 nasjonale data, og i henhold til sak i
kommunestyret 30.5.2018 i sak 69/18.
2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og
2022 og evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret.

Sak 024/19: Anmodning om bosetting av flyktninger i Bærum kommune
2019
Innstilling:
1. I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil Bærum
kommune bosette 65 flyktninger i 2019, av disse er to av plassene forbeholdt enslige
mindreårige under 15 år, og én av plassene forbeholdt enslige mindreårige over 15
år.
2. Inntil 100 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente som bosettes
utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære bosettingene.
3. Rådmannen kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i
Økonomimelding 1, 2019.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
1. I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil Bærum kommune
bosette 65 flyktninger i 2019, av disse er to av plassene forbeholdt enslige mindreårige
under 15 år, og én av plassene forbeholdt enslige mindreårige over 15 år.
2. Bosettingstaller er inklusiv familiegjenforente.
3. Bosettingstallet forutsetter at det kan skaffes nok boliger. Det skal etterstrebes å
bosette personer jevnt fordelt ut over hele kommunen. Kommunen må forbeholde seg
retten til å justere ned bosettingen avhengig av tilgang på egnede boliger.
4. Rådmannen kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i Økonomimelding
1, 2019.
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
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1. Bærum kommune søker IMDI om å få ta imot flere flyktinger enn dagens anbefaling
2. Bærum kommune sender en bekymringsmelding til IMDI og kunnskapsdepartementet
om verdens flyktningssituasjon og hvordan norske kommuner, og Bærum kommune
særskilt, kan bidra på en anstendig måte.
Votering:
Torbjørn Espeliens forslag punkt 2 og 3 fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Innstillingen punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 2, første setning, ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
Innstillingen punkt 2, andre setning, ble vedtatt mot 6 stemmer (3Ap, V, MDG, SV).
Signe Bakke Sølberg Johannessens forslag punkt 1 fikk 3 stemmer (MDG, V, SV) og falt.
Johannessens forslag punkt 2 fikk 5 stemmer (MDG, 3Ap, SV) og falt.
FSK - 024/19 - 29.01.2019:
Innstilling:
1. I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil Bærum
kommune bosette 65 flyktninger i 2019, av disse er to av plassene forbeholdt enslige
mindreårige under 15 år, og én av plassene forbeholdt enslige mindreårige over 15
år.
2. Inntil 100 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente som bosettes
utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære bosettingene.
3. Rådmannen kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i
Økonomimelding 1, 2019.

Sak 025/19: 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:
Sakene 025, 026/19 ble åpnet for samtidig behandling.
Forslag fremmet av Siw Wikan, H
Tilleggsbestillinger / avklaringer KDP3
1. Er den sosiale infrastrukturen mht. kultur/idrettsanlegg/svømmeanlegg tilstrekkelig
dimensjonert for oppimot 30 000 innbyggere?
2. Er seilsportsentret i Rolfsbukta sikret fullfinansiering?
3. For å få til en tettere og mer variert boligbygging ala «Malmø» vil da MUA fra 30 til 50
pr 100m2 gjøre det mulig å få til en slik boligbygging? Ref. §13 kvalitetskrav og
uteoppholdsareal for bolig. Hvis ikke, hvilken MUA anbefales?
4. Det er ønskelig med en variert boligsammensetning slik at flere kan ha en boligkarriere
på Fornebu. Hvilke virkemidler har kommunen for å styre størrelsen på boligene for å
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sikre at det finnes tilstrekkelige små boliger som en inngang i boligmarkedet og
familieboliger med størrelse tilpasset flere barn?
5. Bærum Kommune har ingen høyhusstrategi pr. dd. og ref. siste måneders
høyhusdebatt ber vi rådmannen se på om det ikke er hensiktsmessig å få en sak til politisk
behandling som bla. omhandler definisjon av høyhus, skal Bærum ha høyhus og hvilke
definerte områder som kan være aktuelle i så tilfelle. Når vil det være aktuelt å få en slik
sak til behandling?
6. Flere har påpekt at det bør legges opp til en enveis matebussløsning på Forneburingen,
kan rådmannen komme med en vurdering av en slik løsning.
7. Tar utbyggingsavtalene høyde for:
a. Fullfinansiering av et flerbrukshus med kirkerom på tomten ved Fornebu S?
b. Fullfinansiering av utviklings/verneprogram for Nansenparken og de andre
grønt/rekreasjonsområdene?
c. Fullfinansiering av tiltak for å beskytte det biologiske mangfoldet i naturreservatene
med tilhørende buffersoner?

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
1. Hva må gjennomsnittsboligen være i kvm, dersom man skal sikre samme
grunneierbidrag ved 8000 boliger som ved rådmannens forslag til 11000 boliger.
2. Hva er minimum avstand mellom Townhouses i andre sammenlignbare land, sett opp
med den minimumsavstanden vi benytter i Bærum for MUA, med et minimum på 17
meter?
3. Hvordan må bestemmelsene utformes dersom man skal holde seg til kommuneplanen
og beholde en maks etasjehøyde på 5 etg, samt at det skal være en tredjedel
småhus/rekkehus?

Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Det bes om et notat om hele spekteret av møteplasser ute og inne for innbyggerne på
Fornebu.

Forslag fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen, V
Det rapporteres fra ornitologisk forening om tilbakegang for mange fuglearter på
Fornebu. Enkelte arter er nærmest forsvunnet. Hva kan gjøres for å sikre at det biologiske
mangfoldet kan restaureres og hva gjøres for at det ikke blir ytterligere redusert?
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
1. Kan rådmannen utdype de praktiske konsekvensene ved å endre BRA-bestemmelsene
for området 7.4 i planen? MDG ønsker at den reelle betydningen av å holde
utbyggingsvolumet i reserve forklares ytterligere og at det belyses hvor vurderingen av
hva som er fremragende kvaliteter i andre boligprosjekter det er mulig å omdisponere
dette volumet til skal tas.
2. Vi ønsker en analyse av muligheten for å erstatte 90 % av ordinær parkeringsnorm med
bilpoolordninger for dette området spesifikt.
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3. Vi ønsker seg også en grundigere utgreiing av den sannsynlige fordelingen av ulike
boligtyper i området, med 11 000 boliger som utgangspunkt. Sannsynligheten for
ettromsleiligheter, som vil åpne for en viktig gruppe førstegangskjøpere, må gjerne
utdypes.

Forslag fremmet av Terje Hegge, H
I bestemmelsene står det minimum 20 % av leilighetetene skal være under 50 kvm.
Mener kommunestyret har vedtatt inntil 20 % leiligheter under 50 kvm. Dette i
boligpolitisk plattform.
Hvis dette stemmer vil dette bli endret til realitetsbehandlingen?

Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H
Hvor mange boliger er det mulig å bygge på Fornebu før kapasitetsgrensen på
transportsystemet er nådd, hvis ikke Fornebubanen eller vestre lenke på tilknytningen til
E18 er realisert.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Utbyggingsavtaler: Rådmannen bes om et notat om hvordan avtaleverket mellom
kommunen og utbyggerne vil påvirke det politiske handlingsrommet på kort og lang sikt.
FSK - 025/19 - 29.01.2019:
Vedtak:
Spørsmål og tilleggsbestillinger fremkommet i formannskapets møte vil bli besvart av
rådmannen i henhold til vedtatt tidsplan for behandling av Fornebusakene.

Sak 026/19: 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.
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:
Sakene 025, 026/19 ble åpnet for samtidig behandling.
FSK - 026/19 - 29.01.2019:
Vedtak:
Spørsmål og tilleggsbestillinger fremkommet i møtet vil bli besvart av rådmannen i
henhold til vedtatt tidsplan for behandling av Fornebusakene.
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Sak 027/19: Debatthefte 2019 - KS spør - uttalelse fra Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
2. Vedlagte høringsuttalelse sendes KS som Bærum kommunes høringsuttalelse:
a. Bærum kommune ønsker at KS utvikler sin rolle som kommunenes foretrukne
utviklingspartner på digitalisering innen områder som har felles interesse og som
krever koordinering.
b. Bærum kommune mener det er kritisk viktig at KS får et formelt mandat på vegne av
sine medlemmer innenfor digitaliseringsområdet.
c. Bærum kommune ønsker at midlene i mellomoppgjøret 2019 fordeles mellom
sentrale og lokale forhandlinger.
d. Bærum kommune opplever at dagens Hovedavtale fungerer bra som en ramme for
det lokale partsamarbeidet, og ser ikke behov for endring.
e. Bærum kommune mener at gode virkemidler for å sikre læring og
kompetanseutvikling fremover innebærer å legge til rette for gode lærings- og
delingsarenaer på tvers i organisasjonen, mulighet til videre og etterutdanning, samt
satsning på forskning og utvikling. KS må bidra med å påvirke
utdanningsinstitusjonene til å tilby relevante utdanningsløp.
f. Bærum kommune mener at bemanningsnormer ikke vil gi den ønskede effekt med å
redusere uønsket variasjon. Mer samarbeid og sammenligning på tvers av
kommuner kan bidra til mer likeverdige tjenester.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 2 a-e ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 2 f ble vedtatt mot 1 stemme (SV).
FSK - 027/19 - 29.01.2019:
Vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
2. Vedlagte høringsuttalelse sendes KS som Bærum kommunes høringsuttalelse:
a. Bærum kommune ønsker at KS utvikler sin rolle som kommunenes foretrukne
utviklingspartner på digitalisering innen områder som har felles interesse og som
krever koordinering.
b. Bærum kommune mener det er kritisk viktig at KS får et formelt mandat på vegne av
sine medlemmer innenfor digitaliseringsområdet.
c. Bærum kommune ønsker at midlene i mellomoppgjøret 2019 fordeles mellom
sentrale og lokale forhandlinger.
d. Bærum kommune opplever at dagens Hovedavtale fungerer bra som en ramme for
det lokale partsamarbeidet, og ser ikke behov for endring.
e. Bærum kommune mener at gode virkemidler for å sikre læring og
kompetanseutvikling fremover innebærer å legge til rette for gode lærings- og
delingsarenaer på tvers i organisasjonen, mulighet til videre og etterutdanning, samt
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satsning på forskning og utvikling. KS må bidra med å påvirke
utdanningsinstitusjonene til å tilby relevante utdanningsløp.
f. Bærum kommune mener at bemanningsnormer ikke vil gi den ønskede effekt med å
redusere uønsket variasjon. Mer samarbeid og sammenligning på tvers av
kommuner kan bidra til mer likeverdige tjenester.

Sak 028/19: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Dokumentnummer Tittel
1.
Spørsmål vedrørende handlingsplan for forebygging av vold,
seksuelle krenkelser og overgrep 2019 – 2022
2.
3.
4.
5.
6.

Framforhandlet forslag til utbyggingsavtale Fornebu mellom Bærum
kommune og OBOS – orientering om innhold og videre prosess
Spørsmål om bruk av skolene i Bærum etter skoletid
Spørsmål om digital infrastruktur og beredskap ved kabelbrudd
Spørsmål til handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle
krenkelser og overgrep
Vedrørende: Etablering av nærbutikk i Blommenholmveien 2,
Bærum

Votering:
Tatt til orientering.

FSK - 028/19 - 29.01.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Ole Kristian Udnes
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

