RÅDMANNES OPPFØLGING AV VEDTAK FORMANNSKAPET 2018
Oppdatert pr 26.02.19

Nr Møtedato Saksnr

1

13.2.18

025/18

Vedtak

Merknader

Sandvika Sjøfront - oppstart programarbeid
Rådmannen bes igangsette arbeid med plan og program for
utviklingen av Sandvikas sjøfront. Det må utarbeides;
Planprogram og reguleringsplan for masseutfylling ved
Lakseberget, inkludert en uavhengig utført vurdering av de
miljømessige konsekvensene av masseutfyllingen.
Program for å avklare overordnede premisser og fastlegge
videre prosess for planleggingen av sjøfronten i Sandvika,
inkludert en avklaring av sikret rett for allmennheten til
området.
Det opprettes et uavhengig utvalg bestående av fagfolk med
kompetanse innen områder som byutvikling,
landskapsarkitektur, miljø og samferdsel. Utvalget inviteres til å
komme med ideer og gi innspill til kommunens arbeid med
arkitektkonkurranse/ parallelloppdrag for Sandvika sjøfront bl.a.
gjennom deltakelse på oppstartsseminar, midtveisseminar og
sluttseminar, og til å samlet eller enkeltvis gi innspill til
planarbeidet. Rådmannen bes om å komme tilbake med forslag
på personer og tidsplan for arbeidet.
Planprogrammet må inneholde konsekvensutredning av
masser som fylles i sjøen. Konsekvensutredningen må beskrive
ulike tiltak og/eller alternativer for å unngå all form for plast,
microplast, sprengtråder eller andre fremmedelementer som
følger med massene når de dumpes i sjøen. Planprogrammet må
også beskrive konsekvensene for det marine mangfoldet,
hvordan utfyllingen kan påvirke dyrelivet og de naturlige
strømningene i sjøen.
Muligheter for at lokalvei kan gå i tunnel/kulvert/under lokk
etc under hele eller deler av planområdet tas inn i
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Rådmannen vil legge frem en sak om
prinsipper for utvikling av Sandvika sjøfront
før sommeren 2019.

Status
Under
arbeid

Nr Møtedato Saksnr

Vedtak

Merknader

Status

planprogrammet

2

3

4

12.6.18

19.6.18

28.8.18

118/18

131/18

144/18

Skytterdalen 15-17-tiltak for fysisk opprusting av
fellesområder
1. Rådmannens redegjørelse om gjennomføring av tiltak for
fysisk opprustning av Skytterdalen 15-17 i 2018 tas til
orientering.
2. Rådmannen igangsetter planleggingsfasen for øvrig
oppgradering i tråd med denne saken, herunder de
søknadspliktige tiltakene. Innbyggerutvalget tar saken opp på
sitt første møte, mandag 8. juni.
Egnede lokaler til lavterskelinnsats rus, mestring og
Forebygging
1. Bærum kommune sikrer egnede lokaler til videre drift av
lavterskelinnsats rus, mestring og forebygging sentralt i
Sandvika.
2. Rådmannen bes innarbeide nødvendige midler i forslag til HP
2019-2022. For 2018 ivaretas behovet innenfor rammen.
3. Rådmannen kommer tilbake med en sak om videreutvikling
av tilskuddsordningen iht retningslinjer vedtatt av
formannskapet i 2017. Til ny tilskuddordning er implementert,
viderefører Bærum kommune dagens vilkår for drift av
lavterskeltilbud til rusavhengige for å sikre kontinuitet i tilbudet.
Renholdsvirksomheten i kommunale bygg
1. Sak om status 2018 for renholdsvirksomheten i kommunale
bygg tas til orientering.
2. Kommunen fortsetter å øke sin andel av eksterne leverandører
i tråd med vedtak i formannskapets sak 055/14.
3. Rådmannen vil komme tilbake til videre utvikling av
renholdsvirksomheten i kommunale bygg når
Eiendomsstrategien skal oppdateres og behandles politisk.
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Rådmannen vil legge frem en status i februar
2019.

Under
arbeid

Fulg topp i saken «Tilskudd helse og velferd
2019» J Post ID 18/229403 behandlet i
BIOM 14.11.18.

Avsluttet

Rådmannen vil legge frem forslag til
revidering av eiendomsstrategien i 2020.

Avsluttet

Nr Møtedato Saksnr

28.8.18

5

6

4.9.18

4.9.18

146/18

149/18

150/18

Vedtak

Merknader

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.
Vedtak: Saken oversendes rådmannen for oppfølging.
Fritidstilbud på Emma Hjorth/Vøyenenga og Fornebu
1. Fritidstilbudet til ungdom på Fornebu utvides høsten 2018.
Tilbudet lokaliseres på Hundsund ungdomsskole.
2. Fritidstilbudet for ungdom i området Emma Hjort og
Vøyenenga videreutvikles. Tilbudet lokaliseres til
Vøyenenga skole.
3. Rådmannen kommer tilbake med sak om fremtidige
fritidstilbud i Sandvika i forbindelse med realisering av ny
barneskole og utvidet ungdomsskoletilbud.
4. Ungdomsrådet involveres i videreutvikling av kommunens
fritidstilbud
Renovasjonsordning 2019 - Ny anskaffelse av innsamling av
husholdningsavfall og avfall fra kommunale formålsbygg
(næringsavfall) - utlysning av kontraktsanbud
1. Orienteringen tas til etterretning.
2. Administrasjonen bes om å fortsette prosessen med utlysning
av konkurransen.
3. Hvis renovasjonsordningen konkurranseutsettes må
rådmannen synliggjøre kostnadene kommunen har ved
anbudsprosessen og ved kontroll av utførelse av oppdraget.
4. For ny renovasjonsanskaffelse legges det til grunn at
innhenting av papir/papp/drikkekartong skal baseres på
beholderløsning, men med valgmulighet for alternativ med sekk.
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Status

Rådmannen vil før sommeren legge frem en
sak om kommunens innsats for å redusere
problemene med plast.

Under
arbeid

Fritidstilbudet på Fornebu og Emma Hjort/
Vøyenenga er styrket. Ungdomsrådet vil
involveres i den videre utviklingen av
kommunens fritidstilbud. Rådmannen vil
komme tilbake til fritidstilbud i forbindelse
med ny skole i Sandvika»

Avsluttet

Ny leverandør er valgt og hovedutvalg MIK
blir orientert.

Avsluttet

Nr Møtedato Saksnr

Vedtak

Merknader

Status

Fulgt opp i tilsvarende rapport for 3. kvartal
2018.

Avsluttet

Pkt 7: Oppgradering og utbedring av
Cricket- og baseballbanen på Rud vil bli
vurdert i forbindelse med rullering av Planen
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Avsluttet

5. Dagens ordning med mulighet for å levere ekstra sekk for
restavfall (blå sekk) videreføres.
6. Sekker for innsamling av papir og plast skal være gratis
tilgjengelig for husstander som ønsker det. Det skal fortsatt være
mulig å supplere med sekker med papir for de som går over til
beholderløsning for papir/papp/drikkekartonger.

7

8

4.9.18

18.9.18

151/18

155/18

Kommunale utleieboliger- rapporter 2. kvartal 2018
1. Rådmannens redegjørelse om ledighet i kommunale
utleieboliger for 2. kvartal 2018 tas til orientering.
2. Rådmannen bes videreføre "Indikatoren for gjennomsnittlig
antall dager boligene har stått ledig, inkl. tid til vedlikehold
videreføres", da denne sier noe om den totale effektiviteten i
boligforvaltningen. Ber om at Q2 tallene fremkommer i Q3
rapporteringen.
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 - 2022 med
handlingsplan for anlegg - 2. gangs behandling
1. Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022 med
Handlingsplan for utbygging av anlegg vedtas.
2. Kommunal bevilgning til investeringer og drift ses i
sammenheng og vurderes under behandlingen av
årsbudsjett/handlingsprogram 2019-2022.
3. Søknad om statlige spillemidler fremmes kun for anlegg med
dokumentert dekning for driftskostnadene.
4. Anlegg oppført i Handlingsplan for utbygging av anlegg
2019-2022, som ved søknad om spillemidler kommer inn under
Statens krav til kommunal garanti i 20 år, gis denne garantien,
forutsatt Fylkesmannens godkjennelse.
5. Det kan innvilges kommunal forskuttering av mva til
prosjekter over kr 4 millioner innenfor budsjettrammen i
Anleggsplanen. Avtale skal inngås før utbetaling.
6. Prosjekt kunstisbane Øvrevoll/Hosle legges inn i planen på
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Pkt 9: Bedre kollektivtilbud inn til marka
følges opp gjennom Klimaklok og bruk av
kommunens klimafond, J Post ID 19/671.

Nr Møtedato Saksnr

Vedtak

Merknader

Status

prioritert plass i 2021/22, slik at ØHIL kan jobbe videre med
finansieringen. Rådmannen bes om å komme tilbake med en
vurdering av prosjektet ved neste rullering av planen.
7. Det bes om at rådmannen arbeider med en oppgradering og
utbedring av cricket- og baseballbanen på Rud.
8. Kommunen anser å ivareta økosystemene som en del av
jobben med å fremme fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen.
9. Det er viktig at kollektivdekning inn til marka forbedres for å
gjøre det enkelt å komme seg ut. Det er allerede underdekning
på utfartsparkering og økt trafikk inn til marka må derfor skje på
andre måter enn med bil. Særlig i helgene må det legges til rette
for å ta seg til marka med buss.

9

10

11

12

18.9.18

157/18

16.10.18

168/18

16.10.18

171/18

16.10.18

173/18

Lilleøya gravlund - beslutning om gjennomføring og
fastsetting av ramme - BP3
Rådmannen gis fullmakt til å igangsette entreprise for Lilleøya
gravlund innenfor avsatt budsjett på kr 94,1 millioner.
Tomt for tennishall til Eiksmarka tennisklubb
1. Tennishall til Eiksmarka tennisklubb vurderes i forbindelse
med planprosessen for ny Nadderud stadion.
2. Kommunal delfinansiering avklares ved rullering av
Anleggsplanen i 2019 og HP 2020- 2023.
Klimaklok kommune- Bilpoolordning som erstatning for
deler av ordinært parkeringskrav
Saken utsettes med bakgrunn i vedtaket fra hovedutvalg miljø,
idrett og kultur om mulighet for befaring og eventuell høring.
Plan for legetjenesten – revidering
1. Kommunen lyser ut til sammen 15 nye 0-hjemler i 2018 og
2019. Etableringen erstatter vedtak om fri etablering av
fastlegehjemler i Bærum kommune av 17.01.18/BIOM sak
17/25406.
2. Rådmannen kommer tilbake med en sak om erfaringer med
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Rådmannen følger opp.

Avsluttet

Rådmannen legger frem forslag til
planprogram for Nadderud våren 2019.
Rullering av Anleggsplanen legges frem vår
2019.

Under
arbeid

Befaring for politikere er gjennomført,
avventer behandling i MIK.

Under
arbeid

Rådmannen legger frem en sak om
erfaringene med 0- hjemler til Hovedutvalg
BIOM høsten 2019.

Avsluttet

Nr Møtedato Saksnr

Vedtak

Merknader

Status

rekruttering og etablering av nye 0-hjemler.
3. Revidert Plan for legetjenester 2017– 2020 vedtas, som
Bærum kommunes Plan for legetjenester i perioden 2017 - 2020.
Revideringen omhandler grunnlaget for vurdering av behov,
listekapasitet, lokale legevakter og digitale løsninger.
4. Kommunen utvider legevakttilbudet, ved å inngå en
prøveordning om lokal legevakt ved det kommunale
legekontoret, samt søke frivillig deltagelse fra et av de øvrige
fastlegekontorene. Kontorene defineres som lokale legevakter.
5. I tråd med Plan for legetjenester 2017– 2020 og Bærum
kommunes digitaliseringsstrategi bes rådmannen arbeide videre
med nye digitale løsninger som er kompetanse-, tilgjengelighets, og kvalitetsforbedrende for legetjenesten. Prøveordningen med
lokal legevakter skal bidra til nye erfaringer i bruk av digitale
helsetjenester.

13

14

16.10.18

16.10.18

179/18

180/18

ØKONOMIMELDING II 2018
Rådmannen bes gi en samlet vurdering av ressurssituasjonen
ved Haug skole i et eget notat før behandlingen av
Handlingsprogram 2019-2022.
Fremtidig digital infrastruktur – Datasenter
1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette gjennomføringsfasen
for delprosjekt Datasenter, som er en del av prosjektet Fremtidig
Digital Infrastruktur. Dette innebærer anskaffelse av nødvendige
utstyr, programvare og tjenester. Videre arbeid skal skje i tråd
med den fremdrift og de prosjektambisjonene som det er
redegjort for i saken
3. De samlede investeringskostnadene for prosjektet er allerede
innarbeidet i rådmannens forslag til HP 2019-2022.
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Rådmannen fulgte opp dettte i saken
Tilleggsinst til HP 2019-2022 (J Post ID
18/236935).

Avsluttet

Rådmannen følger opp.

Avsluttet

Nr Møtedato Saksnr

15

16

17

6.11.18

6.11.18

6.11.18

188/18

190/18

191/18

Vedtak

Merknader

Bekkestua Nord – Utbyggingsavtaler
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 godkjenner
kommunestyret følgende utbyggingsavtalene for Bekkestua
Nord inngått mellom kommunen og berørte grunneiere:
· avtale for Gamle Ringeriksvei 39-41 gnr 19/bnr 72 (dok.id.
4202519)
· avtale for Gamle Ringeriksvei 43 gnr 19/bnr 131 (dok.id.
4202538)
· Gamle Ringeriksvei 47 gnr. 19/bnr. 358 (dok.id. 4202555)
· Nadderudveien 1-3 og Fagertunveien 2 A og B gnr 19/bnr 73,
75 og 76 (dok.id. 4202480)
· Bærumsveien 199 og 201 og Fagertunveien 1 og 3 A gnr.
19/bnr. 28, 32, 615 og 816 (dok.id. 4202606)
Fischer Random Sjakk - søknad om støtte 2019
1. Det innvilges inntil 1,5 mill kroner til gjennomføring av
sjakkfestivalen Fischer Random i Bærum i 2019 og midlene
utbetales i 3 rater. Dersom sjakkfestivalen oppnår økonomisk
overskudd vil tilskuddet avkortes. Det forutsettes at midlene
ikke benyttes til å finansiere premier eller VIP-arrangementer.
2. Rådmannen bes innarbeide søknadsbeløpet i
tilleggsinnstillingen til HP 2019-2022.
3. Rådmannen bes innarbeide 500 000 kr til forberedelser og
gjennomføring av parallelle lokale arrangementer.
Eiendomsstrategi 2015-2025 - plan for revidering av
strategien
1. Plan for rullering av Eiendomsstrategi 2015-2025 og plan for
politisk behandling vedrørende alternativ organisering av
kommunale boligertas til orientering.
2. Rådmannen legger frem revidert eiendomsstrategi våren
2020. Strategien skal ha et tiårs perspektiv.
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Status

Utbyggingsavtalene følges opp.

Avsluttet

Tildelingen er fulgt opp i vedtatt HP 20192022.

Avsluttet

Rådmannen legger frem revidert
eiendomsstrategi våren 2020.

Avsluttet

Nr Møtedato Saksnr

18

19

20

21

6.11.18

6.11.18

192/18

193/18

20.11.18
197/18

20.11.18

198/18

Vedtak
Handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien
2019-2022
1. Saken tas til orientering
2. Handlingsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med
realisering av digitaliseringsstrategien «Ett Bærum – Digitalt
førstevalg».
3. Handlingsplanen rulleres årlig og legges neste gang frem i
tilknytning til HP 2020- 2023.
Fysiske og sentrale arkiver- flytting og digitaliseringbeslutning og gjennomføring (BP3)
1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette gjennomføringsfasen
og nødvendige anskaffelser.
3. Økonomiske driftskonsekvenser innarbeides i ØM1 2019
Eineåsen skole – BP2 - beslutning om å igangsette
planleggingsfase med regulering
1. Rådmannens redegjørelse og konseptanalyse tas til
orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase,
reguleringsprosess og nødvendige anskaffelser knyttet til
prosjektering og bygging av 6 parallell Eineåsen ungdomsskole.
3. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase/
innhenting av tilbud fra entreprenører for beslutning om
gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer for kvalitet,
kostnad og fremdrift.
4. Modernisering og utvikling av Rykkinnhallene sees i
sammenheng med ny Eineåsen skole, jf. BP1.
5. Solenergi vurderes som energikilde.
Bekkestua ungdomsskole - Forankring etter konseptfase BP2

Side 8 av 13

Merknader

Status

Handlingsplanen rulleres i tilknyttning til HP
2020-2023.

Avsluttet

Økonomiske driftskonsekvenser innarbeides
i ØM1 2019.

Avsluttet

Sak om BP 3 legges etter planen frem høsten
2019.

Avsluttet

Sak om BP 3 legges etter planen frem høsten

Avsluttet

Nr Møtedato Saksnr

22

20.11.18

201/18

Vedtak

Merknader

1. Rådmannens redegjørelse om konseptet for ny Bekkestua
ungdomsskole tas til orientering og legges til grunn i det videre
arbeidet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase og
nødvendige anskaffelser knyttet til prosjektering og bygging av
10 parallell Bekkestua ungdomsskole.
3. Det etableres et tilleggsareal utover standard skoleprogram i
form av et fleksibelt multirom som blant annet kan benyttes til
teater/dans/musikk.
4. Ungdomsskolen benytter arealene i Nadderudhallen til
kroppsøving.
5. Det legges frem egen sak etter gjennomført
planleggingsfase/innhenting av tilbud fra entreprenører for
beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektets
rammer for kvalitet, kostnad og fremdrift. Fastsatt
kostnadsramme vil tas inn i Handlingsprogram 2020-2023.
6. Det vurderes om også Nadderud Arena kan benyttes til
kroppsøving.
7. Solenergi vurderes som energikilde.

2019.

Klimaklok …….. - Bærum kommunes klima og miljøpris
1. Hovedutvalget vedtar forslag til Klimaklok 2019 - Bærum
kommunes klima og miljøpris i tråd med rådmannens innstilling
2. Juryen oppnevnes med -3 representanter, herav også leder,
fra Hovedutvalg for Miljø, Idrett og Kultur -1 representant fra
kommunens Ungdomsråd, -1 næringslivsrepresentant oppnevnt
av Bærum Næringsråd -1 representant oppnevnt av Bærum
Velforbund
3. Hovedutvalg for Miljø – idrett og kultur oppnevner følgende
medlemmer til å sitte i juryen for klima og miljøprisen:
Morten Skauge(H) – leder Wenche Berg-Olsen (Frp) Signe
Bakke Johannessen (MDG) Oda Danielsen (Ungdomsrådet) Gry

Juryen for prisen har startet arbeidet og
utdeling av prisen for 2019 vil etter planen
skje før sommeren.
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Status

Avsluttet

Nr Møtedato Saksnr

Vedtak

Merknader

Status

Boliger som eventuelt leies ut på det
ordinære utleiemarkedet rapporteres som del
av den kvartalsvise rapporten for ledighet i
kommunale utleieboliger.

Avsluttet

Vallerveien 146- Mixed housing orientering om organisering og
gjennomføringsmodell legges frem i mars
2019.

Avsluttet

Ordningen evalueres etter tre år.

Avsluttet

Skådinn (Bærum Næringsråd) Kåre Lindemann (Bærum
Velforbund)
4. Jury oppnevnes for kommunestyreperioden.
5. Prisen er samlet 300 000 kr årlig og kan fordeles mellom flere
kandidater og dekkes innenfor kommunens klima- og miljøfond

23

24

25

20.11.18

20.11.18

18.12.18

206/18

215/18

218/18

Ledighet i kommunale utleieboliger - rapportering for 3.
kvartal 2018
1.Rådmannens redegjørelse om ledighet i kommunale
utleieboliger for 3. kvartal 2018 tas til orientering.
2. Boliger som bør beholdes i kommunens eie, men som det for
tiden ikke er behov for eller ikke anses egnet til kommunens
formålsgrupper, kan vurderes leid ut på det ordinære
utleiemarkedet. Antallet og status vil rapporteres kvartalsvis.
Mixed housing – konsept for utvikling av fremtidens
boligområder
Rådmannens redegjørelse for boligkonseptet «Mixed Housing»
tas til orientering.
2. Rådmannen konkretiserer konseptet i innovasjonsprosjektet
Vallerveien 146, og legger frem egen investeringssak (BP2) for
prosjektet 1. halvår 2019.
3. Rådmannen bes igangsette reguleringsarbeid for boligprosjekt
basert på "Mixed housing" i Vallerveien 146 og undersøke
muligheter for å anvende konseptet også i Dønskiveien 28-38.
Omsorgsboliger og valgfrihet – leie eller eie
1. For nye omsorgsboliger for mennesker med
utviklingshemming innføres mulighet til å velge mellom leie og
eie innenfor de rammer som beskrives i rådmannens
redegjørelse i denne saken.
2. Boligene skal primært organiseres som borettslag der dette er
juridisk gjennomførbart.
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Nr Møtedato Saksnr

Vedtak

Merknader

Status

3. Prisfastsettelse ved videresalg (ikke førstegangsoverdragelse)
av bolig reguleres i henhold til prisutviklingen basert på
Eiendom Norges boligprisindeks for Asker/og Bærum, justert
med påslag/fradrag for oppgradering/ påkostninger og slitasje.
Opprinnelig investeringstilskudd kommer til fradrag i salgspris
før regulering.
4. Ordningen evalueres etter tre år. I evalueringen vurderes også
om ordningen bør videreføres eller avvikles, og om den bør
utvides til andre typer omsorgsboliger.

26

27

18.12.18

226/18

Interpellasjon fra Bjørn A. Larsen (R): Hvordan
arbeiderhistorie ivaretas i Bærum
Saken oversendes rådmannen til oppfølging.
EVENTUELT
Bjørn Røtnes (H) stilte spørsmål vedrørende status og oversikt
over de automatiserte tjenestene i tilfelle
kommunikasjonsproblemer og svikt i den digitale
infrastrukturen, som for eksempel livskritisk medisinsk utstyr
ute hos hjemmepasienter.

18.12.18
Ordføreren viste til at Kjell Maartmann-Moe (Ap) har meldt inn
spørsmål til kommunestyrets møte 06.02.2019 om kabelbruddet
som rammet 14.000 abonnenter og om kommunen har noen plan
B.
Rådmannen kommer tilbake til saken.
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Rådmannen vurderer egnet oppfølging.

Under
arbeid

Besvart med notat «Spørsmål om digital
infrastruktur og beredskap ved kabelbrudd» J
Post ID 18/3450.

Avsluttet

VEDTAK FRA 2017

23.5.17

28

29

30

23.5.17

19.9.2017

Kommunegården - foreløpig konseptvurdering
1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
2. Alternativ 2 legges til grunn for videre arbeid i konseptfasen: Tilrettelegge for
nytt kontorkonsept med plass for 300-600 nye arbeidsplasser og et mål om ca 13
m2 arbeidsplassrelatert areal pr plass, i tråd med det Statsbygg har lagt som norm
for regjeringskvartalet. Høye miljø og klimaambisjoner.
3. Følgende temaer skal utredes videre:
Kommunegården som signalbygg innen miljø og bærekraft. Hva skal til i
rehabiliteringen og hva er kost/nytte.
Konkretisere hvilke hensyn som bør tas for å forbedre kommunegårdens
posisjon mot bybildet, og sikre at investeringene som gjøres er i tråd med
120/17 fremtidens utvikling av Sandvika by.
Konkretisere prinsipp for arbeidsplassutforming som skal sikre fleksible,
miljøvennlige og arealeffektive arbeidsplasser i tråd med tidligere vedtak i
Formannskapet.
Videreføre dialogen med byggeier Bærum kommunale pensjonskasse (BKP)
for å konkretisere roller, ansvar, prosjektorganisering, finansieringsmodeller og
avtalebehov knyttet til rehabiliteringen.
Midlertidige kontorlokaler i byggeperioden – muligheter og konsekvenser
4. Rådmannen foreslår å sette av kr 3 millioner til utredninger i ØM1 2017
5. Det legges frem en ny sak etter fullført konseptfase høsten 2017 for endelig
beslutning om konsept og om å igangsette planleggingsfase
6. Rådmannen bes legge frem forslag til videreutvikling av den kunstneriske
utsmykkingen i bygningen.

Rådmannen la frem sak om
kommunegården 27.2.19 J Post
ID 19/43379.

Avsluttet

Læring og innovasjon etter studieturen i Århus - Arbeidsutvalg for
hovedutvalg bistand og omsorg
122/17 Rådmannen kommer tilbake til en sak til høsten om det videre arbeidet med
innbyggermedvirkning.

Rådmannen legger frem sak om
innbyggersamarbeid våren 2019.

Under
arbeid

175/17 Svømmeanlegg på Rud - plan for gjennomføring

Beslutning om gjennomføring

Avsluttet
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1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner for å igangsette
anskaffelse av totalentreprise for nytt svømmeanlegg på Rud i tråd med denne
saken (anskaffelse med forbehold om politisk beslutning om gjennomføring).
3. Det legges frem egen sak for endelig beslutning om gjennomføring med
fastsettelse av kvalitet, kostnadsrammer og fremdrift i 2018, etter at
gjennomføring og fremdrift for anlegget sett opp mot totaløkonomi er vurdert
politisk i forbindelse med HP-behandling 2018-2021. Totalentrepriseanskaffelse
med forhandlinger er da gjennomført og markedsutsikkerhet redusert.
Omsorgsanlegg i Henie Onstad-området - fremtidig utvikling
1. Rådmannen fremmer i løpet av andre halvår 2018 sak med utredning om
31 17.10.2017 193/17 fremtidig utnyttelse av kommunens eiendomsmasse i Henie Onstad korttids- og
trygghetsavdeling, Henie Onstad seniorsenter og Helmerveien omsorgsboliger.
2. Utredningen besvarer de momenter som beskrives i rådmannens redegjørelse.
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(BP3) ble vedtatt av
Kommunestyret 5.12.18 ( J.post
ID 18/221016).

Rådmannen tar sikte på å legge
frem sak i mars 2019.

Under
arbeid

