BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

15.03.2019

HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR
14.03.2019 kl. 18:00 - 20:30

Før behandlingen av sakskartet blir det en orientering om Multiconsults rapport om veier.
Møteleder:
Morten Skauge

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Gunnar Gussgard
Priya Prasath
Wenche F. Berg-Olsen
Yngve Bjerke
Dag Egil Strømme
Elia Otero
Kathrine Zeiner-Gundersen
Morten Dahl-Hansen
Morten Larsen
Signe Bakke Sølberg Johannessen
Edvard B. Værland
Øystein Goksøyr

Parti
AP
AP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
MDG
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Cathrine Chaffey
Frode Bostadløkken

Parti
AP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Maj Berger Sæther
Jon Halvor Stridsklev

Parti
AP
H

Antall representanter: 15
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006/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 24. 2. 2019 godkjennes slik
den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

MIK - 006/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 24. 2. 2019 godkjennes slik
den foreligger.

007/19 : Klimastrategi 2030- status 2018 og plan for 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Klimastrategiens handlingsplan oppdateres i tråd med rådmannens forslag til nye
tiltak.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Saken behandles over to møter. Endelig vedtak fattes i hovedutvalgets møte 11. april.
Forslag fremmet av Øystein Goksøyr, V
Klimastrategiens handlingsplan oppdateres i tråd med rådmannens forslag til nye tiltak
og vedtatte tiltak i ny sykkelstrategi og handlingsplan for sykkel.
Votering:
Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 007/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
Saken behandles over to møter. Endelig vedtak fattes i hovedutvalgets møte 11. april.

008/19 : Bærum Klimafond og Klimasats - 2018 og 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
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1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra Bærum klimafond i 2019 slik
beskrevet i saken.
2. Bærum kommune søker om tilskudd gjennom Klimasats 2019 slik som beskrevet i
saken.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Saken behandles over to møter. Endelig vedtak fattes i hovedutvalgets møte 11. april.
Rådmannen gis fullmakt til å søke på aktuelle midler i mellomtiden.
Votering:
Morten Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 008/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
Saken behandles over to møter. Endelig vedtak fattes i hovedutvalgets møte 11. april.

009/19 : Overvannshåndtering Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 009/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering

010/19 : Avlastningstilbud til barn og unge med utviklingshemming fremtidig behov og kapasitet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for
avlastningsplasser til barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny
barne- og avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og
ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud
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til barn og unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig
til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 010/19 - 14.03.2019:
Innstilling:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for
avlastningsplasser til barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny
barne- og avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og
ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud
til barn og unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig
til orientering.

011/19 : Spillemidler til kulturarenaer 2019 - Tanken
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad fra Bærum kulturhus, om støtte til samarbeidsprosjektet for bygging av
øvingsrom på Tanken, oversendes Akershus fylkeskommune.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 011/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
Søknad fra Bærum kulturhus, om støtte til samarbeidsprosjektet for bygging av
øvingsrom på Tanken, oversendes Akershus fylkeskommune.

012/19 : Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken - innspill
Rådmannens forslag til vedtak:
Bærum kommune gir følgende innspill til Klima og miljødepartementet:
Bærum kommune hilser velkommen en ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken.
Kartlegging av hva slags kulturminner en kommune ønsker å bevare er bærebjelken i
kulturminnevernet. Bærum kommune anbefaler at stortingsmeldingen legger føringer
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for en kontroll av registreringer og en evaluering av kulturminnene våre. Videre
anbefales at stortingsmeldingen viderefører registrering og evaluering av kulturminner
opp til vår tid.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 012/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
Bærum kommune gir følgende innspill til Klima og miljødepartementet:
Bærum kommune hilser velkommen en ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken.
Kartlegging av hva slags kulturminner en kommune ønsker å bevare er bærebjelken i
kulturminnevernet. Bærum kommune anbefaler at stortingsmeldingen legger føringer
for en kontroll av registreringer og en evaluering av kulturminnene våre. Videre
anbefales at stortingsmeldingen viderefører registrering og evaluering av kulturminner
opp til vår tid.

013/19 : Navnesak – Ostøya/Oustøya i Bærum kommune - høring
Rådmannens forslag til vedtak:
Bærum kommunene anbefaler skrivemåten Ostøya.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Bærum kommunene anbefaler skrivemåten Oustøya.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Rådmannens og Skauges forslag, ble Skauges forslag
enstemmig vedtatt.
MIK - 013/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
Bærum kommunene anbefaler skrivemåten Oustøya.

015/19 : Bysykkel i Bærum - konseptvalg (BP2)
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune lyser ut konkurranse om etablering av bysykkel i Bærum
innenfor de rammer som fremgår av denne sak.
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2. Det åpnes for reklame på sykkelstativ, sykler samt reklameflate på
sykkelstasjonenes endevegg.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 015/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
1. Bærum kommune lyser ut konkurranse om etablering av bysykkel i Bærum
innenfor de rammer som fremgår av denne sak.
2. Det åpnes for reklame på sykkelstativ, sykler samt reklameflate på
sykkelstasjonenes endevegg.

016/19 : Kulturanleggsplan 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kulturanleggsplanen for perioden 2019-2022 vedtas.
2. Rapportering tiltak fra kulturanleggsplanen 2016-2018 tas til orientering.
3. Tidsintervall for rullering av kulturanleggsplanen endres fra årlig til hvert fjerde år.
Det rapporteres årlig om tildelinger i løpet av planperioden i orienteringssak.
4. Midler bevilget i Handlingsprogrammet til kulturanleggsplanen betraktes som
avsetting av midler til et «Kulturanleggsfond». Disponering av midlene følger
Kulturanleggsplanens prioriteringer.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
…, med følgende tillegg til punkt 1: Oppgradering av Schia Dance Companys lokaler på
Hamang vurderes delvis finansiert innenfor kulturanleggsplanen slik at de tilfredsstiller
Arbeidstilsynets krav. Det vises til tidligere behandling, senest referatsak 18/196162 i
MIK
Forslag fremmet av Yngve Bjerke, Frp
Alternativ til Rådmannens forslag, punkt 3: Tidsintervall for rullering av
kulturanleggsplanen endres fra årlig til annethvert år. Det rapporteres årlig om
tildelinger i løpet av planperioden i orienteringssak.
Votering:
Rådmannens forslag, punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Skauges forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (3 Ap, 2 Frp, 1 MDG).
Rådmannens forslag, punkt 2 ble enstemmig vedtatt
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Ved alternativ votering mellom Rådmannens forslag ble Bjerkes forslag vedtatt mot 3
stemmer (3 Ap)

MIK - 016/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
1. Kulturanleggsplanen for perioden 2019-2022 vedtas med følgende tillegg:
Oppgradering av Schia Dance Companys lokaler på Hamang vurderes delvis
finansiert innenfor kulturanleggsplanen slik at de tilfredsstiller Arbeidstilsynets
krav. Det vises til tidligere behandling, senest referatsak 18/196162 i MIK
2. Rapportering tiltak fra kulturanleggsplanen 2016-2018 tas til orientering.
3. Tidsintervall for rullering av kulturanleggsplanen endres fra årlig til annethvert år.
Det rapporteres årlig om tildelinger i løpet av planperioden i orienteringssak.
4. Midler bevilget i Handlingsprogrammet til kulturanleggsplanen betraktes som
avsetting av midler til et «Kulturanleggsfond». Disponering av midlene følger
Kulturanleggsplanens prioriteringer.

017/19 : Rådmannens oppfølging av vedtak for Hovedutvalg miljø, idrett og
kultur
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 017/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur tas til orientering.

014/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Forvaltningsrevisjonsrapport - God vinterdrift av veiene
Utfordringer med deponiene i Bærum
Kopi av høringsuttalelse til endringer av verneforskrifter for to
landskapsvernområder og fire friluftslivsområder i Oslo kommune
Parkering Ringhøyden - orientering
Ny innsamlingskontrakt av avfall i Bærum kommune- orientering
Spørsmål vedrørende sak om avlastningstilbud til barn og unge
med utviklingshemming - fremtidig behov og kapasitet
Handlingsprogram for samferdsel 2020-23 - invitasjon fra
Akershus fylkeskommune
Planlagte saker til MIK 2019 - referatsak

Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

MIK - 014/19 - 14.03.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Morten Skauge (H) fikk utvalgets tilslutning til å be Rådmannen om en sak vedrørende elsykling i marka.

Yngve Bjerke (Frp) tok opp problemer med søppelinnhenting i Skytterdalen og spurte om
kommunen planlegger å bygge nytt containersystem nede i bakken.
Kommunalsjef Finnanger besvarte spørsmålet (se referatsaker).

Yngve Bjerke (Frp) viste til at Bærum kommune har skiftet leverandør på tømming av
septiktanker, fra Bærum Septik til Ringerike Septikservice, og spurte om Rådmannen
hadde hensyntatt det at Bærum Septik kjenner kommunen og vet hvor septiktankene
befinner seg, og videre om Rådmannen hadde tatt i betraktning at det neppe er klimaeller miljøvennlig at ny leverandør antagelig må kjøre 5-6 mil for å gjøre samme jobben
som tidligere leverandør som ligger på Haslum.
Kommunalsjef Finnanger besvarte spørsmålet (se referatsaker).

Wenche Berg-Olsen (Frp) stilte spørsmål om når hundeparken på Fornebu forventes å
være ferdig oppgradert, ref. HP-vedtak fra 2017.
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Kommunalsjef Finnanger kommer tilbake til utvalget med et svar når det foreligger.

Wenche Berg-Olsen (Frp) viste til at det det i forbindelse med HP-behandlingen ble
vedtatt endringer i parkeringsbestemmelsene slik tidspunktet for betaling ble endret fra
kl. 17.00 til 15.00 og stilte spørsmål om hvorfor ikke parkeringsskiltene er endret.
Kommunalsjef Finnanger svarte at parkeringsautomatene er justert i tråd med endringene
og at skiltene vil rettes opp så raskt som mulig.

Morten Larsen (H) ba om at man i kontakt med Statens Kartverk ber dem om å vurdere å
fjerne Gamle Jongsåsvei fra kartet ettersom denne veien ikke eksisterer lengre.

Morten Larsen (H) kom med innspill om å begrense bruken av begrepet bysykkel og at
man f.eks. kunne benytte begrep som elsykkel-pool fremfor begrepet bysykkelordning.

Gunnar Gussgard (Ap) viste til oppslag i Budstikka om fylkeskommunale skolers
behandling av skolekorps i Bærum og ba om at kommunen stiller seg positive dersom det
skulle bli nødvendig for skolekorps og finne andre lokaler enn der de er i dag, f.eks. i
forbindelse med loppemarked.

Dag Egil Strømme (H) fikk utvalgets tilslutning til å be Rådmannen om et notat
vedrørende forurensningssituasjonen, særlig bly og støy, ved Løvenskioldbanen og
områdene rundt.

Morten Dahl-Hansen (H) tok opp det er dårlig kvalitet på de grønne posene kommunen
tilbyr og at f.eks. Oslo kommune har grønne poser av bedre kvalitet.

Kommunalsjef Finnanger informerte om at Rådhusbroen vil være stengt for bilkjøring fra
ca. 20. mars til ca. slutten av juni, dette av sikkerhetsmessige årsaker og på grunn av
arbeidet med Elvepromenaden.

Utvalgssekretæren orienterte om programmet for studieturen til Aarhus og København.

Morten Skauge
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

