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018/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 14.3.2019 godkjennes slik
den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

MIK - 018/19 - 11.04.2019:
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 14.3.2019 godkjennes slik
den foreligger.

019/19 : Årsrapport 2018 Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapporten for 2018 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 019/19 - 11.04.2019:
Vedtak:
Årsrapporten for 2018 tas til orientering.

020/19 : Handlingsprogram 2020-2023 - Økonomisk handlingsrom og
prosess
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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MIK - 020/19 - 11.04.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

021/19 : Virksomhetsanalyse for sektor Miljø, idrett og kultur
Rådmannens forslag til vedtak:
Virksomhetsanalysen tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 021/19 - 11.04.2019:
Vedtak:
Virksomhetsanalysen tas til orientering.

022/19 : 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 Kathrine Zeiner-Gundersen, H
Når klimastrategien skal revurderes igjen i neste periode, bes rådmannen konkretisere
hovedmålene sett opp mot reduksjonene i CO2-ekvivalenter. Det samme gjelder
enkelttiltak når det er mulig og hensiktsmessig. Foreslåtte tiltak bes sammenstilt i en
bred og bærekraftig sammenheng ( Mål, effekt, konsekvensanalyse)
Votering:
Rådmannens forslag til hovedmål 4, 5 og 7 ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp)
Rådmannens forslag forøvrig ble enstemmig vedtatt.
Zeiner-Gundersens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 022/19 - 11.04.2019:
Innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. Klimastrategiens handlingsplan oppdateres i tråd med rådmannens forslag til nye
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tiltak.
3. Når klimastrategien skal revurderes igjen i neste periode, bes rådmannen
konkretisere hovedmålene sett opp mot reduksjonene i CO2-ekvivalenter. Det samme
gjelder enkelttiltak når det er mulig og hensiktsmessig. Foreslåtte tiltak bes sammenstilt
i en bred og bærekraftig sammenheng ( Mål, effekt, konsekvensanalyse)

023/19 : Bærum Klimafond og Klimasats - 2018 og 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
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 Yngve Bjerke, Frp
Formuleringen i prosjekt 3 endres fra "Positive tiltak for å redusere bruken av privatbil"
til "Positive og ikke restriktive tiltak for å redusere bruken av privatbil".
Forslag fremmet av Yngve Bjerke, Frp
Formuleringen i prosjekt 6 endres fra "Klimakloke arrangementer" til "Klimakloke og
miljøvennlige arrangementer".
Votering:
Bjerkes forslag til ny formulering av prosjekt 3 fikk 2 stemmer (Frp) og falt
Bjerkes forslag til ny formulering av prosjekt 6 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til prosjekt 8 ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp)
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

MIK - 023/19 - 11.04.2019:
Vedtak:
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.
3. Formuleringen i prosjekt 6 endres fra "Klimakloke arrangementer" til "Klimakloke
og miljøvennlige arrangementer".
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024/19 : Bruk av el-sykkel på stier og løyper i marka
Rådmannens forslag til vedtak:
Bærum kommune tar til orientering stortingets vedtak om å gi departementet
myndighet til å gi forskrift om adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka.

Behandlingen i møtet:

Forslag fremmet av Priya Prasath, Ap
Saken utsettes til neste møte i påvente av partimessig behandling,
Votering:
Prasaths forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 024/19 - 11.04.2019:
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i påvente av partimessig behandling,.

025/19 : Driftssentral Rud - foranalyse fremtidig utvikling
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foranalyse med redegjørelse for mulig fremtidig utvikling av driftsbase Rud tas
til orientering.
2. Overordnede føringer for fremtidig driftsbase Rud legges til grunn for videre
konseptutredning. Utredningen skal konkretisere konsept for en ny samlet
driftsenhet med kontor- og driftsfunksjoner innenfor tomteareal 1.
3. Sak for investeringsprosjektet (BP2) for fase 1 legges frem i Q2 2020.
4. Rådmannen utreder alternativer for fremtidig bruk av hele driftsområdet på
Rud, herunder en mer effektiv driftstjeneste, muligheter for etablering av en
felles løsning for energiutveksling på Rud, samt økt samarbeid med næringsliv
og utdanningsinstitusjoner i området.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 025/19 - 11.04.2019:
Vedtak:
1. Foranalyse med redegjørelse for mulig fremtidig utvikling av driftsbase Rud tas
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til orientering.
2. Overordnede føringer for fremtidig driftsbase Rud legges til grunn for videre
konseptutredning. Utredningen skal konkretisere konsept for en ny samlet
driftsenhet med kontor- og driftsfunksjoner innenfor tomteareal 1.
3. Sak for investeringsprosjektet (BP2) for fase 1 legges frem i Q2 2020.
4. Rådmannen utreder alternativer for fremtidig bruk av hele driftsområdet på
Rud, herunder en mer effektiv driftstjeneste, muligheter for etablering av en
felles løsning for energiutveksling på Rud, samt økt samarbeid med næringsliv
og utdanningsinstitusjoner i området.

026/19 : Handlingsprogram for samferdsel 2020-2023 Akershus
fylkeskommune - innspill fra Bærum
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til innspill til Handlingsprogam for samferdsel oversendes til
Akershus fylkeskommune som Bærums innspill.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Gunnar Gussgard, Ap
Bærum kommune vil understreke betydningen av å få realisert Fornebu-banen og viser
til egne prosesser om dette

Fellesforslag fremmet av Gunnar Gussgard, Ap og Signe Bakke Sølberg Johannessen,
MDG
Avgangshyppigheten på kollektivruter på tvers, inkludert ekspressbusstilbudet, i Bærum
bør økes

Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Gussgards forslag ble enstemmig vedtatt.
Gussgards og Johannessens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 026/19 - 11.04.2019:
Vedtak:
Rådmannens forslag til innspill til Handlingsprogam for samferdsel oversendes til
Akershus fylkeskommune som Bærums innspill.
Bærum kommune vil understreke betydningen av å få realisert Fornebu-banen og viser
til egne prosesser om dette
Avgangshyppigheten på kollektivruter på tvers, inkludert ekspressbusstilbudet, i Bærum
bør økes
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027/19 : SLT årsrapport 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2018 for Samordning av lokale rus og- kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
tas til
orientering.

Behandlingen i møtet:

MIK - 027/19 - 11.04.2019:
Vedtak:
Årsrapport 2018 for Samordning av lokale rus og- kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
tas til orientering.

028/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tittel
Planlagte saker til MIK 2019 - referatsak
Svar på spørsmål fra Yngve Bjerke (Frp)
Asker og Bærum Vannverk - nytt vannbehandlingsanlegg
Etterslep veivedlikehold- status
Ny partnerskapsavtale mellom Bærum kommune og DNT Bærum
Turlag 2019 - 2022
Årsrapport 2018 Bærum kommune- spørsmål

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

MIK - 028/19 - 11.04.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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029/19 : "Fritidsstipend" årsrapport 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 029/19 - 11.04.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Morten Skauge
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

