BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:
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HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR
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Møteleder:
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Øystein Goksøyr
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V

Følgende varamedlemmer møtte:
Karianne Thøger-Haaverstad
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V

Antall representanter: 15
Fra administrasjonen
Arthur Wøhni
Jannike Hovland
Svein Finnanger

Tittel
kommunaldirektør
kommunalsjef
konstituert kommunalsjef

Stig Olai Kapskarmo

Spesialrådgiver/utvalgssekretær
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

030/19

Godkjenning av protokoll

031/19

5-årig vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer

032/19

Miljørettet helsevern 2018 - orientering

033/19

Tilskudd til kulturformål 2019 - forslag til tildeling

034/19

Tilskudd til frivillighetstiltak 2019 (Frivillighetsmidler)

035/19

Aksjetegning i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

036/19

038/19

Asker og Bærum Vannverk - nytt
vannbehandlingsanlegg
Masseforvaltning - Prosjekt» Bærum Ressursbank» –
rammer for videre arbeid
Bruk av el-sykkel på stier og løyper i marka

039/19

Referatsaker

040/19

Kolsåsbakken alpinanlegg - status og vurdering av
fremtidig drift
Evaluering av ordningen med ungdomsråd

037/19

041/19

Eventuelt
I begynnelsen av møtet ble det holdt tre orienteringer
- Orientering i tilknytning til sak 036/19 ved seniorrådgiver Per Øystein Funderud,
Asker kommune.
- Orientering fra Ruter ved områdeleder Robert Fjelltun.
- Orientering om vintervedlikehold ved veisjef Christian Strandenæs
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030/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg miljø, idrett og kulturs møte 11.04.2019 godkjennes slik den
foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig vedtatt.

MIK - 030/19 - 09.05.2019:
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg miljø, idrett og kulturs møte 11.04.2019 godkjennes slik den
foreligger.

031/19 : 5-årig vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens orienteringssak om innføring av 5-årsplaner for vedlikehold av
kommunale eiendommer, tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 031/19 - 09.05.2019:
Vedtak:
Rådmannens orienteringssak om innføring av 5-årsplaner for vedlikehold av
kommunale eiendommer, tas til orientering.

032/19 : Miljørettet helsevern 2018 - orientering
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse for arbeidet med miljørettet helsevern 2018 tas til
orientering.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 032/19 - 09.05.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse for arbeidet med miljørettet helsevern 2018 tas til
orientering.

033/19 : Tilskudd til kulturformål 2019 - forslag til tildeling
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tilskudd til kulturformål for 2019 og foreløpig tilsagn om tilskudd i 2020 fordeles i
henhold til vedlegg 1 i denne sak.
2. Tildeling til tiltak innenfor rammen av sektorutvalgets ansvarsområde, men som
ikke nødvendigvis omfattes av retningslinjene, fordeles i henhold til vedlegg 1.
3. Midler som ikke er fordelt i denne sak, kan fordeles utenom hovedsøknadsfrist.
Tilskudd på inntil kr 25 000 pr søknad kan fordeles administrativt, øvrige søknader
legges fram til politisk behandling.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Nytt punkt 4:
Grav skolekorps, Lysaker skolekorps og Snarøya skolekorps gis hver et tilskudd på
30.000 kr for 2019 forutsatt innsendt søknad innen 1. juni 2019 og kvalifikasjon iht.
retningslinjer.
Nytt punkt 5:
SAN FIESTA 2019 gis et tilskudd for 2019 på 50.000 kr.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 033/19 - 09.05.2019:
Vedtak:
1. Tilskudd til kulturformål for 2019 og foreløpig tilsagn om tilskudd i 2020 fordeles i
henhold til vedlegg 1 i denne sak.
2. Tildeling til tiltak innenfor rammen av sektorutvalgets ansvarsområde, men som
ikke nødvendigvis omfattes av retningslinjene, fordeles i henhold til vedlegg 1.
3. Midler som ikke er fordelt i denne sak, kan fordeles utenom hovedsøknadsfrist.
Tilskudd på inntil kr 25 000 pr søknad kan fordeles administrativt, øvrige søknader
legges fram til politisk behandling.
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4. Grav skolekorps, Lysaker skolekorps og Snarøya skolekorps gis hver et tilskudd på
30.000 kr for 2019 forutsatt innsendt søknad innen 1. juni 2019 og kvalifikasjon
iht. retningslinjer.
5. SAN FIESTA 2019 gis et tilskudd for 2019 på 50.000 kr.

034/19 : Tilskudd til frivillighetstiltak 2019 (Frivillighetsmidler)
Rådmannens forslag til vedtak:
Frivillighetsmidler (tilskudd til frivillighetstiltak) for 2019 fordeles som redegjort for i
denne sak.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Rådmannen bes vurdere søknaden fra Røde Kors og foretar en vurdering frem mot
behandlingen av Økonomimelding 1.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 034/19 - 09.05.2019:
Vedtak:
Frivillighetsmidler (tilskudd til frivillighetstiltak) for 2019 fordeles som redegjort for i
denne sak.
Rådmannen bes vurdere søknaden fra Røde Kors og foretar en vurdering frem mot
behandlingen av Økonomimelding 1.

035/19 : Aksjetegning i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
Rådmannens forslag til vedtak:
Bærum kommune tegner en aksjepost på inntil 10 %, til en samlet pris av inntil NOK
100 000,- i selskapet som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS».
Aksjeposten finansieres innenfor budsjettet til programområde Vann og avløp.

Behandlingen i møtet:

MIK - 035/19 - 09.05.2019:

6
Vedtak:
Bærum kommune tegner en aksjepost på inntil 10 %, til en samlet pris av inntil NOK
100 000,- i selskapet som får navnet «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS».
Aksjeposten finansieres innenfor budsjettet til programområde Vann og avløp.

036/19 : Asker og Bærum Vannverk - nytt vannbehandlingsanlegg
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Vannbehandlingsanlegg bygges i tråd med forprosjekt innenfor rammen på
P50 (960 mill. kr) og med ferdigstillelse innen 2025.
2. Vannbehandlingsanlegget finansieres av selskapet gjennom låneopptak på
inntil 1137 mill, kr (P85).
3. Selskapsavtales § 12 endres i samsvar med med vedlagte utkast, og slik at
selskapets låneramme økes fra 100 mill. kroner til 1250 mill. kroner.

Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 036/19 - 09.05.2019:
Innstillig:
1. Vannbehandlingsanlegg bygges i tråd med forprosjekt, innenfor en ramme på
960 mill kroner og med ferdigstillelse innen 2025.
2. Vannbehandlingsanlegget finansieres av selskapet gjennom låneopptak på
inntil 1137 mill kroner.
3. Selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagte utkast, og slik at selskapets
låneramme økes fra 100 mill kroner til 1250 mill kroner.

037/19 : Masseforvaltning - Prosjekt» Bærum Ressursbank» – rammer for
videre arbeid
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Sak om arbeider med etablering av «Bærum Ressursbank» tas til orientering.
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2. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre arbeidet og utrede opprettelse av en
ressursbank herunder vurdere alternative organisasjonsmodeller i samarbeid
med utbyggere, grunneiere og andre myndigheter.
3. Det legges frem egen sak om opprettelse av en ressursbank herunder
kommunal deltakelse i en ressursbank

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Edvard B. Værland, V
Konsekvenser knyttet til avrenning og vannfordrøyning skal vurderes i saken.
Votering:
Rådmannens forsla ble enstemmig vedtatt.
Værlands forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 037/19 - 09.05.2019:
Vedtak:
1. Sak om arbeider med etablering av «Bærum Ressursbank» tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre arbeidet og utrede opprettelse av en
ressursbank herunder vurdere alternative organisasjonsmodeller i samarbeid
med utbyggere, grunneiere og andre myndigheter.
3. Det legges frem egen sak om opprettelse av en ressursbank herunder
kommunal deltakelse i en ressursbank
4. Konsekvenser knyttet til avrenning og vannfordrøyning skal vurderes i saken.

038/19 : 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 Morten Skauge, H
Det innføres ikke nye restriksjoner på sykling i Marka og el-sykkel og vanlig sykkel
sidestilles.
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
Bærum kommune innfører forbud mot elsykkel på stier og løyper i marka.
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Forslag fremmet av Edvard B. Værland, V
1. Det tas initiativ til en holdningskampanje knyttet til god sykkelkultur i marka.
Nabokommunene inviteres med i arbeidet.
2. Bærum kommune går i dialog med grunneierne som eier grunn i marka med mål om
å etablere felles regler for ferdsel med elsykkel i marka.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom Skauges og Johannessens forslag ble Skauges forslag
vedtatt med 13 stemmer (6H, 3Ap, 2V, 2Frp) mot Johannessens forslag som fikk 2
stemmer (1H (Zeiner-Gundersen) og MDG) og falt.
Værlands forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 038/19 - 09.05.2019:
Vedtak:
1. 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.
2. Det innføres ikke nye restriksjoner på sykling i marka og el-sykkel og vanlig sykkel
sidestilles.
3. Det tas initiativ til en holdningskampanje knyttet til god sykkelkultur i marka.
Nabokommunene inviteres med i arbeidet.
4. Bærum kommune går i dialog med grunneierne som eier grunn i marka med mål om
å etablere felles regler for ferdsel med elsykkel i marka.

039/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.

Tittel
Fylkesmannens forventningsbrev 2019
Kommunebarometeret 2019 - basert på foreløpige tall for 2018
Rådmannens forslag til tildeling av kulturtilskudd 2019
Forurensningssituasjonen, særlig bly og støy, ved
Løvenskioldbanen og områdene rundt.
Uttalelse Kolsåsbakken
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

MIK - 039/19 - 09.05.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

040/19 : Kolsåsbakken alpinanlegg - status og vurdering av fremtidig drift
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Rådmannen kommer tilbake til mulige løsning i økonomimelding 1-2019.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 040/19 - 09.05.2019:
Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Rådmannen kommer tilbake til mulige løsning i økonomimelding 1-2019.

041/19 : Evaluering av ordningen med ungdomsråd
Forslag til vedtak:
· Evalueringen tas til orientering

Behandlingen i møtet:
Votering:
Evalueringen ble enstemmig tatt til orientering.
MIK - 041/19 - 09.05.2019:
Vedtak:
· Evalueringen tas til orientering

Eventuelt
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Dag Egil Strømme (H) ba om at potensielle brukere, for eksempel Bærum kulturråd og
Kirken i Bærum involveres i arbeidet med fremtidig forsamlingshus på Fornebu.
Rådmannen orienterte om at det kommer en sak om dette til hovedutvalgets neste møte.

Morten Skauge
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

