Rådmannens oppfølging av politiske vedtak for Hovedutvalg miljø, idrett og kultur 2017 – vår 2019
OVERSIKT OVER OPPFØLGING AV VEDTAK MIK. Tilsvarende sak sist behandlet av MIK 13.09.18 i sak 68/18. Oppdatert per 20.05.2019
Vedtakstekst
Merknader
Status
Ansvarlig
Notat m/statusrapport planlagt
klar fra rådmannen i starten av
Kunstgressbaner for fotball med gummigranulat - nye retningslinjer:
Under
Finnanger
neste KST periode (sept.20). Se
12.10.17
89/17 Pkt. 3. Rådmannen bes avlegge en statusrapport i begynnelsen av neste
arbeid
(Stien)
for øvrig sak 48/18 Referatsak: 2.
kommunestyreperiode.

Møtedato Saksnr.

Status for bruk av midler til kunstgressbaner m/gummigranulat 18.

15.05.18

15.05.18

11.10.18

42/18

47/18

83/18

Etablering av dansekompani i Bærum - søknad om støtte.
4. Støtten fra Bærum kommune forutsetter at · Schia Dance Company
etablere seg, herunder har forretningsadresse, i Bærum kommune. ·
Schia Dance Company bidrar inn i Dansefot, annen talentutvikling av
unge dansere i Bærum, samt andre kultursatsinger. · Schia Dance
Company stiller en styreplass til disposisjon for Bærum kommune. · Schia
Dance Company i hovedsak bruker Bærum kulturhus til urpremierer og
oppsetninger, med mindre annet avtales med Bærum kulturhus.
Vannscooter - lokalt regelverk for regulering. 1) Rådmannen bes om å
utarbeide forslag til forskrifter til fartsbegrensning og orden i havner og
sjøområder. 2) Arbeidet søkes koordinert med de øvrige kommunene i
indre Oslofjord med sikte på mest mulig likelydende forskrifter. Det skal
særlig legges vekt på hensynet til miljø, et godt friluftsliv for alle og trygg
ferdsel. 3) Det skal også vurderes om ulike former for motorisert lek på
vann bør henvises til særskilt angitte områder.
Klimaklok kommune - Bilpoolordning som erstatning for deler av
ordinært parkeringskrav. Saken utsettes og behandles etter at utvalget
har blitt gitt mulighet til en befaring og innhenting av mer kunnskap. Det
vurderes å gjennomføre en høring i sakens anledning.

4. Utvalget vil bli orientert når
dansekompaniet er etablert i
Bærum og styreplass skal oppnevnes. Se for øvrig sak 78/18
Scia Dance Company - støtte til
leie av midlertidig lokaler

Under
arbeid

Hovland
(Øen)

Sak med forslag til forskrift
utgår dersom ny statlig forskrift
blir vedtatt. Rådmannen
avventer planlagt sak til dette er
avgjort.

Under
arbeid

Finnanger
(Strandenæs

Befaring er gjennomført og det
er innhentet mer kunnskap.

Avsluttet

Politisk
nivå

15.11.18

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022. Innstilling:
093/18 Innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde, med
tillegg på vedlagte skjema, vedtas:
HP vedtak nr. 17: Byggesaksgebyrene skal dekke lønns- og driftsutgifter
til byggesaksbehandlingen. Gebyrsatsene har ikke blitt justert i takt med utgiftene

15.11.18

HP

innen dette selvkostområdet, og i siste tiårs periode er det blitt et akkumulert
underskudd på 12 mill. kr. i selvkostfondet. Sammenlignet med nabokommunene er det
særlig på blokkleiligheter Bærum kommune har lave gebyrer. Gebyrsatsene foreslås
derfor endret, slik at foreslått sats for de første 11-50 boenhetene i et boligprosjekt, 5M
og 7 M, videreføres til prosjekter også med mer enn 50 boenheter. Dvs at 5M og 7M
erstatter hhv 4M og 6M for disse prosjektene. (Side 35 i prislisten, paragraf 14.)

Rådmannen bes beregne det økonomiske utslaget, slik at det kan
innarbeides i kommunens budsjetter.

15.11.18

15.11.18

HP

HP

HP vedtak nr. 18: Forskuttering av spillemidler til idrettslageide anlegg.
Vestre Bærum tennisklubbs anlegg på Gommerud prioriteres innenfor
disse midler. For øvrig bes rådmannen i samarbeid med Bærum
idrettsråd om å legge frem forslag til fordeling.
HP vedtak nr. 21. Rådmannen bes utrede aktivitetsapp for barn og unge
tilsvarende innført i Asker.
HP vedtak nr. 22: Det er behov for flere møteplasser på Fornebu. Det er

15.11.18

HP

mange gode lokale krefter som ønsker å bidra til å skape et godt inkluderende
nærmiljø på Fornebu. Rådmannen bes gå i dialog med disse for å etablere
midlertidige lokaler på tomten ved Fornebu S og å bygge videre på det gode
utviklingsarbeidet som har skjedd gjennom frivilligsentralen på Punkt.

Rådmannen bes komme tilbake med en sak om dette.

15.11.18

HP

HP vedtak nr. 23: Rådmannen bes i samarbeid med Bærum idrettsråd om
å gjennomføre en utredning av rammevilkårene for de ulike idretters
bruk av kommunale idrettsanlegg til trening og utarbeide en generell sak
om baneleie som likestiller idretter med og uten kunstis.

Sak med beregning av det
økonomiske utslag er planlagt
klar fra rådmannen medio 2019
forut for behandling av HP
medio 2020.

Se notat Spillemidler til
idrettslagseide anlegg –
forskuttering (jrpost 19/2546)
Sak om Fritidsapp for barn og
unge – utredning av mulig
løsning er klar til politisk
behandling 20. mai 2019.
Sak om Fornebu – Prosess flere
møteplasser på Fornebu er
planlagt klar fra rådmannen juni
Se også KST sak 42/19 Fornebu
2035 – Strategi for utvikling av
fornebusamfunnet.
Sak om idrettens bruk av
kommunale idrettsanlegg til
trening inkl. vurdering av
baneleie som likestiller idretter
med og uten kunstis er planlagt
klar fra rådmannen juni 2019.

Under
arbeid

Hovland

Avsluttet

Finnanger
(Stien)

Avsluttet

Herikstad

Under
arbeid

Wøhni
(Skilhagen)

Under
arbeid

Finnanger
(Stien)

HP

HP vedtak nr. 26: Lakseberget vil kunne utvikles på forskjellige måter når
dagens E18 blir fjernet. Selv om det i arealplanen 2017-2035 er avsatt
areal for en mulig utfylling, er det ennå ikke avklart om dette vil finne
sted.

15.11.18

HP

HP vedtak nr. 28: Rådmannen bes om å utarbeide retningslinjer for
økonomiske tilskudd til idrettslag som inkluderer enslige mindreårige
asylsøkere i sitt aktivitetstilbud og fremlegge disse for politisk
behandling.

15.11.18

HP

HP vedtak nr. 30: Utarbeide oversikt over asfalteringsbehov på
kommunale veier og plan for vedlikehold inkl. vedlikeholdsetterslep.

15.11.18

15.11.18

Under
arbeid

Hovland

Under
arbeid

Finnanger
(Stien)

Avsluttet

Finnanger
(Strandenæs)

Forstudie til el-ferge pilot på
Fornebu er planlagt klar fra
rådmannen høst 2019.

Under
arbeid

Finnanger

HP

HP vedtak nr.32: Rådmannen bes utrede muligheten for selvbetjente,
søndagsåpne biblioteker og hvordan dette eventuelt kan gjennomføres
på en praktisk måte uten at det fører til ekstra kostnader for kommunen
f.eks. med frivillig innsats.

Sak om gjennomføring av
selvbetjente og søndagsåpne
biblioteker er planlagt klar fra
rådmannen mai 2019.

Under
arbeid

Hovland
(Øen)

HP

HP vedtak nr.34: Rådmannen bes fremme en orientering om arbeidet
med å fjerne båtvrak og hvordan støtteordningen knyttet til kassering av
utrangerte fritidsbåter kan få større oppslutning i Bærum.

Orientering om fjerning av
båtvrak, støtteordning mm. er
planlagt klar fra rådmannen juni
2019.

Under
arbeid

(Strandenæs)

Evt.

Utvalget ga sin tilslutning til at Rådmannen kommer tilbake med en sak
som belyser driften av Kolsåsbakken alpinanlegg med en vurdering av
fremtidig drift.

Se sak 4019 Kolsåsbakken
alpinanlegg – status og
vurdering av fremtidig drift.

HP

HP vedtak nr. 31: Rådmannen bes gå i dialog med lokalt næringsliv,
Fylkeskommunen, og nabokommuner for å gjøre en forstudie til el-ferge
pilot på Fornebu for å stimulere grønn konkurransekraft i kommunen og
bidra til lavere klimagassutslipp i henhold til kommunens klimastrategi.
Forslaget sees i sammenheng med initiativet Asker har gjort.

15.11.18

15.11.18

15.11.18

24.01.19

Orientering om fremtidig bruk
av Lakseberget er planlagt klar
fra rådmannen 2. kvartal 2019.

Intet

Sak om retningslinjer for øk.
tilskudd til idrettslag som inkl.
enslige mindreårige asylsøkere i
sitt aktivitetstilbud er planlagt
klar fra rådmannen mai 2019.
Se sak 28/19 Referatsaker
dokument 2 Etterslep veivedlikehold - status. Muntlig
orientering på MIK 9.mai.

Avsluttet

Finnanger

Finnanger
(Stien)

14.03.19

14.03.19

14.03.19

14.03.19

14.03.19

14.03.19

14.03.19

Evt.

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

Se sak 38/19 Bruk av el- sykkel
på stier og løyper i marka

Avsluttet

Finnanger

Evt.

Wenche Berg-Olsen (Frp) stilte spørsmål om når hundeparken på
Fornebu forventes å være ferdig oppgradert, ref. HP-vedtak fra 2017.

Rådmannen orienterer i
junimøte om tidspunkt for når
ferdig oppgradering er klar.

Avsluttes

Finnanger
(Stien)

Evt.

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.

Tatt til etterretning

Avsluttet

Finnanger

Evt.

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.

Rådmannen viser til sak 15/19
Bysykkel i Bærum – Konseptvalg
(BP2) behandlet 14.03.19 hvor
konseptvalget for bysykkel
omfatter både vanlige tråsykler
og el-sparke-sykler. For øvrig
tatt til etterretning

Avsluttet

Finnanger

Evt.

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.

Tatt til etterretning.

Avsluttet

Finnanger
og
Eiendom

Evt.

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.

Se notat Forurensningssituasjonen, særlig bly og støy,
ved Løvenskioldbanen og
områdene rundt (jr.postID:
2019/95599). Ref.sak FSK 21.05.

Avsluttet

Finnanger

Evt.

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.

Tatt til etterretning

Avsluttet

Finnanger
(Stien)

Fulgt opp i Økonomelding I/19.

Avsluttet

Wøhni

Intet

11.04.19
09.05.19

34/19

Tilskudd til frivillighetstiltak 2019 (Frivillighetsmidler)
Rådmannen bes vurdere søknaden fra Røde Kors og foretar en vurdering
frem mot behandlingen av Økonomimelding 1.

37/19

Masseforvaltning – Prosjekt «Bærum ressursbank» - rammer for videre
arbeide. 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

Sak om opprettelse av ressursbank inkludert konsekvenser
knyttet til avrenning og vannfordrøyning forventes klar fra
rådmannen 2020

09.05.19

38/19

Bruk av el-sykkel på stier og løyper i marka. 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.

3 og 4 Tatt til etterretning

09.05.19

40/19

09.05.19

Evt.

09.05.19

Under
arbeid

Wøhni
(Gulli)

Avsluttet

Finnanger
(Stien)

Kolsåsbakken alpinanlegg - status og vurdering av fremtidig drift. Pkt. 2.
Rådmannen kommer tilbake til mulige løsning i økonomimelding 1 –2019. Fulgt opp i Økonomelding I/19.

Avsluttet

Finnanger/
Herdlevær

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.

Avsluttet

Wøhni

Rådmannen orienterte om at
det kommer en sak om dette til
hovedutvalgets neste møte.

