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042/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 9.5.2019 godkjennes slik
den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig vedtatt.

MIK - 042/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 9.5.2019 godkjennes slik
den foreligger.

043/19 : Økonomimelding I 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Økonomimelding I 2019 tas til orientering.
Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding I 2019,
kapittel 3.
Innarbeidede budsjettjusteringer for 2019–2022, legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års handlingsprogram.
2. Låneopptak
I. For 2019 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil
følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner: 1 432,6 millioner kroner til
investeringer og 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål
II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold
til bankens amorteringsplaner.
III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler på 1 600
millioner kroner i 2019.
IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500
millioner kroner.
V. Rådmannen har myndighet til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av
myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09) og finansreglementet (KST-sak 006/16).
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Økonomimelding I 2019 ble enstemmig tatt til orientering, innenfor Hovedutvalget for
miljø, idrett og kulturs område.
Votering:
Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 043/19 - 06.06.2019:
Innstilling:
Økonomimelding I 2019 ble enstemmig tatt til orientering, innenfor Hovedutvalget for
miljø, idrett og kulturs område.

044/19 : VEAS - utvidelse av rensedistrikt - Nesodden kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune godkjenner at det inngås avtale mellom VEAS og Nesodden
kommune om mottak og rensing av avløpsvann.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 044/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
1. Bærum kommune godkjenner at det inngås avtale mellom VEAS og Nesodden
kommune om mottak og rensing av avløpsvann.

045/19 : Stortingsmelding 15 (2017–2018) – Leve hele livet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om Stortingsmelding 15 (2017–2018) – Leve hele livet
og om status for Bærum kommunes tjenester på de områder som omtales i
stortingsmeldingen tas til orientering.
2. Bærum kommune følger opp de behov, muligheter og løsningsforslag som
beskrives i stortingsmeldingen i kommunens løpende planleggings- og
utviklingsarbeid.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 045/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om Stortingsmelding 15 (2017–2018) – Leve hele livet
og om status for Bærum kommunes tjenester på de områder som omtales i
stortingsmeldingen tas til orientering.
2. Bærum kommune følger opp de behov, muligheter og løsningsforslag som
beskrives i stortingsmeldingen i kommunens løpende planleggings- og
utviklingsarbeid.

046/19 : FNs bærekraftsmål
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunens mål og arbeid i lys av FNs bærekraftsmål tas til orientering.
2. Rådmannen bes kartlegge relevante nøkkelindikatorer innenfor bærekraftig
utvikling og klima for å støtte oppunder arbeidet med ny kommuneplan.
Arbeidet skal sees i sammenheng med mulig satsning på United Smart cities.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Øystein Goksøyr, V
Ordet "målbare" legges til Punkt 2 : ...bes kartlegge relevante og målbare
nøkkelindikatorer...
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Goksøyrs forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 046/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
1. Kommunens mål og arbeid i lys av FNs bærekraftsmål tas til orientering.
2. Rådmannen bes kartlegge relevante nøkkelindikatorer innenfor bærekraftig
utvikling og klima for å støtte oppunder arbeidet med ny kommuneplan.
Arbeidet skal sees i sammenheng med mulig satsning på United Smart cities.
Ordet "målbare" legges til Punkt 2 : ...bes kartlegge relevante og målbare
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nøkkelindikatorer...

047/19 : Klimaklok: Plast i Bærum
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om kommunens innsats for å redusere bruken og begrense
spredningen av plast tas, til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
Bærum kommune innfører kildesortering av plast i det offentlige rom, med
knutepunktene som første prioritet
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig oversendt.
Johannessens forslag ble enstemmig oversendt Rådmannen.
MIK - 047/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse om kommunens innsats for å redusere bruken og begrense
spredningen av plast tas, til orientering.

048/19 : Fritidsapp til barn og unge- utredning av mulig løsning
Vedtak:
Rådmannens uredning om aktivitetsapplikasjon for barn og unge tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Priya Prasath, Ap
Bærum kommune innfører en aktivitetsapplikasjon for barn og unge tilsvarende eller
lignende digital løsning innført i Asker kommune. Også ungdom i den videregående
skolen bør inkluderes i ordningen.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Rådmannens og Prasaths forslag ble Prasaths forslag
enstemmig vedtatt.
MIK - 048/19 - 06.06.2019:
Innstilling:
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Bærum kommune innfører en aktivitetsapplikasjon for barn og unge tilsvarende eller
lignende digital løsning innført i Asker kommune. Også ungdom i den videregående
skolen bør inkluderes i ordningen.

049/19 : Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Bærum 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Orientering om Bærum kommunes oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer 2019-2022 tas til orientering
2. Etter folkehelselovens § 5 annet ledd skal oversikten inngå som grunnlag for
arbeidet med kommunens planstrategi.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 049/19 - 06.06.2019:
Innstilling:
1. Orientering om Bærum kommunes oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer 2019-2022 tas til orientering
2. Etter folkehelselovens § 5 annet ledd skal oversikten inngå som grunnlag for
arbeidet med kommunens planstrategi.

050/19 : Forsknings- og innovasjonsfond (FoI) og innovasjonsstrategiens
handlingsplan -status 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens rapportering på status – Forsknings- og innovasjonsfondet (FoI-fondet) og
innovasjonsstrategiens handlingsplan tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 050/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
Rådmannens rapportering på status – Forsknings- og innovasjonsfondet (FoI-fondet) og
innovasjonsstrategiens handlingsplan tas til orientering.
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051/19 : Bysykkel i Bærum – Fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med
Ruter
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune hilser velkommen et samarbeid med Ruter om etablering av
bysykkel/sparkesykkel tilbud i Bærum kommune som kan gi et sømløst og godt
mobilitetstilbud i kommunen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Ruter for
gjennomføring av konkurransen om etablering av bysykkel i Bærum.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 051/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
1. Bærum kommune hilser velkommen et samarbeid med Ruter om etablering av
bysykkel/sparkesykkel tilbud i Bærum kommune som kan gi et sømløst og godt
mobilitetstilbud i kommunen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Ruter for
gjennomføring av konkurransen om etablering av bysykkel i Bærum.

052/19 : Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022- Rullering av
Anleggsplanen for 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rullering av Anleggsplanen i Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022
vedtas.
2. Kommunal bevilgning til investeringer og drift ses i sammenheng og vurderes under
behandlingen av årsbudsjett/handlingsprogram 2020-2023.
3. Søknad om statlige spillemidler fremmes kun for anlegg med dokumentert dekning
for driftskostnadene.
4. Prosjekter oppført i Anleggsplanen 2020-2023, som ved søknad om spillemidler
kommer inn under Statens krav til kommunal garanti i 20 år, gis denne garantien,
forutsatt Fylkesmannens godkjennelse.

10
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Prosjekt nr. 80, Bjørnsvika kajakkanlegg, løftes opp på prioritert liste.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 052/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
1. Rullering av Anleggsplanen i Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022
vedtas.
2. Kommunal bevilgning til investeringer og drift ses i sammenheng og vurderes under
behandlingen av årsbudsjett/handlingsprogram 2020-2023.
3. Søknad om statlige spillemidler fremmes kun for anlegg med dokumentert dekning
for driftskostnadene.
4. Prosjekter oppført i Anleggsplanen 2020-2023, som ved søknad om spillemidler
kommer inn under Statens krav til kommunal garanti i 20 år, gis denne garantien,
forutsatt Fylkesmannens godkjennelse.
5. Prosjekt nr. 80, Bjørnsvika kajakkanlegg, løftes opp på prioritert liste.

053/19 : Gyssestad gård - atelier til kunstnere
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur tar saken til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannen forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 053/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur tar saken til orientering.

054/19 : Kulturhuset Stabekk kino - orientering
Rådmannens forslag til vedtak:
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Hovedutvalg for Miljø, idrett og kultur tar saken til orientering-

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 054/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur tar saken til orientering-

055/19 : Selvbetjente bibliotek- orientering
Rådmannens forslag til vedtak:
Sak om selvbetjente bibliotek tas til orientering

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 055/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
Sak om selvbetjente bibliotek tas til orientering

056/19 : Ny samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Kirkelig
fellesråd i Bærum
Rådmannens forslag til vedtak:
Ny samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Kirkelig fellesråd i Bærum vedtas.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 056/19 - 06.06.2019:
Innstilling:
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Ny samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Kirkelig fellesråd i Bærum vedtas.

057/19 : Rådmannens oppfølging av vedtak for Hovedutvalg miljø, idrett og
kultur av mai 2019
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 - 057/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur tas til orientering.

058/19 : Status sykefravær og forsterket innsats
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 058/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

059/19 : Tilskudd til idrettslag som inkluderer enslige mindreårige
flykninger i sitt aktivitetstilbud - rettningslinje
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1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i
kommunens tilbud om Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne
ordningen.
1. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under
Oppvekst grunnskole.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 059/19 - 06.06.2019:
Innstilling:
1. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger sin idrettsdeltakelse inngår i
kommunens tilbud om Fritidsstipend og følger retningslinjene for denne
ordningen.
1. Bevilgning på kr. 0,3 mill pr. år overføres fra Natur og idrett til fritidsstipend under
Oppvekst grunnskole.

060/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Orientering i MIK 09 05 19 ved områdeleder Robert Fjelltun i
Ruter
2.
Orientering om vintervedlikeheoldet 2018/19
3.
Fjerning av båtvrak, støtteordinger med mer
4.
Klimaklok: Status klimasats-søknader 2019 og oppdatert
handlingsplan
Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble estemmig tatt til orientering.

MIK - 060/19 - 06.06.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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061/19 : Mobilitetsstrategi Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Mobilitetsstrategi for Bærum kommune vedtas som grunnlag for kommunens
mobilitetsarbeid.
2. Ved framlegg av ny kommunal planstrategi for neste kommunestyreperioden, bes
rådmannen skissere opplegg for en revisjon og videreutvikling av
mobilitetsstrategien.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
Rådmannen bes utvikle mobilitetsstrategien, inkludert en tydeliggjøring av potensiale
til framvoksende transportformer og samspillet mellom disse.
Forslag fremmet av Edvard B. Værland, V
Ved fremleggelsen av en revidert strategi skal det fremlegges et mer omfattende
bakgrunnsmateriale som skal inneholde analyser med innbyggerperspektiv, både på
overordnet nivå, og illustrert gjennom caser på enkeltinnbyggernivå fra flere av
kommunens områder.
Votering:
Rådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Johannessens forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag, punkt 2, ble enstemmig vedtatt.
Værlands forslag ble enstemmig vedtatt.

MIK - 061/19 - 06.06.2019:
Innstilling:
1. Mobilitetsstrategi for Bærum kommune vedtas som grunnlag for kommunens
mobilitetsarbeid.
2. Ved framlegg av ny kommunal planstrategi for neste kommunestyreperioden, bes
rådmannen skissere opplegg for en revisjon og videreutvikling av
mobilitetsstrategien.
3. Ved fremleggelsen av en revidert strategi skal det fremlegges et mer omfattende
bakgrunnsmateriale som skal inneholde analyser med innbyggerperspektiv, både
på overordnet nivå, og illustrert gjennom caser på enkeltinnbyggernivå fra flere av
kommunens områder.
4. Rådmannen bes utvikle mobilitetsstrategien, inkludert en tydeliggjøring av
potensiale til framvoksende transportformer og samspillet mellom disse.
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062/19 : Bærum kommunes kunstnerbolig
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om dagens disponering av Bærum kommunes
kunstnerbolig, tas til orientering.
2. Rådmannen bes utrede om dagens ordning med kunstnerbolig skal
videreføres.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 062/19 - 06.06.2019:
Innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse om dagens disponering av Bærum kommunes
kunstnerbolig, tas til orientering.
2. Rådmannen bes utrede om dagens ordning med kunstnerbolig skal
videreføres.

063/19 : Skolebibliotektjenesten i fremtidens bærumsskole
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg for barn og unge tar saken til orientering.
2. Rådmannen bes legge frem sak om fremtidens skolebibliotektjeneste

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 063/19 - 06.06.2019:
Innstilling:
1. Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur tar saken til orientering.
2. Rådmannen bes legge frem sak om fremtidens skolebibliotektjeneste
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Eventuelt
Morten Skauge (H) viste til at Bærum Showteater fikk avslag på sin søknad om tilskudd
ettersom de ikke imøtekommer kommunens retningslinjer. Under samme sak vedtok
utvalget at Rådmannen har anledning til å vurdere søknader på inntil 25.000 kr.
Rådmannen oppfordres til å se på søknaden fra Bærum Showteater og foreta en
vurdering innenfor vedtatte fullmakter.
Cathrine Chaffey (Ap) stilte spørsmål om hvilke muligheter personer med redusert
funksjonsnedsettelse vil ha på nye Kadettangen og om hvorvidt det vil være
skiftemuligheter nærmere vannet, evt. kun midlertidig om sommeren.
Kommunalsjef Finnanger informerte om at det er installert rampe og en badeflåte som
kan senkes ned i vannet, tilpasset rullestolbrukere. Det er ikke planer om å etablere
garderobefasiliteter utover de som er i servicebygget.
Cathrine Chaffey (Ap) viste til oppslag i Budstikka om Human-Etisk Forbunds navnefester
og stilte spørsmål med hvilke kriterier som ligger til grunn for å være «lokal aktør» når det
gjelder leie av Bærum kulturhus.
Kultursjef Øen informerte om at det lokale kulturaktører subsidieres ved leie av
kulturarenaer men det er egne priser for andre organisasjoner som ønsker å arenaene.
Gunnar Gussgard (Ap) viste til oppslag i Kommunal Rapport hvor det beskrives at enkelte
kommuner har utfordringer knyttet til svømmeanlegg med tanke på momskompensasjon
i de tilfeller hvor det kommersielle innslaget er for stort.
Kommunalsjef Finnanger informerte om at man er kjent med problemstillingen og at man
er i gang med å avklare dette.
Yngve Bjerke (Frp) tok opp trafikksikkerheten på nye E16 og stilte spørsmål om hvor lenge
midtdelerne på deler av strekket skal være borte.
Kommunaldirektør Wøhni forespør Statens Vegvesen om forholdet.
Morten Dahl-Hansen (H) tok opp blending fra led-belysningen av lokale veier og
oppfordret til å finne en form for skjerming, stille lampene annerledes eller lignende
justeringer.
Dag Egil Strømme (H) stilte spørsmål om hvem som gir tillatelser til arrangementer på
Kadettangen og hvilke avtaler som ligger til grunn for disse.
Kommunalsjef Finnanger besvarte at arrangørene ikke betaler leie for området og det er
heller ikke lagt restriksjoner for mengde aktivitet.
Kathrine Zeiner-Gundersen (H) stilte spørsmål om avtalen med festivalen Kadetten og om
kriterier og om lengden på denne avtalen.
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Kommunalsjef Finnanger informerte om at Kadetten var gitt en opsjon på fem år og at
kommunen har avklarende møter med arrangører når det synes nødvendig.

Morten Skauge
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

