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Nr

1

Møtedato

31.1.2018

Saksnr Vedtak

005/18

Merknader

Masseforvaltningsplan i Bærum kommune
1. Rådmannen bes om å utrede videre aktuelle mottak- og
utfyllingsområder, bl.a. friluftsøya på Fornebu, Lakseberget, og
Sollihøgda/ Avtjerna-området samt andre aktuelle, mindre lokaliteter
som egner seg for nyttiggjøring av masser. Evt. oppstart av
reguleringsarbeider må behandles som egne politiske saker iht. plan og
bygningsloven. Alle relevante miljøforhold og konsekvenser knyttet til
utfylling i sjø eller land skal være gjenstand for en uavhengig
utredning.
2. Rådmannen bes om at det innledes samtaler med de store
utbyggingsprosjektene om sannsynlig leveringsperiode og
teknisk/økonomiske betingelser for levering av masser til aktuelle
utfyllingsområder.
3. Rådmannen bes utrede videre konsept for gjenvinning av masser
lokalisert i Avtjernaområdet (Lorangmyr, Brenna), dvs foredling,
gjenvinning, magasinering av masser i form av en ressursbank. Det
skal også utredes muligheter for at Ressursbanken kan ta imot, sortere
og foredle brukte materialer fra byggeindustrien (asfalt, betong, etc)
og lett forurensede masser. Aktuelle driftsmodeller og kommunens
rolle i dette utredes.
4. Rådmannen legger følgende til grunn om sjødeponi blir aktuelt a)
Massehåndteringen skal ikke føre til plastforurensning i hav. b)
Fylletidspunktet for dumping i sjø må legges til en tid på året med
minst risiko for å skade havlivet. c) Det gjennomføres en faglig
grundig analyse av de varige konsekvenser for strømforholdene og
vannkvaliteten ved en eventuell utfylling langs Lakseberget.
5. Rådmannen intensiverer arbeidet for en mulig utvidelse av

1

Hovedutvalg MIK
behandlet 9.5.19 saken:
«Masseforvaltning –
Prosjekt Bærum
Ressursbank– rammer
for videre arbeid» ( J
Post ID 19/88807)
Pkt 1: vises til egne
planløp
Pkt 2 og 3: ivaretatt i
prosjektet og i statlig
regulering for
Ringeriksbanen
Pkt 4 og 6: omtalt i
aktuelle planer.
Pkt 5: omtalt i
Kommunestyresak
109/19
«Kommuneplanens
arealdel – avklaring av
innsigelser»

Status
Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

Franzefoss i samarbeid med grunneier overfor Klima- og
Miljødepartementet, da det har fremkommet nye momenter og behov.
6. Det utarbeides en oversikt over eierforholdene til masser som skal
hentes ut i forbindelse med de aktuelle prosjektene.

2

3

4

4.4.2018

2.5.2018

20.6.2018

031/18

046/18

075/18

Energirapportering for kommunens eiendomsmasse 2017
1. Redegjørelse om status for energibruk i kommunens
eiendomsmasse og gjennomføring av tiltak for å redusere
energibruken tas til orientering.
2. I forbindelse med Klimaklok-arbeidet kommer rådmannen tilbake
til hvordan rapportering på miljø- og klimatiltak, herunder utvikling av
energibruk, kan rapporteres på en helhetlig måte.
3. Rådmannen legger fram en oversikt over hvilke bygg som har fått
ny energiløsning og tidspunkt for ferdigstillelse.
Forvaltningsrevisjonsrapport - arbeidslivskriminalitet
a. Rapporten om arbeidslivskriminalitet tas til orientering
b. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger herunder:
1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å få mer ens risikovurdering.
2. Rådmannen bør vurdere å opprette en tverrsektoriell tilsynsgruppe.
3. Grunnlag for uanmeldt stedlig kontroll bør inn i alle kontrakter og
rådmannen bør gjennomføre slik kontroll.
4. Rådmannen bør vurdere tettere samarbeid med statlige tilsynsetater.
5. Rådmannen bør unngå at pris er eneste tildelingskriterium.
c. Kommunestyret ber om en sak om kommunen som aktør. Saken bør
handle om hvilke krav vi kan og bør stille til kontrakter. Det bør tas
utgangspunkt i revisjonsrapporten om arbeidslivskriminalitet.
Forvaltningsrevisjonsrapport Praktisering av offentlighet
1. Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen bør ta sikte på å være ajour med arkiveringen våren
2019.
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Saken
«Energirapportering for
kommunens
eiendomsmasse 2018»
ble behandlet i Kst
30.4.19 ( J Post ID
19/69342).

Avsluttet

Kommunestyret
behandlet 6.3
«Anskaffelsesstrategienstatus» som bl.a omfattet
en oversikt over innsats
mot arbeidslivskriminalitet (J Post
ID 18/248336).

Avsluttet

Rådmannen vil legge
frem en egen sak høsten
2019.

Under arbeid

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Skolebehovsanalyse 2018-2037
1. Skolebehovsanalysen legges til grunn for videre utredning og
prosjektering av skoleprosjekter. Plan for utvidelser og nye skolebygg
fastlegges ved behandling av kommunens handlingsprogram.

20.6.2018

076/18

2. Den videre planlegging av endringer av skoleanleggene skal skje
med basis i følgende nye føringer:
a. Det bygges ny 4- parallell barneskole i Sandvika.
b. Bjørnegård ungdomsskole utvides til 9- parallell. Skolen skal ha 5parallell kapasitet frem til utvidelsen. Behov for tiltak avklares.
c. Planlegging av ny 4- parallell barneskole på Ballerud videreføres,
med sikte på ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026.
Elevtallsutviklingen følges tett.
d. Lokalisering av ny ungdomsskole i sør-østre Bærum avklares i
forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.
e. Det etableres en samlet lokalisering for Bryn og Hammerbakken
skole i nytt skoleanlegg på Bryn. Skoleanlegget Hammerbakken
fristilles til andre formål fra det tidspunkt nytt skoleanlegg på Bryn er
etablert. Behovet for nærmiljøanlegg i Løkenhavna avklares og søkes
ivaretatt når fremtidig bruk av anlegget fastsettes.
Rådmannen bes utbedre skoleveien fra Løkenhavna til Bryn skole slik
at det blir en sikrere skolevei enn i dag. Rådmannen bes initiere et
innbyggersamarbeid for å se på fremtidig bruk av tomten. Samlet
lokalisering trer i kraft fra det tidspunkt nye Bryn skole er ferdig og
klar til å ta imot alle elevene.
3. Følgende tema avklares i egne saker:
a. Løsning for å møte rehabiliteringsbehov ved ungdomsskolene
Hauger og Gjettum.
b. Utvidelse av Eiksmarka barneskole.
c. Løsning for å møte rehabiliterings- og kapasitetsbehov ved
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Pkt 1-2: Rådmannen
følger opp vedtakene
gjennom langsiktig
investeingsplan våren
2020, de årlige
handlingsprogrammene,
rullering av
skolebehovsanalysen og
kommende arealdel til
kommuneplanen.
Det er gjennomført
dialogmøte med
innbyggere på Bryn/
Hammarbakken,
Det er gjort utbedringer
av gjerde til elven, men
nye tiltak vurderes
sammen med
innbyggere.
Pkt 3: a. Hauger skole:
Det er sommeren ‘19
gjennomført vesentlige
arbeider på skolen for å
sikre forsvarlig drift av
bygget frem til 2025.
Arbeidene på skolen er i
sluttfasen og skal stå
ferdig til skolestart.
Parkeringsplassen er

Status
Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

ungdomsskolene Hosletoppen og Østerås, nord i Østre Bærum.
Rådmannen bes komme med en sak som vurderer
rehabiliteringsbehov, kapasitetsbehov, og belyse fordeler og ulemper
ved å rehabilitere og/eller bygge nye skoler.
Saken skal belyses ut ifra at Hosletoppen skole og Østerås skole
forblir to selvstendige ungdomsskoler.
4. Midlertidige tiltak for økt skolekapasitet gjennomføres i samsvar
med analysedokumentet.
5. Kommunens forskrift for skoletilhørighet (inntaksområder,
prioriteringsregler med videre) endres slik det fremgår av
analysedokumentet.
6. Det bes om en fremtidig evaluering av både positive og negative
erfaringer med de store skolene i Bærum.

også planlagt reasfaltert i
løpet av høsten.
Gjettum skole: Det er
gjennomført arbeider på
skolen for å sikre
forsvarlig drift av bygget
frem til 2025. Det er på
skolen utfordringer med
overvann utenfor
gymsalen i underetasjen.
På grunn av vannskaden
som nå har oppstått er
gymsalen avstengt
midlertidig. Det er også
påbegynt prosjektering
av å gjøre en mindre
ombygging inne på
skolen for å bedre
gymsalkapasiteten med å
etablere et treningsrom.
b. Fase 1, utvidelse med
to klasserom, ferdigstilt
til skolestart 2018. Fase
2, utvidelse fra 3
parallell til 4 parallell er
planlagt ferdigstilt til
2025/2026 i henhold til
skolebehovsanalysen.
c. Hosletoppen skole:
Det er igangsatt
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Status

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader
rehabilitering skolen.
Tiltakene skal bidra til å
gjøre skolen funksjonell
for minimum et 6-års
perspektiv, med fokus på
inneklima / tett bygg.
Hovedtyngden av
arbeidene er gjennomført
i sommer, men noe
arbeider er planlagt
utført i 2020.
Østerås skole: Bygget
ble rehabilitert i 2008.
I 2018 og i sommer har
store deler av skolen blitt
malt innvendig, samt at
det er gjort noe utvendig
overflatebehandling. I
tillegg er det gjort
bygningsmessige
oppgraderinger i
elevdusjene på skolen i
sommer. Det er også
installert ny
adgangskontroll på
skolen.
Pkt 4: Oppdatering av
skolebehovs-analyse vil
følge oppsatt plan-hjul,
og starte sommeren
2020.
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Status

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

Pkt 5: Forskriften for
skoletilhøringeht er
oppdatert.
Pkt 6: Rådmannen vil
evaluere erfaringer med
store skoler i løpet av
kommende planperiode.

5

26.9.18

097/18

Bompengefinansiering av prosjekt E18 Vestkorridoren, etappe
1 Lysaker – Ramstadsletta
1. Utbyggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta i Bærum kommune
delfinansieres med bompenger i henhold til bompengeutredning fra
Statens vegvesen.
2. Det legges til grunn at utbyggingen skjer i 2019/2020-2026.
3. Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i
automatiske bomstasjoner i tråd med bompengeutredningen fra Statens
vegvesen.
Ved åpningen av Lysaker-Ramstadsletta forutsettes den
gjennomsnittlige taksten å bli 22-27 kr (2018-kr). Faktisk takst for
lette kjøretøy avhenger i stor grad av andel elbiler og om elbiler
betaler bompenger.
Kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3
501 kg med unntak av kjøretøy i kjøretøygruppe M1) betaler to ganger
taksten for lette kjøretøy.
Bompengetakstene forutsettes regulert i takt med prisstigningen.
Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at
alle trafikanter i takstgruppe 1 med gyldig elektronisk brikke får 20
pst. rabatt.
4. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig
gunstigere enn det som er lagt til grunn i Statens vegvesen sin
finansieringsanalyse, forutsettes det at takstene ved oppstart av
innkrevingen for E18 Lysaker-Ramstadsletta kan settes
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Kommunestyrets vedak
er oversendt Akershus
fylkeskommune som
grunnlag for fylkets
behandling.

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

lavere enn de som er beregnet i finansieringsanalysen.
5. Endelig takst- og rabattsystem skal legges fram for lokalpolitisk
behandling i god tid før innkrevingen tar til.
6. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp,
basert på Statens vegvesens anbefalte finansieringsopplegg, så snart
Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger.
7. Bærum kommune mener at E18 bomsnittene mot Oslo grense
primært bør lokaliseres ved bygrensen på Lysaker, Bærumsveien og
Griniveien for å motvirke uheldige virkninger der lokalsamfunn blir
delt av bomsnitt på sideveiene. Dette må utredes nærmere frem mot
fornyet vurdering av konkret plassering av bomsnittene bl.a utfra
forventet teknologisk utvikling i perioden.
8. Bærum vil be om at følgende vektlegges i utredningen frem mot
fornyet lokalpolitisk behandling forut for behandling forut for åpning
rundt 2025:
- alle grunnlagsvurderinger som gjelder takstgrunnlag må
oppdateres mht. trafikkutvikling, grad av betaling for
nullutslippskjøretøy og forventet andel nullutslippskjøretøy.
- effekten av å ha halv takst på E18 bommene på Griniveien og
Bærumsveien utredes ytterligere.
- Bærum kommune tilrår at nedbetalingstid forlenges fra 15 til 20
år når endelig takstregime skal fastsettes
- at det legges til grunn et mer realistisk rentenivå med en rentefot
som ikke ligger høyere en markedsrenten
- at det vurderes å innføre en ordning med timesregel
9. Bærum kommune arbeider videre med påvirkning av
kollektivtakstene for reiser i og til/fra Bærum slik at takstene holdes
lave og gjør det attraktivt å reise kollektivt framfor bruk av bil.
10. Oslopakke 3-samarbeidet oppfordres til sammen med relevante
aktører å se til at det vil være ett elektronisk bompengesystem som kan
kreve inn og fordele inntektene av bomavgiftene til de ulike
prosjektene.
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Status

Nr

6

7

8

Møtedato

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018

Saksnr Vedtak

102/18

103/18

104/18

Merknader

Forvaltningsrevisjonsrapport - Likeverdig behandling av
dispensasjonssøknadene?
Rådmannen bes følge opp anbefalingene.

ØKONOMIMELDING II 2018
1. Økonomimelding II 2018 tas til orientering med følgende
endringer/tillegg:
· Det bevilges kr. 1,8 mill kr. til Haug skole for å unngå at skolen må
ta med seg et underskudd inn i 2019.
· Rådmannen omtaler behovet for styrking av Haug skole og legger
frem forslag til midler i tilleggsinnstillingen til Handlingsprogrammet
2019-2022.
· Rådmannen bes utrede hvilke konsekvenser det vil ha for de
planlagte investeringsprosjektene beskrevet i Handlingsprogrammet
hvis det skal settes et tak for låneopptak på en gjeldsgrad på 80%.
2. Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i
Økonomimelding II 2018.
3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra
samlepotter, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de
programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.
Enslige mindreårige flyktninger i Bærum kommunegjennomgang
av tjenester
1. Redegjørelse av gjennomgangen av tjenester til enslige mindreårige
flyktninger bosatt i Bærum kommune tas til orientering.
2. Rådmannens forslag til mål for videre arbeid, vedtas som Bærum
kommunes kvalitetsmål for arbeidet med enslige mindreårige

8

Status

Rådmannen har lagt frem
egen årsmelding for
Avsluttet
«Delegasjon av
avgjørelsesmyndighet i
klagesaker fra
planutvalget til
rådmannen» (J Post ID
19/12725) som ble
behandlet i Fsk 26.2.19.

Fulgt opp i HP 20192022. Når det gjelder tak
for gjeldsgrad på 80% er
dette svart ut i Kst
gjennom sak 18/5553
(Handlingsprogrammet
2019-2023) som
dokument 5.

Avsluttet

Kst behandlet 19.6.19
saken «Flyktningarbeidet
-nøkkeltall og
kvalitetsmål» som følger
opp pkt 2 og 3 (J Post ID

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

flyktninger. Tiltak innarbeides i handlingsplan for utvikling og
omstilling av Bærum kommunes bosettings- og integreringsarbeid for
flyktninger.
3. Rådmannen rapporterer årlig på nøkkeltall og resultater knyttet til
enslige mindreårige, samt resultater og status knyttet til andre sentrale
tiltak som er igangsatt for å bedre integrering av enslige mindreårige
bosatt i Bærum kommune.
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10

11

24.10.2018

24.10.2018

28.11.2018

105/18

107/18

113/18

Langsiktige resultater i flyktningarbeidet
1. Rådmannens redegjørelse om langsiktige resultater i
flyktningarbeidet tas til orientering.
2. Rådmannen rapporterer årlig på nøkkeltall og resultater knyttet til
overgang til arbeid og utdanning, samt resultater og status knyttet til
andre sentrale tiltak som bidrar til kvalifisering og integrering av
flyktninger bosatt i Bærum kommune.
Smart City Bærum - videreføring av programmet for 2018-2022
1. Bærum kommune anbefaler at programmet Smart City Bærum
videreføres for nye 5 år for perioden 2018 -2022.
2. Bærum kommune slutter seg til strategi for perioden 2018-2022 slik
at programmets nye «motto» blir: «Smart City Bærum – sammen om
fremtidens løsninger»
3. Bærum kommune vil oppfordre programstyret til også å vektlegge
økt samarbeid med akademia (forskning og utdanning) og at dette
kommer til uttrykk i strategien.
4. Bærum kommune slutter seg til foreslåtte vedtektsendringer
5. Årsrapport for 2017 og status 2018 for Smart City Bærum tas til
orientering.
Innbyggerforslag kommuneloven § 39 a - Ringeriksbanen vil
rasere Jong og Tanum - Vær med å påvirke prosessen
1.Innbyggerforslaget oversendes rådmannen til oppfølging.
2. Kommunestyret ber om at de forhold som tas opp knyttet til mulige
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Status

19/95010).

Kst behandlet 19.6.19
saken «Flyktningarbeidet
-nøkkeltall og
kvalitetsmål» (J Post ID
19/95010).

Avsluttet

Pkt 3: Styret for Smart
City Bærum vedtok å
innlemme omtale av
samarbeid med akademia
i den reviderte
strategien.

Avsluttet

Rådmannen har fulgt opp Avsluttet
dette i egne møter med
Bane Nor og er omtalt i

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

alternative riggområder og også mulige avbøtende tiltak som sikrer
trafikksikkerhet og minsker ulempene for nærmiljøene, blir tatt opp
med BaneNor og også omtales i kommunens kommende
høringsuttalelse til reguleringsendringene.
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13

14

15

28.11.2018

28.11.2018

28.11.2018

5.12.2018

117/18

118/18

119/18

123/18

Kommunehelsesamarbeidet (KSH)- avtale om videreføring
1.Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres med et avtalebasert
samarbeid i perioden 2019-2022.
2.Bærum kommune tilslutter seg avtalen slik den er presentert i saken.
3.Bærum kommune har arbeidsgiveransvar og leder samarbeidet i
perioden.
Veteranplan Bærum kommune
1. Vedlagte veteranplan for Bærum kommune vedtas som Bærum
kommunes veteranplan.
2. Rådmannen kommer tilbake med en sak som vurderer behov for
lokaliteter og muligheter for finansiering.
Evaluering av kommunalt vigselstilbud
1. Kommunestyret tar redegjørelsen om evaluering av det kommunale
vigselstilbudet til orientering.
2. I tillegg til tidligere delegasjon, delegerer kommunestyret
vigselsmyndighet til følgende ansatte ved Politisk sekretariat: Borgny
Danielsen og Sindre Lågøen Hjetland. Myndigheten er delegert fra og
med kommunestyrets vedtakstidspunkt.
3. Kommunestyrets vedtak om delegering av myndighet til Politisk
sekretariat inntas i del 2 av kommunens «Reglementer for folkevalgte
organers virksomhet».
Svømmeanlegg på Rud – beslutning om gjennomføring og
fastsettelse av prosjektrammer (BP 3)
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Status

kommunens uttalelse til
reguleringsforslaget jfr
sak i Formannskapet
15.1.19 med uttalelse til
endring planforslag
Ringeriksbanen (J.Post
ID 18/270002).
Rådmannen forbereder
videreføring og vil holde
hovedutvalg BIOM
orientert.

Avsluttet

Rådmannen vil i 2020
legge frem egen sak med
status for Veteranplanen,
herunder også behovet
for lokaler.

Avsluttet

Vedtaket er tatt inn i
reglementet for
folkevalgte.

Utenfor
rådmannens
ansvarsområde

Svømmeanlegget

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

1. Redegjørelsen om prosjektet Svømmeanlegg på Rud tas til
orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt og igangsette
gjennomføringsfasen innenfor følgende rammer: · Prosjektets
kvaliteter: 50x25 meters treningsbasseng med hev/senk-muligheter,
12,5x9,5 meters opplæringsbasseng med justerbar dybde, garderober
og fellesarealer · Fremdrift: Prosjektet skal ferdigstilles i 2021, og kan
tas i bruk av publikum i løpet Q3 2021 · Prosjektets kostnadsramme:
461 mill. Ved tiltredelse av opsjoner vil rammen måtte økes
tilsvarende opsjonskostnaden.
3. Rådmannen innarbeider driftskostnader i Handlingsprogram 20202023.
4. Rådmannen innarbeider merbehovet til investeringen i
tilleggsinnstillingen til Handlingsprogram 2019-2022.
5. Det arbeides videre med kostnadsreduserende tiltak som ikke
forringer anleggets kvaliteter i forprosjektfasen etter
kontraktsinngåelse. Det bes særlig om at endring av
ventilasjonsaggregater i tørre soner, endret kvalitet på belysning og
forenkling av heis plan 1-2 vurderes.
6. Etablering av solenergi på tak og egnede vegger vurderes.
7. Rådmannen bes arbeide videre med å prosjektere og programmere
svømmeanlegget på Rud med sikte på å oppnå størst mulig tilskudd av
spillemidler fra Kulturdepartementet og tilskudd fra Enova.
8. Rådmannen bes om å vurdere om «grønt lån» fra Kommunalbanken
kan benyttes i finansieringen av anlegget

16

5.12.2018

HP 2019-2022 – Verbalvedtak 1
"Utvikling av næringslivskommunen Bærum gjennom følgende fire
prosjekter:
1) Prosjekt «Fagkommunen Bærum»: I samarbeid med næringslivet
avklare behov for fagopplæring og påvirke ungdom til å velge
yrkesfag og tilpasse utdanningen i regionen deretter.
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Status

BREEAM-sertifiseres til
«Very good». Det er
fokus på energieffektiv
bygningskropp og
energieffektive
prosesstilpassede
tekniske installasjoner.
Det gjøres og har vært
gjort vurderinger knyttet
til etablering av solceller
og kostnadsreduserende
tiltak som ikke forringer
anleggets kvaliteter og
miljøambisjoner.
BK har mottatt uttalelse
fra KUD ang.
spillemidler. Prosjektet
er spillemiddelberettiget
og departementet har
beregnet søknadssum til
57,7 mill., noe som er
betydelig mer enn antatt
i BP3-saken (+32,7
mill.).
Prosess og dialog for å
sikre grønt lån pågår.
Kst behandlet 19.6.19
saken
«Kunnskapskommunen
Bærum» (J Post
19/103105). I tillegg er

Under arbeid

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

- Samarbeide om praksisopplæring og lærlingeplasser etter ny og
tradisjonell modell. Med ny modell menes et mer åpent og fleksibelt
opplæringsløp hvor gjennomføringen i større grad er tilpasset
bedriftenes situasjon og lærlingenes progresjon.
- Felles kampanje for å øke interessen for fagutdanning i skolen.
Samarbeide med Nye Asker.
2) Prosjekt «FOU-kommunen Bærum»
- Intensivere arbeidet omkring nye samarbeidsmodeller mellom
kommunen, næringslivet og universitets-, forsknings- og
utdanningsmiljøene i Norge og i regionen.
- BK skal intensivere arbeidet med å få høyskole- og
universitetsavdelinger til Bærum."
3) Prosjekt «Gründer og entreprenørkommunen Bærum»:
- Vi har mange ulike gründermiljøer i kommunen, men de er for lite
kjent. Miljøene må løftes frem og bli sett både av det ordinære
næringslivet og kommunen.
4) Prosjekt «Næringslivskommunen Bærum»
- Vi har landets beste og mest robuste næringsliv. En
omdømmekampanje for næringslivet a la «Stolt i Bærum – stolt av
bærekraft i Bærum» kan bidra til å vise bredden i vårt næringsliv;
styrke deres følelse av tilhørighet, styrke samarbeidet med kommunen
og øke interessen for å få ytterligere næringsliv hit.
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5.12.2018

forslag til revidert
strategisk næringsplan
sendt på høring.
Videre er følgende saker
delvis oppfølging av
vedtaket om
næringslivskomunen;
«Forsknings- og
innovasjonsfond (FoI),
Innovasjonsstrategiens
handlingsplan –status
2019» (J Post ID
19/94264),
«Fagopplæring - status
for kommunens arbeid»
J Post ID 19/79966),
«Kunnskapssenteretstatus» ( J Post ID 19/
64011).

Rådmannen bes komme tilbake med en sak som tar opp i seg
prosjektene enkeltvis eller samlet og som bl.a. beskriver mer
utfyllende de miljøer som må involveres for å realisere de fire
prosjektene for å utvikle næringslivskommunen Bærum."

Rådmannen vil arbeide
videre med
sammenhengen mellom
næringsarbeidet,
utdanningsinstitusjonene
og kommunens egen
virksomhet, og legge
frem en ny politisk sak
før sommeren 2020.

HP 2019-2022 – Verbalvedtak 3
Utrede muligheten for at Bærum kommune bidrar i en overgangsfase

Rådmannen vil følge opp
dette i dialogen med
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Status

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

med midler som skal til for at hele Bærum kan være i kollektivsone 1.

18

19

20

21

5.12.2018

5.12.2018

5.12.2018

5.12.2018

HP 2019-2022 – Verbalvedtak 4
Be om en vurdering av utvalgsstørrelsene i forbindelse med
gjennomgang av reglementet før kommunevalget 2019.
HP 2019-2022 – Verbalvedtak 5
FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i
kommuneplanen, LDIP og HP. Rådmannen bes komme med en sak
som beskriver hvordan Bærum kommune ivaretar bærekraftsmålene,
og hvordan de følges opp videre.

HP 2019-2022 – Verbalvedtak 6
Det er ønskelig at flere velger yrkesfag og at de som har behov for det
skal få lærlingplass. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som
ser på hvordan man kan legge til rette for at flere velger yrkesfag sett
opp mot valgfaget yrkesfag og hvordan kommunen kan legge bedre til
rette for å gi flere lærlingplass.
HP 2019-2022 – Verbalvedtak 7
Ved endringer der det er påkrevd med risikoanalyser skal
riskovurderinger/konsekvensutredninger av analysene vedlegges saken
med angivelse også av hvem som har vært medvirkende verneombud
der det er relevant.
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Status

Akershus
fylkeskommune.
Arbeidet videreføres som
del av
mobilitetsprogrammet.

Vedtaket er fulgt opp av
arbeidsutvalget som her
evaluert politisk
utvalgsstruktur.

Utenfor
rådmannens
ansvarsområde

Kst behandlet 19.6.19
saken «FNs
bærekraftsmål» (J Post
18/217321) og
rådmannen vil jobbe
videre ut fra føringene i
saken.

Avsluttet

Utvalg for Samarbeid
behandlet 5.6.19 saken
«Fagopplæring - status
for kommunens arbeid»
J Post ID 19/79966

Avsluttet

Rådmannen følger opp
iht gjeldende vedtak.
Dette er også i tråd med
kommunens system for
virksomhetsstyring og
intern kontroll.

Avsluttet

Nr

22

23

24

25

Møtedato

Saksnr Vedtak
HP 2019-2022 – Verbalvedtak 8
Barnehagene: Som kjent, ble det i fjor vedtatt at dagarbeidstakerne i
Bærum kommune skulle redusere sin arbeidstid med en halvtime. Et
forslag som forøvrig ikke kom fra fagforeningene. Da
grunnbemanningen i barnehagene ikke har økt, har det i realiteten
medført til en lavere i bemanning i alle kommunale barnehager. Fra
barnehageårets begynnelse i høst ble pedagogtettheten økt. Dette
medfører også til ytterligere redusert ansikt til ansiktstid mellom
personalet og barna. Rådmannen bes komme tilbake med en sak om
bemanningen i barnehagen.

5.12.2018

06.02.19

06.02.19

06.02.19

Merknader

003/19

004/19

010/19

Forvaltningsrevisjonsrapport- Startlån og tilskudd til
etablering
Saken tas til orientering og oversendes hovedutvalg bistand og omsorg
som referatsak og ses i sammenheng med klagenemndens årsmelding.
Forvaltningsrevisjonsrapport - God vinterdrift av veiene
1. Rådmannen bør vurdere tiltak for å sikre systematisk oppfølging og
kontroll av leverandørene.
2. Rådmannen bør vurdere tiltak som sikrer at sanksjonsmulighetene
blir brukt.
3. Rådmannen bør vurdere tiltak for å systematisere
klageoppfølgingen.
4. Saken oversendes hovedutvalg miljø, idrett og kultur for
oppfølging.
Lysakerbyen - Veiledende plan for offentlige rom - VPORprinsipp-plan felles med Oslo kommune - sluttbehandling
1. Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) Lysakerbyen, datert 20.
august 2018, planID 2017016, med hovedkart og temakart vedtas.
Planen skal legges til grunn for den videre plan- og
byggesaksbehandling i området.
2. Bærum kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens
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Status

Rådmannen vil komme
tilbake med en sak om
bemanningen i
barnehagene i 2019.

Under arbeid

Rådmannen følger opp
saken overfor
hovedutvalg BIOM.

Avsluttet

Rådmannen holdt 9.5.19
en orientering om
vinterdrift 2018-19 for
Hovedutvalg MIK (J
Post ID 19/107111).
Revisjonen vil få egen
tilbakemelding om
oppfølging i september
2019.
Bystyre i Oslo gjorde
tilsvarende vedtak den
19/6-19

Avsluttet

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

§ 17-2 følgende forutsigbarhetsvedtak for Lysakerbyen:
a. Ved behandling av reguleringsplaner innenfor planområdet som
omfattes av veiledende plan for offentlige rom for Lysakerbyen
(VPOR Lysakerbyen), datert 20. august 2018 vil det som hovedregel
bli utformet rekkefølgebestemmelser som forutsettes fulgt opp
gjennom bruk av utbyggingsavtaler mellom grunneierne/utbyggere og
kommunen. Utbyggingsavtalene vil regulere grunneiernes/utbyggernes
forpliktelser til å besørge eller bekoste offentlige tiltak beskrevet i
VPOR Lysakerbyen. Utbyggingsavtale kan omfatte tiltak som også
ligger utenfor VPOR-området. Det er ikke krav til at tiltakene er
regulert før utbyggingsavtale inngås.
b. Det forutsettes også at det inngås utbyggingsavtaler for eventuelle
andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av reguleringsplanen
som omfattes av utbyggingsavtalen, eller som for øvrig omfattes av
bestemmelsene for utbyggingsavtaler, jfr. plan- og bygningslovens §
17-3, eller senere bestemmelse som eventuelt erstatter eller endrer
denne.
c. Hovedprinsippet for finansiering av de offentlige tiltakene for
VPOR Lysakerbyen, er at grunneiere/utbyggere skal bære alle
kostnadene inkludert arealavståelse og/eller kostnader knyttet til
erverv av areal. Kostnadene skal som utgangspunkt fordeles
forholdsmessig mellom grunneiere.
d. Fremforhandlede utbyggingsavtaler vedtas i Oslo av bystyret etter
at bystyret har vedtatt forslag til reguleringsplan. I Bærum vedtas
utbyggingsavtaler av kommunestyret.
e. Utbyggingsbidrag til offentlige infrastrukturtiltak som for eksempel
Fornebubanen og Lysaker kollektivknutepunkt kan gjøres til gjenstand
for utbyggingsavtaler.

26

06.02.19

011/19

Frivillig vern av tre skogområder i Bærum - utvidelse av
Ramsåsen naturreservat , Løkkåsen og Kloppa
1. Området ved Løkkeåsen tas ut av verneplanen: To områder ved
Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215
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Rådmannen vil legge
frem et notat til
hovedutvalg MIK om

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

meldes inn som frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.
2. Rådmannen bes legge fram en vurdering av om det ville være behov
for egne bestemmelser for forvaltningen av kommunens skogområde
ved Løkkåsen, for å oppnå at området vernes tilsvarende som
naturreservat.

27

28

29

06.02.19

06.3.19

06.3.19

015/19

022/19

025/19

Anmodning om bosetting av flyktninger i Bærum kommune 2019
1. I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil
Bærum kommune bosette 65 flyktninger i 2019, av disse er to av
plassene forbeholdt enslige mindreårige under 15 år, og én av plassene
forbeholdt enslige mindreårige over 15 år.
2. Inntil 100 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente
som bosettes utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære
bosettingene.
3. Rådmannen kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i
Økonomimelding 1, 2019.
Ekeberglia 61-endring av reguleringsplan for nytt dobbeltspor
Lysaker-Sandvika - 2. gangs behandling
Forslag til endring av reguleringsplan for reguleringsplan for nytt
dobbeltspor Lysaker- Sandvika, planID 2005002, som vist på kart,
dokument 4258302 fremmes med følgende tillegg:
1. Det skal tinglyses en rett til turvei over eiendommen, gnr 8 bnr 58
ved den videre
behandlingen av reguleringsplanen.
2. Bærum kommune undersøker muligheten for å overta naturområdet
som i dag er en del av eiendommen.
Sykkelstrategi og plan for sykkelveinett 2030- 2.Gangsbehandling
1. Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018- 2030
dok nr. 4172205, med tilhørende plankart for sykkelveinett dok nr.
4173185, vedtas.
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Status

områdets verdi som
naturområde og evt
behov for ytterligere
sikring.

Pkt 3 er fulgt opp i ØM 1
2019.

Avsluttet

Pkt 2: Det er inngått
avtale med grunneier om
at naturområdet skal
fradeles eiendommen og
overskjøtes til Bærum
kommune.

Avsluttet

Sykkelstrategien er
oppdatert i tråd med
vedtaket.

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

2a. Sikre sykkel og gangakser
I reguleringsplaner skal gjennomgående akser for gående og syklende
til viktige målpunkter sikres.
2b. Mobilitetsplaner
I utarbeidelse av områdeplaner skal det utarbeides mobilitetsplaner for
å fremme økt sykling. Dette skal ses i sammenheng med tilrettelegging
for gange og bruk av kollektivtransport og eventuelle restriksjoner på
kjøring og parkering med bil på utvalgte senterområder.
2c: Eventuelle restriksjoner på kjøring og/eller parkering for bil for å
fremme sykling skal fremlegges for politisk behandling.
3: Hovedmålet for sykkelandel i 2030 settes til 20% i områder med
bymessig karakter.

026/19

30

31

06.3.19

028/19

Handlingsplan sykkel 2018-2019 - status og prioriteringer
1. Handlingsplan sykkel 2018-2019 –Rapportering 2018 og
prioritering 2019 tas til orientering.
2. Det arrangeres en årlig vintersykkeldag.
Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2019-2022
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den
foreligger med følgende tillegg:
· Rådmannen bes fremme en tilleggssak der levekårene til LHBT+
personer i Bærum kartlegges. Det bes om data for Bærum lokalt
tilsvarende data fremlagt i BAUN-møtet 22.1.2019 i sak 004/19
nasjonale data, og i henhold til sak i kommunestyret 30.5.2018 i sak
69/18.
· Kommunen bør trekke inn frivillige organisasjoner med særlig
kompetanse på LHBT-området der det er hensiktsmessig, eksempelvis
i seksualundervisningen.
· Behovet for kunnskap om kjønnsinkongruens tydeliggjøres i
handlingsplanen.
· Bærum kommune gir sin synlige tilslutning til Pride-feiringen i uke
25.
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Årlig vintersykkeldag er
innarbeidet som tiltak i
sykkelhandlingsplanen
og ble gjennomført i
2019.
Handlingsplanen er
justert for å ivareta
kommunestyrets vedtak
og rådmannen vil
utarbeide en
evalueringsplan som vil
bli lagt frem som sak i
løpet av 2020.

Avsluttet

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

· Som et prinsipp skal det legges til grunn at foreldre skal få den
samme informasjonen som barna.
2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle
organisasjoner, i 2020 og 2022 og evalueringsrapportene legges frem
for kommunestyret.

32

33

34

06.3.19

27.3.19

27.3.19

034/19

040/19

041/19

Rutiner for valg av styremedlemmer til selskaper der Bærum
kommune har eierinteresser
1. Ved oppnevning av styremedlemmer til selskaper der kommunen
har eierinteresser, skal eierutvalget rekruttere og innstille på aktuelle
kandidater til selskapenes representantskap/generalforsamlinger som
så foretar valget.
2. De politiske partiene som er representert i Bærum kommunestyre
kan oppfordre aktuelle kandidater til å registrere seg i Bærum
kommunes styrekandidatregister.
3. Rådmannen har ansvar for saksforberedelsen til eierutvalget,
herunder å finne frem til kvalifiserte kandidater. Rådmannen skal
fremme forslag på flere kandidater enn det Eierutvalget skal innstille
på.
Interpellasjon fra Nikki Schei (MDG): Lobbyregister
Saken oversendes formannskapet for videre oppfølging i henhold til
reglemet for kommunestyret §10.
Fornebu - kommunedelplan 3 - 2.gangsbehandling
1. Forslag til kommunedelplan 3 for Fornebu, - arealdel, planID
2016014, plankart dokument 4231093 og bestemmelser dokument
4231087, miljøprogram dokument 4231270 og overordnet prinsipplan
for gate-, park- og byromsstruktur dokument 4231164 vedtas, jf. planog bygningsloven § 11-15 med tillegg og endringer vedtatt av
kommunestyret.
2. Rådmannen gis anledning til å rette opp plankart og bestemmelser i
tråd med kommunestyrets vedtak samt å innarbeide rådmannens
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Rådmannen følger opp i
henhold til vedtak.

Avsluttet

Formannskapet vedtok
24.4 og ikke utrede
forslaget.

Avsluttet

Planbeskrivelse, kart og
bestemmelser er
oppdatert etter Kst
behandling og er
tilgjengelig på
Bærumskart (J Post ID
19/128463)

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

innstilling om mindre justeringer i tråd med j.post ID 2019061243.
3. Kommunestyret understreker at vedtak av Fornebu Kommunedelplan 3 bygger på forutsetningen om at Fornebubanen blir
realisert, ny Vestre lenke mot E18 kommer på plass og at kommunen
har mulighet innenfor realistiske økonomiske rammer å bygge den
sosiale infrastrukturen som utbyggingen krever. Faller noen av disse
tre forutsetningene bort, anser kommunestyret vilkårene for videre
utbygging, gitt rekkefølgebestemmelsen § 4.1, som ikke sikret.
Konsekvensene er at videre utbygging ikke kan finne sted.

35

27.3.19

042/19

36

27.3.19

043/19

37

27.3.19

051/19

Fornebu 2035 - Strategi for utvikling av fornebusamfunnet
1. Strategien legges til grunn for Bærum kommunes innsats og
deltakelse i arbeidet med utvikling av fornebusamfunnet.
2. Målformuleringen i punkt E i handlingsplanen endres til: «Det er
utviklet en digital plattform, som brukes i kommunikasjon og daglig
samhandling mellom ulike aktører. Bylab eller lignende blir brukt som
medvirkningsarena.»
3. Rådmannen tar initiativ til at utviklingsarbeidet kan følgeforskes.
4. På Fornebu må det leggs til rette for en stor grad av sambruk og
muligheter for å låne og leie.
Boligpolitikk for ungdom under 35 år
1. Kommunestyret slutter seg til de forslag til konkrete prosjekter for
etablering av rimelige boliger for ungdom under 35 år, som er
beskrevet i punkt 5 i saken.
2. Rådmannens forslag til klausulvilkår ved kjøp og videresalg legges
til grunn for den endelige utforming av vilkårene.
3. Saken tas for øvrig til orientering.

Forvaltningsrevisjonsrapport - Håndtering av mobbing
1. Rapporten om Håndtering av mobbesaker tas til orientering.
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Strategien er oppdatert
iht pkt 2. Rådmannen
arbeider videre med
oppfølging av strategien

Avsluttet

Rådmannen følger opp
vedtaket i de kommende
eiendomsprosjektene.

Avsluttet

Rådmannen vil følger

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger.
3. Saken oversendes hovedutvalg barn og unge for oppfølging.

38

30.4.19

055/19

Fossum områderegulering - 2.gangsbehandling
1. Forslag til områderegulering for Fossum, planID 2012012, plankart
dokument 423 15 75 og bestemmelser dokument 423 03 06 vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12- 12 med følgende endringer:
a) Formuleringen om inntil 2000 boliger tas ut av planen. Planen
vedtas med totalt bruksareal (BRA) mellom 145.000 og 170.000 m2
og ikke et bestemt antall boliger, men tilstrekkelig til å sikre
elevgrunnlag for en treparallell barneskole, passasjergrunnlag til et
godt kollektivtilbud og kundegrunnlag for et godt dagligvaretilbud.
b) Ved første detaljregulering skal det utarbeides en revidert
illustrasjonsplan for hele området som vektlegger god arkitektonisk
utforming med variasjon i uttrykk, høyder, typologi og
bebyggelsesmønster. Bebyggelsen skal trappes ned mot
Bogstadvannet. Det skal ikke bygges høyhus på området.
Boligblokker kan som hovedregel være inntil 4 etasjer, men noen bygg
kan i hele eller deler av bygget være 5 etasjer.
c) Det skal være god fordeling av boliger i forskjellige størrelser som
gir mulighet for å bli boende i området i alle livsfaser.
d) Alle leiligheter skal ha minst ett soverom.
e) Kommunen skal inngå forhandlinger om rett til kjøp til markedspris
av en andel boliger innenfor hvert felt.
f) En tilfredsstillende samlet kollektivløsning for området må være på
plass før første bolig blir tatt i bruk. Kollektivdekningen,
bildelingsordninger og tilretteleggg for sykling og
gange, må være så gode at et mindretall av husstandene har behov for
egen bil.
g) Før første innflytting skal et overordnet turveinett gjennom området
være definert, og friområdet for allmennheten ned mot Bogstadvannet
(felt F1) skal være ferdig opparbeidet.
h) Kommunen skal samarbeide med Bærum Idrettsråd, Fossum IF og
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Status

opp vedtaket overfor
Hovedutvalg BAUN.

Planen er ajourført iht
vedtak.

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

Bærum Natur- og friluftsråd.
i) Reguleringsplan for idrett igangsettes så snart
områdereguleringsplanen er vedtatt. Jfr.
punkt 4 i rådmannens forslag.
j) §2.6 anleggsplan tilleggspunkt:
- skal redegjøre for hvordan skoleveien sikres for elevene til
Eiksmarka skole.
k) §2.9 Parkering
Kommuneplanens parkeringsnorm legges til grunn.
Parkering i forbindelse med skole, barnehage og bo- og
behandlingssenter fastsettes i
detaljreguleringen.
2. Da realisering av utbyggingsplanene på Fossum ligger et stykke
fram i tid, er det viktig at fremtidens miljø- og utbyggingsløsninger
blir lagt til grunn i kommende detaljplaner.
Oppdatert miljøoppfølgingsprogram og mobilitetsplan skal utarbeides
ved første detaljregulering.
§2.2 endres til: Det skal kreves etablering av returpunkt for glass- og
metallemballasjer.
3. Grunneier må i samarbeid med Bærum kommune finne fullverdig
og minst like stort dyrkbart areal til erstatning for medgått dyrkbart
areal

39

40

30.4.19

30.4.19

057/19

061/19

Forvaltningsrevisjonsrapport - God kontroll med feiing og
Tilsyn
1.Rapporten God kontroll med feiing og tilsyn? tas til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet
medvirke til at rapportens anbefalinger følges opp.
Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019-2022
Rådmannens forslag til Strategisk plan for frihets- og
velferdsteknologi 2019–2022 vedtas og legges til grunn for
kommunens videre arbeid med utvikling og bruk av frihets- og
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Utenfor
rådmannens
ansvar.

Strategisk plan er justert
iht vedtaket.

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

velferdsteknologi, med følgende endring og tillegg.
Siste kulepunkt – Forebygging side 7 - endres til:Atri-X og Emma
MeDLiv samlokaliseres i Sandvika for å sikre god ressursutnyttelse og
for å kunne dra nytte av synergier med øvrig publikumsrettet
tjenestetilbud i Sandvika.Mål og visjoner – hvor vil vi side 4 tillegg:Atri-X og Emma MeDLiv innarbeides i strategier for å fremme
offentlig og privat samarbeid for Bærum kommune, både kommunalt,
nasjonalt og internasjonalt.Innledning side 3 -tillegg:Atri-X og Emma
MeDLiv benyttes for å fremme Bærum kommune som en
foregangskommune for frihets- og velferdsteknologi overfor statlige
organer og andre kommuner. Visningsarenaene skal inngå i Bærum
kommunes omdømme og profileringsstrategier.

41

42

43

30.4.19

30.4.19

30.4.19

065/19

066/19

067/19

Bærum kommunes klagenemnd - årsrapport 2018
1. Klagenemndens årsrapport for 2018 tas til orientering.
2. Årsrapporten oversendes rådmannen for oppfølging.

Interpellasjon fra Nikki Schei (MDG) - insekter i Bærum
Interpellasjonen oversendes formannskapet til oppfølging i henhold til
reglement for folkevalgte §10.

Interpellasjon fra Kari Seljelid (Ap) - Utfordringer med gjengs
leie ved jevnlige husleieøkninger
Interpellasjonen oversendes formannskapet til oppfølging i henhold til
reglement for folkevalgte §10.
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Kst behandlet 19.6.19
saken «Klagesaker til
Fylkesmannen - status
for 2018» J Post ID
19/107153.
Formannskapet vedtok
21.5 og oversende
interpellasjonen til
rådmannen. Rådmannen
vurderer er at hensynet
til naturmangfoldet bør
ivaretas i den løpende
arealforvaltningen og i
arealplanarbeidet.

Formannskapet vedtok
21.5 og oversende saken
til rådmannen for
oppfølging og

Avsluttet

Avsluttet

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

behandling iløpet av
2019. Rådmannen vil
komme med en egen sak.

44

45

46

28.5.19

28.5.19

28.5.19

070/19

071/19

072/19

Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilsyn med byggeprosjekter
1. Rapporten om Tilsyn med byggeprosjekter tas til orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger.
3. Rapporten oversendes planutvalget.
Emma Hjorth barneskole - utvidelse og oppgradering - BP2
1. Rådmannens redegjørelse om konseptet for utvidelse og
oppgradering av Emma Hjorth barneskole, herunder flerbrukshall i
basketballstørrelse, tas til orientering og legges til grunn i det videre
arbeidet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase og
nødvendige anskaffelser knyttet til utvidelse og oppgradering av
Emma Hjorth skole fra en 2- til en 3-parallell barneskole, og
flerbrukshall i basketballstørrelse.
3. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase/
innhenting av tilbud fra entreprenører for beslutning om
gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer for kvalitet,
kostnad og fremdrift Q1 2020.
4. Rådmannen vil i forslag til HP 2020-23 innarbeide de økonomiske
rammene for prosjektet, inklusive finansiering av flerbrukshall.
5. Solceller på tak av flerbrukshallen legges inn som opsjon i
entreprisen.
Tilstandsrapport 2018 - Kvalitet i barnehage og skole
1. Tilstandsrapporten, med rådmannens merknad om sletting av
kapittel 2.3.4 på side 18, tas til orientering.
2. Rådmannen bes fremme sak for å se på hvordan kommunen raskere
kan oppfylle pedagognormen for barnehagene.
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Planutvalget vedtok
20.6.19 «Strategi for
tilsyn med byggesakeroppfølging av
forvaltningsrevisjon».

Avsluttet

Rådmannen vil legge
frem egen sak med BP3
og innarbeide de
økonomiske rammene i
forslag til HP 20202023.

Avsluttet

Rådmannen vil fremme
sak for å se på hvordan
kommunen raskere kan
oppfylle pedagognormen
for barnehagene høsten
2019.

Under arbeid

Nr
47

48

Møtedato
28.5.19

19.6.19

Saksnr Vedtak
083/19

087/19

49

19.6.19

089/19

50

19.6.19

090/19

Merknader

Interpellasjon fra Signe Bakke S. Johannessen (MDG): Behov
for en naturmangfoldsplan i Bærum
Interpellasjonen oversendes formannskapet i henhold til reglement for
folkevalgte organers virksomhet § 10.
Borgenhaug - Kristian Kølles vei - detaljregulering - fornyet 2.
gangs behandling
Alternativ 1 (med avtale om gangrett på plass):
Forslag til offentlig detaljregulering for Borgenhaug- Kristian Kølles
vei, planID 2016026, plankart dokument 4453401 og bestemmelser,
dokument 4452738, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Dette forslaget forutsetter at det foreligger avtale om gangrett over
eiendommene Strømstangveien 10, gnr.43/bnr 197 og
Strømstangveien 12, gnr. 43/ bnr 199 før behandling av saken.
Rådmannen melder tilbake til formannskapet dersom det blir
problemer med å gjennomføre alternativ 1.
Tjernsmyrområdet - del av lokalveinett - endring av
reguleringsplan for E18 Lysaker - Ramstadsletta m.fl. 2.gangsbehandling
Forslag til endring av reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta
med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu, planID 2014012, plankart
dokument 4429 767, 442 8150, 4429 769, og bestemmelser, dokument
4428 314, samt endring av reguleringsplan Fagerhøy terrasse
v/Fagerhøyveien planID 1996033, plankart dokument 4429 806 og
endret bestemmelse dokument 4248254, vedtas, jf. Plan og
bygningsloven § 12-12.
. Rådmannen bes følge opp overfor Statens Vegvesen tiltak som kan
bedre naboer/ beboernes situasjon i Riiser Larsens vei under
anleggsperioden, herunder vurdere utkjøp av leiligheter der beboere er
spesielt utsatt.
Grunnlagsdokument for Planstrategi 2019-2023
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Status

Saken er oversendt
Formannskapet.

Avsluttet

Rådmannen følger opp
saken overfor
Formannskapet.

Avsluttet

Under arbeid

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Grunnlagsdokument og gjennomgang av planlagt prosess for arbeidet
med Planstrategi 2019-2023 tas til orientering.
2. Bærum kommune skal legge FNs bærekraftsmål til grunn. Det
legges til rette for dette i forbindelse med neste planstrategi og
rullering av kommunale planer.
Økonomimelding I 2019
1. Økonomimelding I 2019 tas til orientering med følgende tillegg:
Kostpengereduksjon i barnehagene. Det tilføres kr. 700 000 for å
fortsette ordningen med kostpengereduksjon i barnehagene
ut 2019.
Gjesteelevsgaranti.
Det tilføres kr 120 000 for å dekke inn ett års gjesteelevsgaranti for
elev som skal starte på Ruseløkka skole i Oslo ved skolestart 2019.
Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i
Økonomimelding I 2019, kapittel 3.

51

19.6.19

091/19

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
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Status

Rådmannen legger frem
Avsluttet
forslag til planstrategi før
2020.

Rådmannen følger opp.

Avsluttet

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

til delegering av myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09) og
finansreglementet (KST-sak 006/16).
Anbefalinger fra arbeidsutvalg som har evaluert politiske
utvalgsstruktur og andre relevante problemstillinger innenfor det
politiske ansvarsområdet
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19.6.19

094/19

1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i kommunens
«Reglementer for folkevalgte organers virksomhet» slik disse
fremkommer av vedlagte reglementsutkast med følgende endringer:
Klagenemnden/klageutvalget I reglement for klageutvalget § 2
erstattes første ledd med følgende tekst: «Klageutvalgetbehandler
klager over enkeltvedtak fattet i Bærum kommune. Klager på
enkeltvedtak hvor særlov fastsetter annen klageinstans, fremlegges
klageutvalget til behandling med mindre særloven eller
kommunestyret uttrykkelig bestemmer annet.
Klageutvalget behandler likevel ikke vedtak hvor:
- Saken er behandlet etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) med tilhørende forskrifter
og særlov fastsetter annen klageinstans
- Departementet er klageinstans etter forvaltningsloven § 28 andre
ledd.
- Statlig organ er klageinstans for vedtak truffet i henhold til
myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan, jf.
forvaltningsloven § 28 andre ledd.
- Kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndighet til en annen særskilt
klageinstans.»
Videre endringer:
- I reglement for Hovedutvalg bistand og omsorg § 1 strykes setningen
«Lederen av utvalget bør velges blant formannskapets medlemmer/
varamedlemmer.» - I reglement for Hovedutvalg barn og unge § 1
strykes setningen «Lederen av utvalget bør velges blant
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Reglementene er
oppdatert med alle
vedtatte endringer.
Det er opprettet dialog
mellom Politisk
sekretariat og rådmannen
for å avklare hvordan
rutinen for arbeid med
klagesaker skal være
etter at ansvaret for
saksforberedelsen
overføres til rådmannen.
Saker liggende til
behandling i
klagenemnden vil bli
avsluttet i inneværende
periode.

Utenfor
rådmannens
ansvarsområde.

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

formannskapets medlemmer/varamedlemmer.» - I reglement for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur § 1 strykes setningen «Lederen av
utvalget bør velges blant formannskapets medlemmer/
varamedlemmer.» - I reglement for Planutvalget § 1 strykes setningen
«Disse skal fortrinnsvis velges blant formannskapets medlemmer." - I
reglement for Eierutvalget § 1 strykes setningen «Lederen av utvalget
bør fortrinnsvis velges blant formannskapets medlemmer/
varamedlemmer.»
2. Endringene settes i kraft fra og med det konstituerende møtet i
Bærum kommunestyre høsten 2019.
3. For øvrig tar kommunestyret redegjørelsen fra arbeidsutvalget til
etterretning.
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19.6.19

095/19

Evaluering av godtgjøringsordning og forslag til forskrift for ny
kommunestyreperiode
1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i kommunens
«Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg,
komitéer, nemnder og råd» slik disse fremkommer av vedlagte
reglementsutkast.
2. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i kommunens
«Regler om IT ordninger og dekning av mobiltelefonutgifter og
parkeringsutgifter for folkevalgte» slik disse fremkommer av vedlagte
utkast, med følgende tillegg: Godtgjøringsutvalget ser nærmere på en
løsning som gir ordføreren mulighet til å disponere en el-bil.
3. Endringen settes i kraft fra og med det konstituerende møtet i
Bærum kommunestyre høsten 2019.
4. Kommunestyret ber om at vedlagte utkast til «Forskrift om regler
for godtgjøring av folkevalgte i Bærum kommune» blir lagt ut på
høring i medhold av forvaltningsloven § 37. Høringsfristen settes til
minimum to måneder fra utkastet legges ut på høring.
5. Kommunestyret ber godtgjøringsutvalget følge opp høringen og
fremme sak om vedtakelse av forskrifter til kommunestyret når
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Reglementsbestemmelse
er oppdatert.
Forskriften ble sendt på
høring i juni.
Høringsfristen utløper
31.08.19.

Utenfor
rådmannens
ansvarsområde.

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

Status

høringsfristen er utløpt.
6. For øvrig tar kommunestyret redegjørelsen fra godtgjøringsutvalget
til etterretning.
Barnehagebehovsanalyse 2019-2038
1. Barnehagebehovsanalysen 2019-2038 legges til grunn for videre
utredning og prosjektering av nye barnehageprosjekter. Vedtak om
realisering skjer ved behandling av kommunens Handlingsprogram.
2. Den videre planleggingen av kapasitetsøkninger innenfor
barnehagesektoren skal skje med basis i følgende føringer:
a. Kapasitetsøkninger skal så langt det er mulig lokaliseres til områder
med kapasitetsutfordringer.
b. Utbygging av nye barnehager skal fordeles hensiktsmessig mellom
kommunen selv og private aktører.
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19.6.19

098/19

3. Det gjennomføres egne konseptutredninger for følgende tiltak:
c. Omstrukturering av Gommerud barnehage
d. Omstrukturering av Berger barnehage
e. Omstrukturering av Kolsås barnehage
f. Omstrukturering av Nadderudskogen barnehage avdeling Gjønnes
og avdeling Nadderud
4. Analysen revideres hvert annet år.
5. Utearealsnormen ligger fast for nye barnehager eller
omstruktureringsprosjekter.
6. Dersom rådmannen i Barnehagebehovsanalysene ser at
utearealsnormen vil kunne måtte fravikes i enkeltprosjekter, skal det i
barnehagebehovsanalysen bes om politisk avklaring om dette.
7. Barnehagens parkeringsareal kan nedprioriteres og omgjøres til
lekeareal, etter politisk behandling, når forbruksmønsteret for
biltransport er endret. Rådmannen skal derfor løpende vurdere behovet
for korttids-parkeringsmuligheter for foreldre som skal levere og hente
barn.
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Rådmannen har
påbegynt oppfølging av
vedtakene.

Under arbeid

Nr

55

56

57

58

Møtedato

19.6.19

19.6.19

19.6.19

19.6.19

Saksnr Vedtak

Merknader

Fritidsapp til barn og unge- utredning av mulig løsning
Rådmannens uredning om aktivitetsapplikasjon for barn og unge tas til
orientering med følgende tillegg:
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.

Rådmannen følger opp
vedtaket over
hovedutvalg BAUN og
MIK.

101/19

Klimaklok: Plast i Bærum
Rådmannens redegjørelse om kommunens innsats for å redusere
bruken og begrense spredningen av plast tas, til orientering.

Innsatsen for å redusere
bruken og begrense
spredningen av plast vil
vurderes i arbeide med
revidering av
kommunens
klimastrategi.

102/19

FNs bærekraftsmål
1. Kommunens mål og arbeid i lys av FNs bærekraftsmål tas til
orientering.
2. Rådmannen bes kartlegge relevante og målbare 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.

099/19

103/19

Mobilitetsstrategi Bærum kommune
Mobilitetsstrategi for Bærum kommune vedtas som grunnlag for
kommunens mobilitetsarbeid.
2. Ved framlegg av ny planstrategi ved inngangen til ny
kommunestyreperiode, bes rådmannen skissere opplegg og tidslinje
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
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Status
Avsluttet

Avsluttet

Rådmannen vil følge opp
arbeidet med
bærekraftsmålene i
sammenheng med ny
kommunaplan og i
sammenheng med
Klimastrategien.

Avsluttet

Kunnskapsgrunnlaget for
kommunens
mobilitetsarbeid
videreutvikles
fortløpende og
hovedutvalg MIK vil
holdes orientert.

Avsluttet

Rådmannen vil

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

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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19.6.19

108/19

Kommuneplanens arealdel 2017-35 - avklaring av innsigelser
1. Kommunestyret viser til at innsigelsene knyttet til Bjørnegård,
Grorudenga og Brekkeski er frafalt. Kommuneplanens arealdel vedtatt
den 4.4.18 justeres da slik:
1.a For Bjørnegård justeres kommuneplanens plankart og
bestemmelser i tråd med innsigelsesmyndighetenes betingelser for å
trekke innsigelsene, jf. kattskisse dokument 4441189.
1.b - For Grorudenga justeres kommuneplanens plankart og
bestemmelser i tråd med innsigelsesmyndighetens betingelser for å
trekke innsigelsene, jf kartskisse dokument 4441190.
- Rådmannen bes gå i dialog med Fylkesmannen slik at også de to
tomtene syd i området får status som boligområde. Området inntil
elven får en status som sikrer naturlandskapsverdier i tråd med
kommuneplans bestemmelser.
1.c Tomtealternativ Brekkeski 3 legges til grunn for ny stjernebolig.
Brekkeski 1 (Nordby gård) opprettholdes med arealformål
tjenesteyting, da dette best gjenspeiler dagens bruk

Status

videreutvikle vedtatt
mobilitetsstrategi og i
sammenheng med ny
planstrategi konkretisere
opplegg og tidslinje for
revisjon av strategien.
Rådmannen har
oversendt innsigelsene
knyttet til Avtjerna og
Steinskogen til
Kommunal og
moderniseringsdepartementet og Klima
og
miljøverndepartementet
for avgjørelse.

Avsluttet

Rådmannen har fulgt

Avsluttet

2. Kommunestyret viser til at innsigelsene knyttet til Avtjerna og
Steinskogen ikke er frafalt. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak
av 4.4.18 med hensyn til disse to områdene og ber om at
innsigelsessaken oversendes Kommunal og
moderniseringsdepartementet og Klima og miljøverndepartementet for
avgjørelse.
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19.6.19

113/19

Krav vedrørende lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59
av vedtak i kommunestyret i møtet den 30.04.2019, sak nr. 055/19
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Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

"Fossum områderegulering - 2. gangsbehandling".
Kommunestyrets vedtak av 30.04.2019 i sak nr. 055/19 «Fossum
områderegulering – 2.gansbehandling», opprettholdes og saken
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for lovlighetskontroll.
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62

63

27.04.2016

30.5.17

30.5.17

037/16

057/17

058/17

2016 og 2017
Fornebu -status for utvikling av Fornebusamfunnet
1. Saken tas til orientering.
2. Parallelt med kommende revisjon av Kommunedelplan 2 for
Fornebu, bes rådmannen fremme en sak om videreutvikling av
Fornebusamfunnet i samarbeid mellom kommunen og lokalsamfunnet,
næringslivet og relevante organisasjoner.
Sandvika - byen for fremtiden - orientering om planprosesser
1. Saken "Sandvika-en by for fremtiden" tas til orientering
2. Rådmannen bes legge til rette for en prosess som leder frem til en
sak om "Byutvikling Sandvika" som redegjør for mulige ambisjoner
og videre arbeid med å utvikle Sandvika både fysisk og
innholdsmessig. Saken bør blant annet omtale kultur som motor i
byutvikling, identitetsbygging, byrom-analyser, kulturanalyser og
arkitektoniske elementer.
Sandvika områderegulering - 2. gangs behandling
Forslag til områderegulering for Sandvika sentrum øst, planID
2011005, plankart dokument 3515172 og justerte bestemmelser
dokumentnr. 3515171, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med
følgende endringer og tillegg:
1. Ca. 60 % av bygningsarealene som helhet skal benyttes til boliger.
2. Boligtilbudet bør ha en karakter som avspeiler
demografien/alderssammensetningen i Bærum. I tillegg vurderes
muligheter for studentboliger. Boligstørrelser og boligstandard skal
tilpasses for å muliggjøre dette.
3. Det skal gjøres en mulighetsstudie på alternativer for overbygd
«bygate / gågate». Denne skal legges frem for politisk behandling.
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Status

opp.

Kommunestyret vedtok
23.4.19 saken «Fornebu
2035 - Strategi for
utvikling av
fornebusamfunnet»

Avsluttet

Formannskapet tok
18.6.19 saken
«Regionbyen Sandvika»
til orientering (J Post ID
19/131788).

Avsluttet

Avtale om arealskifte er
behandlet av
formannskapet i egen sak Avsluttet
15/1-19
Forhandlinger om
utbyggingsavtale pågår
og kommer som egen
sak høsten 2019
Byggesak for første
byggetrinn Andenæs er

Nr

Møtedato

Saksnr Vedtak

Merknader

4. I den videre oppfølging av reguleringsplanen gjennom
byggesaksbehandling skal estetiske uttrykk og arkitektoniske
kvaliteter vektlegges jfr bestemmelsenes paragraf 2.2. Det skal legges
stor vekt på Sandvikas identitetsskaping. I dette ligger blant annet
arkitektur, variasjoner i bebyggelse, helhetsinntrykk, bruk av
fasadematerialer og farger. Det forutsettes at det fremlegges god
dokumentasjon på hvordan disse forhold er vurdert og ivaretatt i
rammesøknadene.
5. Høyhuset i Sandvika øst (felt S5) begrenses til 16 etasjer.
6. En av de øverste etasjene i høyhuset i Sandvika øst avsettes til
allmennyttige formål.
7. Det skal legges til rette for underjordisk gang - tverrforbindelse
mellom de forskjellige kollektivholdeplassene og med oppganger i
sentrum av byen.
8. I forhandlinger om utbyggingsavtaler og avtaler om arealskifter skal
kommunen vektlegge å få på plass avtaler om forpliktende
utbyggingsrekkefølge som sikrer en mest mulig samlet og helhetlig
utbygging, herunder forpliktelser mht fremdrift.
9. Det forutsettes at gårdeierne undertegner en bindende
utbyggingsavtale med Bærum kommune etter det innhold som er
skissert i rådmannens saksutredning og vedtak i kommunestyret.
10. Områdereguleringen legger til rette for utvikling av et helt nytt
byområde. For Bærum kommune er det et klart mål at Sandvika Øst
skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og
meget lave utslipp av klimagasser. Bærum kommune skal ha
kontinuerlig fokus på forbedringsmuligheter når kommunen skal
realisere den menneske- og naturvennlige nullutslippsbyen. Sandvika
Øst skal være et forbildeområde hvor det i arbeidet med utviklingen av
området skal benyttes metodikk utviklet i forbindelse med FutureBuilt.
11. Føringene fra arbeidet med rimelige boliger i Bærum skal legges
til grunn for utbyggingen av Sandvika øst.
12. 100 % av parkeringsplassene for boligene skal ha ladeuttak for
elbil (§2.13 i bestemmelsene).
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13. Bestemmelsenes § 2.13: Parkeringsdekningen for bolig endres fra
0,6-1,0 til 1 plass pr. 100 kvm BRA.
14. Minimum 20% av leilighetene skal være små leiligheter på inntil
50m2.
15. Bærum kommune gis forkjøpsrett for inntil 5% av boligene.
16. Det skal legges til rette for bilpoolløsninger i garasjeanlegg
tilknyttet boligene.
17. Mulighet for etablering av bilpoolordninger og (el-)sykkelutleie
utredes.
18. Det skal legges opp til et bilfritt sentrumsområde.
19. Sandvika sentrum skal bygges på et konsept "Den hvite byen ved
fjorden". Byggene skal benytte ulike materialer, former, fasader,
strukturer, slik at den gir byen et lyst og variert særpreg.
20. Det forutsettes at byggene er klimanøytrale eller plusshus. Og det
forutsettes en klimanøytral utbygging.
21. §18.3 legges inn igjen. Krav om skole og barnehagekapasitet skal
være etablert eller sikret.
22. Det skal utarbeides en egen sak som synliggjør oppveksttilbudet til
barn og unge.

33

Status

