Rådmannens oppfølging av politiske vedtak for Hovedutvalg miljø, idrett og kultur 2016 – vår 2019
OVERSIKT OVER OPPFØLGING AV VEDTAK MIK. Tilsvarende sak sist behandlet av MIK i sak 57/19. Oppdater per 23102019.
Møtedato Saksnr.

12.10.17

15.05.18

15.05.19

15.11.18

15.11.18

Vedtakstekst

89/17

Kunstgressbaner for fotball med gummigranulat - nye retningslinjer:
Pkt. 3. Rådmannen bes avlegge en statusrapport i begynnelsen av neste
kommunestyreperiode.

42/19

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.

47/18

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.

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

Merknader
Notat m/statusrapport planlagt
klar fra kommunedirektøren i
starten av neste KST periode. Se
for øvrig sak 48/18 Referatsak: 2.
Status for bruk av midler til
kunstgressbaner med
gummigranulat.

Politisk nivå oppnevner
styrerepresentant, ikke
kommunedirektørens ansvar.
Se for øvrig sak 78/18 Scia Dance
Company - støtte til leie av
midlertidig lokaler.

Status

Ansvarlig

Avsluttet

Finnanger
(Stien)

Avsluttet

Hovland
(Øen)

Sak med forslag til forskrift utgår
dersom ny statlig forskrift blir
vedtatt. Kommunedirektøren
Avsluttet Finnanger
(Strandenæs)
avventer planlagt sak til dette er
avgjort.

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

15.11.18

15.11.18

Sak med beregning av det
økonomiske utslag er planlagt
klar fra kommunedirektøren
våren 2020.

Avsluttet

Hovland

Avsluttet

Wøhni
(Skilhagen)

HP vedtak nr. 22: Det er behov for flere møteplasser på Fornebu. Det er
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.

Se FSK sak 172/19 Leie av
lokaler i Fornebu S til møteplass
for frivilligheten på Fornebu.

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 om idrettens bruk av kommunale idrettsanlegg til trening
inkl. vurdering av baneleie som
likestiller idretter med og uten
kunstis er planlagt klar fra
kommunedirektøren desember
2019.

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.

Behandles som del av
reguleringsplan for området.

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

Se sak FSK sak 158/19 Tilskudd til
idrettslag som inkluderer enslige
Avsluttet
mindreårige flykninger i sitt
aktivitetstilbud – retningslinje.

HP

Avsluttet

Avsluttet

Finnanger
(Stien)

Hovland

Finnanger

15.11.18

HP

15.11.18

HP

15.11.18

HP

09.05.19

37/19

06.06.19

52/19

06.06.19

Evt.

06.06.19

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.
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.
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.
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
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022- Rullering av
Anleggsplanen for 2019. pkt.5. Prosjekt nr. 80, Bjørnsvika kajakkanlegg,
løftes opp på prioritert liste.
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.

Forstudie til el-ferge pilot på
Fornebu er planlagt klar fra
kommunedirektøren vår 2020.

Sek MIK sak 55/19 Selvbetjente
bibliotek – orientering.

Avsluttet
Finnanger

Avsluttet

Hovland

Avsluttet

Finnanger

Avsluttet

Wøhni
(Gulli)

Tatt til etterretning.

Avsluttet

Finnanger

Tatt til etterretning.

Avsluttet

Wøhni

Tatt til etterretning.

Avsluttet

Wøhni

Se sak 60/19 Referatsaker dok.
nr. 3. Fjerning av båtvrak,
støtteordninger med mer.
Sak om opprettelse av ressursbank inkludert konsekvenser
knyttet til avrenning og vannfordrøyning forventes klar fra
kommunedirektøren vår 2020

