BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

01.11.2019

HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR
31.10.2019 kl. 18:00 - 20:30
Orienteringer
Samfunnsdirektør Arthur Wøhni orienterte om kommunedirektørens forslag til
handlingsprogram 2020–2023.
Konst. Kommunalsjef for tekniske tjenester, Svein Finnanger og kommunalsjef for plan,
miljø og kultur, Jannike Hovland, orienterte om programområdene innenfor
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur.

Møteleder:
Dag Egil Strømme

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Hilde Solberg Øydne
Frigg Winther Rugset
Haakon Christopher Sandven
Sebastian Lundahl Otterhals
Lena Walle
Marianne Rieber-Mohn
Nikki Schei
Cristin Liu
Johan Malvik
Øystein Goksøyr
Wenche Funderud Berg-Olsen
Truls Bergersen
Finn Hebbe Johnsrud

Parti
H
H
H
H
H
Ap
MDG
MDG
V
V
Frp
Frp
Sp

Følgende medlem hadde forfall:
Wasim Zahid

Parti
Ap

Følgende varamedlemmer møtte:
Abdulqader Karimi

Parti:
AP
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Antall representanter: 15
Fra administrasjonen
Arthur Wøhni
Jannike Hovland
Svein Finnanger
Berit Inger Øen

Tittel
Kommunaldirektør for samfunnsutvikling
Kommunalsjef for plan, miljø og kultur
Konst. kommunalsjef for tekniske tj.
Kultursjef

Stig Olai Kapskarmo

Spesialrådgiver/utvalgssekretær

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

064/19

Godkjenning av protokoll

065/19

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020–2023

066/19

Omstilling 2024 - En plan for omstilling av
virksomheten med kvalitet og bærekraft
Styrket innsats i arbeid med innbyggersamarbeid og
frivillighet
Kommunedirektørens oppfølging av vedtak for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur av oktober 2019
Bysykkel i Bærum - samarbeid med Ruter

067/19
068/19
069/19
070/19
071/19
072/19
073/19

Eventuelt

Høring: Utforming og drift av idrettsbaner der det
brukes plastholdig løst fyllmasse
Frivillig vern av skog - Ramsåsen, forespørsel om
ytterligere utvidelse av verneområdet
Ny fritidsapplikasjon / digitalt aktivitetskort for barn
og unge
Referatsaker
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064/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 6.6.19 godkjennes slik den
foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig vedtatt.

MIK - 064/19 - 31.10.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 6.6.19 godkjennes slik den
foreligger.

065/19 : Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020–2023
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Handlingsprogram 2020–2023
A. De økonomiske rammer som fremgår av Rådmannens forslag, legges til grunn for
den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden.
2. Årsbudsjett 2020
A. Driftsrammer
I. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med netto hovedoversikt drift i
Rådmannens forslag til handlingsprogram (vedlegg 11.5 og 11.6 Obligatorisk oversikt –
Drift 1A og 1B).
II. Rådmannen gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte sektorer
og programområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og
endelige pensjonsutgifter er fordelt.
B. Investeringsrammer
I. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med netto hovedoversikt
investeringer i Rådmannens forslag til handlingsprogram (vedlegg 11.7 og 11.8
Obligatorisk oversikt – Investeringer 2A og 2B).
C. Skatt
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I. Formuesskatt for 2020 utskrives etter 7 kroner per tusen eller etter den maksimalsats
Stortinget bestemmer.
II. Forutsetningene i Rådmannens skatteanslag er at inntektsskatt for 2020 utskrives
etter 11,55 kroner per hundre eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
D. Lån
I. For 2020 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil
følgende
beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner:
1 393,4 millioner kroner til investeringer
200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål
II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid.
III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler innenfor
en ramme på 1 900 millioner kroner i 2020.
IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500
millioner kroner.
V. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av
myndighet i budsjettsaker (KST-sak 21/16), behandlet i kommunestyret 16.3.2016) og
finansreglementet (KST-sak 6/16, behandlet i kommunestyret 27.1.2016).
VI. Rådmannen gis fullmakt til å signere gjeldsbrev. Fullmakten innarbeides i gjeldende
reglement.
E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik Liste over priser for kommunale
tjenester 2020 angir.
F. Hovedmål
I. Følgende langsiktige hovedmål frem mot 2040 legges til grunn for kommunens arbeid
i handlingsprogramperioden:
· Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet,
mestring og læring
· Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig, grønn og urban
· En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft
· Dialog og medvirkning for bedre løsninger
Kommentarer til forslag til vedtak
Punkt 2A og 2B
Rådmannen gjør oppmerksom på at ny kommunelov og forskrifter vil medføre
endringer i de obligatoriske oversiktene nevnt i punkt 2 i innstillingen. Disse vil bli
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konvertert til ny standard ved utarbeidelsen av vedtatt handlingsprogram 2020-2023.
Punkt 2 D, VI
Det er fremmet forslag om at gjeldsbrev kan signeres av Rådmannen. Det er alminnelig
at Rådmannen har fullmakt til å utføre alle handlinger knyttet til opptak og
refinansiering av lån som tas opp i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Etter
nåværende reglement kan Rådmannen signere obligasjonslån, men ikke gjeldsbrev. I
praksis er det samme ansvar. Det foreslås at endringen innarbeides i gjeldende
reglement.

Behandlingen i møtet:

MIK - 065/19 - 31.10.2019:
Saken ble åpnet men realitetsbehandles først i møtet 21. november.

066/19 : Omstilling 2024 - En plan for omstilling av virksomheten med
kvalitet og bærekraft
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Behandlingen i møtet:

MIK - 066/19 - 31.10.2019:
Saken ble åpnet men realitetsbehandles først i møtet 21. november.

067/19 : Styrket innsats i arbeid med innbyggersamarbeid og frivillighet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til en styrket innsats i arbeid med
innbyggersamarbeid, og ber rådmannen følge opp forslagene i saken og gi en årlig
status frem til 2022.
2. Det utarbeides en policy for frivillighet i Bærum kommune, som en oppfølging og
videreutvikling av frivillighetsmeldingen. Rådmannen kommer tilbake med en
egen sak i løpet av 2020.
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Behandlingen i møtet:

MIK - 067/19 - 31.10.2019:
Saken ble åpnet men realitetsbehandles først i møtet 21. november.

068/19 : Kommunedirektørens oppfølging av vedtak for Hovedutvalg miljø,
idrett og kultur av oktober 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag for Hovedutvalg
miljø, idrett og kultur tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 068/19 - 31.10.2019:
Vedtak:
Rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag for Hovedutvalg
miljø, idrett og kultur tas til orientering.

069/19 : Bysykkel i Bærum - samarbeid med Ruter
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Inngått samarbeidsavtale med Ruter om offentlig – offentlig samarbeid for etablering
av en bysykkelordning (mikromobilitetsløsning) i Bærum tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

MIK - 069/19 - 31.10.2019:
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Vedtak:
Inngått samarbeidsavtale med Ruter om offentlig – offentlig samarbeid for etablering
av en bysykkelordning (mikromobilitetsløsning) i Bærum tas til orientering.

070/19 : Høring: Utforming og drift av idrettsbaner der det brukes
plastholdig løst fyllmasse
Kommunedirektørens forslag til vedtak/høringsuttalelse:
1. Bærum kommune gir sin tilslutning til Miljødirektoratets utkast til forskrift om utforming og
drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale.
2. Bærum kommune går inn for overgangsbestemmelse alternativ 2: “Samtlige krav i forskriften
inntreffer når idrettsbanen skal rehabiliteres, dvs. bytte underlag/gjennomgå en større
oppgradering.”
3. Bærum kommune mener det er naturlig at det i Kulturdepartementet «Bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» inngår at det kan søkes spillemidler til tiltak for
å imøtekomme kravene i ny forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes
plastholdig løst fyllmateriale.

Behandlingen i møtet:
Fellesforslag på vegne av alle partier, fremmet av Nikki Schei, MDG
2. Bærum kommune støtter overgangsbestemmelse alternativ 1: “Det gis tre år på å
innføre kravet om fysisk barriere og rydding/håndtering av snø, og seks år for å innføre
kravet om håndtering av drens- og overvann. Øvrige krav gjelder fra ikrafttredelse av
forskriften.»
3. Bærum kommune mener det bør innføres en egen overgangsordning for større
kommuner som har et stort antall kunstgressbaner. Det bør for disse gis mer enn tre år
på å innføre kravet av praktiske grunner. Særordningen for større kommuner må sikre
både økonomisk og tidsmessig gjennomførbarhet. Dette forutsettes statlig finansiering.
4. Bærum kommune mener det i forskriften må legges til et punkt som hindrer gjenbruk
av kunstgress.
5. Bærum kommune mener det er naturlig at det i Kulturdepartementet
‘’Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet’’ bør spillemidler
prioriteres til de idrettsbaner som går fra plastholdig løst fyllmateriale til miljøvennlige
løsninger, ref. alternativ 1.

Votering:
Rådmannens forslag, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Scheis forslag, punkt 25, ble Scheis forslag enstemmig vedtatt.
MIK - 070/19 - 31.10.2019:
Vedtak:
1. Bærum kommune gir sin tilslutning til Miljødirektoratets utkast til forskrift om
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utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale.
2. Bærum kommune støtter overgangsbestemmelse alternativ 1: “Det gis tre år på å
innføre kravet om fysisk barriere og rydding/håndtering av snø, og seks år for å innføre
kravet om håndtering av drens- og overvann. Øvrige krav gjelder fra ikrafttredelse av
forskriften.»
3. Bærum kommune mener det bør innføres en egen overgangsordning for større
kommuner som har et stort antall kunstgressbaner. Det bør for disse gis mer enn tre år
på å innføre kravet av praktiske grunner. Særordningen for større kommuner må sikre
både økonomisk og tidsmessig gjennomførbarhet. Dette forutsettes statlig finansiering.
4. Bærum kommune mener det i forskriften må legges til et punkt som hindrer gjenbruk
av kunstgress.
5. Bærum kommune mener det er naturlig at det i Kulturdepartementet
‘’Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet’’ bør spillemidler
prioriteres til de idrettsbaner som går fra plastholdig løst fyllmateriale til miljøvennlige
løsninger, ref. alternativ 1.

071/19 : Frivillig vern av skog - Ramsåsen, forespørsel om ytterligere
utvidelse av verneområdet
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Foreslått utvidelse av Ramsåsen naturreservat, del av gbnr 64/1 meldes inn
som frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 071/19 - 31.10.2019:
Vedtak:
Foreslått utvidelse av Ramsåsen naturreservat, del av gbnr 64/1 meldes inn
som frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.

072/19 : Ny fritidsapplikasjon / digitalt aktivitetskort for barn og unge
Kommunedirektøren forslag til vedtak:
1. Kommunedirektøren gjennomfører ordinære faser for anskaffelse av digitale
løsninger for aktivitetskort for barn og unge og legger deretter ut et anbud. Dette søkes
gjennomført så raskt som mulig.
2. Kostnader som ikke kan dekkes inn ved omdisponering innarbeides i tilleggsinnstilling
til Handlingsprogram 2020-2023
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 072/19 - 31.10.2019:
Vedtak:
1. Kommunedirektøren gjennomfører ordinære faser for anskaffelse av digitale
løsninger for aktivitetskort for barn og unge og legger deretter ut et anbud. Dette søkes
gjennomført så raskt som mulig.
2. Kostnader som ikke kan dekkes inn ved omdisponering innarbeides i tilleggsinnstilling
til Handlingsprogram 2020-2023

073/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tittel
Frivillig vern av skog- Løkkåsen i Bærum
19/76119 Budsjettinnspill fra Kirkelig fellesråd i Bærum
Bærum Kulturråds innspill til HP 20-23
Innspill til budsjettbehandlingen 2019 - SJAKK
Notat fra Bærum Kulturråd vedr. daglig leder
Svar på spørsmål MIK møte 31.10.2019

Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

MIK - 073/19 - 31.10.2019:
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Truls Bergersen (Frp) tok opp forhold knyttet til gravearbeid i området rundt
Stabekkbanen og at dette kan påvirke sesongen til Stabæk Bandy negativt og stilte
følgende spørsmål: Vil det være mulig å estimere tiden på gravejobben slik at man unngår
å påvirke bandysesongen?
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1. Vil det være mulig å starte i begge ender av traseen, og slik sørge for at
Stabekkbanen ikke blir berørt i bandysesongen?
2. Vil det medføre økte kostnader for prosjektet hvis man skal unngå å berøre
bandysesongen?
3. Er arbeidet ferdig prosjekterte, og er prosessen lagt ut på anbud, eller på tur ut på
anbud? Eventuelt når blir anbudet sendt ut?
4. Har kommunen vurdert hvordan idrettsmiljøet - både breddeidrett og toppidrett,
skoleelever og barnehagebarn blir berørt av en eventuell stenging av banen i
sesongen?
5. Hvilke konsekvenser får det for Stabæk Bandy at banen eventuelt blir stengt en
sesong?
Kommunedirektøren kommer tilbake med svar på spørsmålene.
Haakon Christopher Sandven (H) tok opp trafikksikkerhetssituasjonen for barna som
benytter bruker Halvorsens vei som skolevei opp til Blommenholm skole. Sandven
informerte om at det i denne veien er det 30-sone, men at det ifølge beboerne er alt for
mange biler og spesielt busser som har høy fart ned bakken. Det ble videre opplyst at
biler/busser har problemer med å stoppe før overgangsfeltet i bunn av bakken og at
mange ikke overholder vikeplikten for biler ut fra Engerjordet. Bakken skal også være
glatt på vinteren, noe som sammen med høst-/vintermørke forverrer trafikksikkerheten
ytterligere. Sandven ba om at det blir gjort en vurdering av situasjonen, samt av hvilke
tiltak som kan iverksettes for å skape en sikrere skolevei i området.
Kommunedirektøren følger opp saken.
Dag Egil Strømme (H) ba om utvalgets tilslutning til at han går inn som kommunens
representant i juryen for Bærum kommunes frivilligpris og utvalget ga sin tilslutning til
dette.

Dag Egil Strømme
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

