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Formannskapet-17.02.2021- 051/21
Vedtak:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Planutvalget-16.02.2021- 030/21
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.02.2021- 020/21
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-10.02.2021- 014/21
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Hovedutvalg for barn og unge-09.02.2021- 016/21
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til

offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Hovedutvalg for barn og unge-09.02.2021-016/21
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-10.02.2021-014/21
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.02.2021-020/21
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Planutvalget-16.02.2021-030/21
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Kommunedirektøren legger med dette frem høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel med
langsiktig arealstrategi 2021-2040. Det bes om at utkastet sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn.
I løpet av høringsperioden vil øvrige råd og utvalg få høringsutkastet til behandling. Eventuelle
innspill fra råd og utvalg vil deretter bearbeides som en del av saksforberedelsene til
2.gangsbehandlingen.
Rammer for revisjonsarbeidet
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede styringsdokument. Planen
skal fastsette kommunens overordnede mål og vise hvilke strategiske valg som tas for utviklingen av
kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.
Langsiktig arealstrategi skal styrke sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel, og vise hvordan arealbruken skal bidra til at samfunnsmålene nås. Arealstrategien skal gi
de strategiske føringene for arealpolitikken i kommunen, slik at kommunen når overordnede
definerte målsettinger (samfunnsmål, klimamål m.m.).

Vedtak om revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi og rammene for
revisjonsarbeidet ble satt i Planstrategi 2019-2023 med planprogram, som ble vedtatt i
formannskapet 10. juni 2020.
Bærum står overfor nye utfordringer som krever nye svar. For å håndtere disse utfordringene og
påvirke samfunnsutviklingen trenger kommunen en samfunnsdel som gir en tydelig retning for
helhetlig og bærekraftig utvikling av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.
For kommuneorganisasjonen er det mål om at den nye samfunnsdelen skal være et overordnet
styringsverktøy som brukes av hele kommunen. Samfunnsdelen skal ha overordnede mål for
sektorenes planlegging, og alle andre planer og strategier skal forankres i samfunnsdelen. Det er
også et mål at langsiktig arealstrategi knyttes tydeligere til målene i samfunnsdelen.
Selve dokumentet er utarbeidet til et komprimert og overordnet strategisk styringsdokument, som
er mer tilgjengelig og lettlest for innbyggerne. Visjonen vår, samt hovedmål og delmål for
utviklingen av Bærum som samfunn og organisasjon, herunder langsiktig arealstrategi, har fått mest
fokus. I tråd med Nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging 2019-2023 er FNs
bærekraftsmål lagt til grunn for arbeidet.
Oppbygging av planen
Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel bygger på FNs bærekraftsmål, og de tre dimensjonen for
bærekraftig utvikling; sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig bærekraft.
Planen har fire hovedmål for utviklingen av Bærum frem til 2040:
1. I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
2. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende
3. Bærumsamfunnet er klimaklokt
4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Hvert av hovedmålene har tilhørende delmål, som skal bidra til at vi når hovedmålene, og
strategier, som sier hva vi skal gjøre for å nå delmålene. Delmålene og strategiene tar utgangspunkt
i utfordringene og mulighetene Bærum har innenfor hver av bærekraftsdimensjonene. Målene angir
hvor vi skal ha fokus og hva vi skal prioritere i utviklingen av Bærum frem til 2040.
I den langsiktige arealstrategien er arealstrategiene koblet til hovedmålene i samfunnsdelen.
På denne måten vises hvordan fremtidig langsiktig arealbruk skal bidra til at hovedmålene nås.
Visjonen vår, Sammen skaper vi fremtiden, er gjennomgående i planen. Som kommune er vår rolle i
endring, og vi beveger oss fra å være en myndighetsutøver til å være en samfunnsutvikler og
pådriver for samskaping i kommunesamfunnet.
I Bærumsamfunnet jobber vi for å skape gode liv og like muligheter
Det første hovedmålet bygger på den sosiale bærekraftsdimensjonen. Dette målet handler om at
det skal være godt å bo og leve i Bærum. Fire underliggende delmål beskriver hva som skal
prioriteres for å oppnå dette. Disse handler om
· at barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø
· at innbyggerne våre skal mestre eget liv og ha god livskvalitet gjennom livet
· at vi har et samfunn som er trygt, mangfoldig og inkluderende, og

·

at vi har tilgjengelige og inkluderende bo- og nærmiljøer og møteplasser.

Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende
Det andre hovedmålet bygger på den økonomiske bærekraftsdimensjonen. Dette målet handler om
at vi, for å sikre velferd for dagens og fremtidens generasjoner, må ha en bærekraftig og
inkluderende økonomisk utvikling over tid. Da må vi skape verdier i bærumsamfunnet som kommer
alle tid gode. Fire underliggende delmål beskriver hva som skal prioriteres for å oppnå dette. Disse
handler om:
· at næringslivet skal være variert, konkurransedyktig og fremtidsrettet
· at arbeidslivet er likestilt og inkluderende
· at vi har attraktive miljøer for kunnskap, forskning og innovasjon
· at vi har attraktive og urbane byer og tettsteder
· at Sandvika er regionalt knutepunkt og en attraktiv kultur- og regionby
Bærumsamfunnet er klimaklokt
Det tredje hovedmålet bygger på bærekraftsdimensjonen for klima og miljø. Dette målet handler
om at vi skal være et klima- og miljøvennlig kommunesamfunn. Tre underliggende delmål beskriver
hva som skal prioriteres for å oppnå dette. Disse handler om:
· at vi er et lavutslippssamfunn, hvor det er lett å leve klima- og miljøvennlig
· at vi tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og økosystemet
· at vi er klimarobuste
Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Det fjerde hovedmålet handler om hvordan Bærum som kommuneorganisasjon skal jobbe for
å oppnå ønsket utvikling frem til 2040. Kommuneorganisasjonen skal jobbe for å nå alle de
fire hovedmålene i samfunnsdelen, og dette fjerde målet er en forutsetning for å nå de andre.
Fire underliggende delmål beskriver hva som skal prioriteres. Disse handler om:
· at vi skal være en åpen og digital kommune
· at vi som arbeidsgiver er attraktiv og konkurransedyktig
· at vi har gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
· at vi er en klimaklok og miljøbevisst organisasjon og samfunnsaktør
Vurderinger
Den gjeldende samfunnsdelen har fire hovedmål som har fokus på bærekraftige tjenester, balansert
samfunnsutvikling, innovativ og endringsdyktig organisasjon, og at dialog og medvirkning skal legges
til grunn for utvikling av bedre løsninger. Delmålene i planen er inndelt etter sektorene tilsvarende
hovedutvalgsstrukturen. Med denne strukturen er mål og strategier for kommunens
velferdstjenester gitt en sentral plass. Samfunnsdelens tydelighet på politiske ambisjoner med
tilhørende mål for de ulike sektorene har gitt gode rammer for utviklingen av tjenestene. Likevel
speiler dette ikke fullt ut føringene for kommuneplanens samfunnsdel som «kommunens viktigste
overordnede, strategiske og samordnede plan».
I vedlagt høringsutkast til ny samfunnsdel er det gjort et bevisst valg om å lage nye overordnede
hovedmål med økt fokus på bærumsamfunnet og kommuneorganisasjonen som helhet, og dermed
bevege fokus bort fra inndeling i sektorer og kommunen som tjenesteleverandør. Dette er gjort av
to grunner:
1) At planen skal speile statlige føringer om at kommuneplanens samfunnsdel skal være

«kommunens viktigste overordnede, strategiske og samordnede plan». For å ivareta dette må
hovedmålene være på et såpass overordnet og langsiktig nivå at de kan være styrende både for
ulike aktører i bærumsamfunnet og kommuneorganisasjonen som helhet.
2) Samfunnet er i endring, og vi står overfor nye utfordringer som både utfordrer kommunen og
gjør kommunens oppgaver mer komplekse enn før. Dette utfordrer kommunens bærekraft, og gjør
at vi må tenke nytt om hvordan vi skal utvikle morgendagens Bærum.
Det er behov for endring og omstilling. Vi må utvikle, forbedre eller endre kommunens
tjenestetilbud slik at vi også i fremtiden kan levere riktige tjenester innenfor de rammene
kommunen har. For å få til dette må oppgavene fremover løses med en mer helhetlig tilnærming,
på tvers av sektorer og fagområder. Vi må bygge ned siloene. Disse oppgavene må også løses i
samarbeid med kommunesamfunnet, frivilligheten, organisasjoner, næringsliv og forsknings- og
kunnskapsmiljøer. Vi må også samarbeide med disse aktørene for å nå den ønskede utviklingen for
bærumsamfunnet. Nye mål som har økt fokus på bærumssamfunnet, fremfor kun
kommuneorganisasjon, gir et utgangspunkt for dette samarbeidet.
Dette er også i tråd med tanken bak bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål
gjelder alle land og alle aktører, på ulike nivåer i samfunnet. På nasjonalt nivå har regjeringen sagt
at det er nødvendig å ha en nasjonal handlingsplan for målene, men også at det må være en plan
for hvordan målene skal oppnås på tvers av politiske skillelinjer, kommuner, organisasjoner og
andre aktører. På kommunalt nivå kan vi som kommune gjennom samfunnsdelen ta initiativ til en
felles plan for en bærekraftig utvikling frem mot 2040.
Kommunedirektøren vurderer at mye av innholdet i de gjeldende målene fortsatt er ivaretatt i
forslaget til ny samfunnsdel, men at en ny innretning og detaljnivå på planen er mer hensiktsmessig
og riktig for kommuneplanens samfunnsdel.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Arbeidet med ny samfunnsdel har bestått av en prosess med bred administrativ medvirkning,
samarbeid mellom rådene, formannskap, kommunestyre og administrasjon, samt
medvirkningsperiode med temamøter og digitale metoder for å innhente innspill fra ulike
interessegrupper.
Koronapandemien gjorde at opplegget for arbeidsprosessen og medvirkningsprosessen måtte
flyttes over til digitale arbeidsflater. Dette bød på nye utfordringer og problemstillinger både for
prosjektgruppen og deltakere. Til tross for dette vurderer kommunedirektøren at arbeids- og
medvirkningsprosessen har vært vellykkede.
Det har vært svært nyttig og positivt å ha en arbeidsprosess med dialog og samarbeid mellom råd,
formannskap, kommunestyre og administrasjon underveis. Dette har gitt et bredere eierskap til
innholdet i planen på et tidligere tidspunkt.
Gjennom digital medvirkningsprosess har vi fått innspill fra et bredt utvalg av innbyggere og
interessegrupper. Selv om det er noen grupper man ikke treffer på denne måten fordi digitale
plattformer er en hindring, erfarer kommunedirektøren også at vi har fått innspill fra personer som
ikke deltar på tradisjonelle medvirkningsmøter.

Innspillene fra målverkstedene med rådene og kommunestyret, samt fra medvirkningsperioden er
lagt til grunn for valg av hovedmål og underliggende prioriteringer av delmål og strategier.
Mer detaljer om medvirkningsprosessen og innspill fra ulike interessegrupper finnes i vedlegg 2.
FNs bærekraftsmål – politiske satsingsområder
I tillegg til at bærekraftsdimensjonene og FNs bærekraftsmål i sin helhet er tatt inn i samfunnsdelen,
er det foreslått at Kommunestyret velger to eller tre av bærekraftsmålene som de ønsker skal få
ekstra fokus og politisk prioritering i kommunestyreperioden. Det foreslås at kommunestyret gjør
dette valget som en del av 2.gangsbehandlingen av samfunnsdelen. Fra og med neste
kommunestyreperiode foreslås det at valg av bærekraftsmål gjøres som en del av vedtak av
Handlingsprogrammet.
Langsiktig arealstrategi
Revisjonen av langsiktig arealstrategi med arealstrategikart er gjort med bakgrunn i utarbeidet
kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget har tatt utgangspunkt i sektorenes innspill til dagens
arealstrategi innenfor ulike temaområder, føringer gitt i overordnede planer og retningslinjer, samt
byvekstavtalen.
Arealstrategien legges til grunn for utarbeidelse av ny arealdel, og skal gjennom revisjonsarbeidet
for denne, konkretiseres, utdypes og gjøres juridisk bindende gjennom konkrete arealformål og
bestemmelser. Arealstrategien er videre et verktøy for å vurdere innspill til kommuneplanens
arealdel.
Gjennom innledende kartleggingsarbeid, kom det frem at gjeldende arealstrategi er noe ensidig i
sitt fokus på knutepunktutvikling, og kunne med fordel utvides tematisk. Viktige tema som
naturmangfold, robusthet med hensyn på klimautfordringer samt ulike kvalitetskriterier, har derfor
fått større oppmerksomhet i ny arealstrategi.
Vurderinger
Prioritering av arealstrategiene
Arealstrategien er knyttet til hovedmålene i samfunnsdelen, og under der i prioritert rekkefølge.
Det betyr at arealstrategiene som antas å ha størst effekt på oppnåelsen av samfunnsmålene er satt
øverst.
Sammenhengen mellom arealstrategier og -kart – utdypende om begreper
Arealstrategien og arealstrategikartet utfyller hverandre og må leses i sammenheng. Byggegrensen i
Bærum avgrenses av marka og de store sammenhengende LNF-områdene i forlengelsen av marka.
Disse er det viktig å ivareta, og er detaljert inntegnet. Kartet angir prinsipielt viktige blågrønne
tverrforbindelser mellom marka og fjorden. Videre er strandsonen lagt inn som en viktig,
sammenhengende blågrønn struktur. En viktig oppfølgingsoppgave vil være å sikre og styrke
strukturene planmessig, samt tilrettelegge for ferdsel. Til forskjell fra gjeldende arealstrategikart, er
høyfrekvente busslinjer lagt inn. Dette er i tråd med føringer gitt i Regional plan for areal og
transport, som understreker at stasjoner langs høyfrekvente busstraseer også kan være
strukturerende for arealutviklingen.
Prioriterte stasjoner langs banetraseer og høyfrekvente busslinjer
I tillegg til at Sandvika, Lysaker/Fornebu, Høvik og Bekkestua er videreført som

hovedutbyggingsretninger, videreføres Østerås, Eiksmarka, Haslum, Gjettum, Kolsås, og Slependen
som prioriterte stasjoner langs høyfrekvente kollektivakser. Alle disse ligger langs skinnegående
kollektivtransport (t- bane/jernbane). Vøyenenga er foreslått som prioritert stasjon langs
høyfrekvent busstrasé, til dels fordi området allerede er i en transformasjonsprosess med
konsentrert småhusbebyggelse og blokker i tilknytning til handelen på stedet, men også fordi
gjennomgang av arealer og prisnivå i kommunen, indikerer at dette er et område det er mulig
å tilrettelegge for rimeligere boliger. Prioriterte stasjoner langs t- bane og jernbane er alle områder
hvor dagens strukturer og funksjoner ligger til rette for kortreist dagligliv med gangavstand til de
viktigste hverdagsfunksjonene. Dette har både sammenheng med senterstrukturen/-funksjonene
på stedet og at kollektivtilbudet er godt. For flere av områdene foreligger det allerede vedtatte
reguleringsplaner som enten er i gang med å bli realisert eller kan realiseres innenfor planperioden.
For noen andre områder igjen, ligger forholdene til rette for at planarbeid kan igangsettes.
Om høyfrekvente busstraseer
Ved uttak av høyfrekvente busstraseer er Ruters egen oversikt over 10-minuttersavganger i
rushtid og 15-minuttersavganger utenom rushtid, lagt til grunn.

Vedlegg:
Høringsutkast Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig
arealstrategi 2021-2040
Oppsummering av medvirkningsarbeidet - KPS
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Behandlingen i møtet 17.02.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
(Fellesforslag Ap, Sp, R)
Det utarbeides en jordvernstrategi.

Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
1. Perioden for arealstrategien deles i to. I de første ti årene av perioden for arealstrategien skal
dagens knutepunktstrategi forsterkes ved at 90% av boligutviklingen skal skje i byområdene
Sandvika, Fornebu-Lysaker og Bekkestua. I de neste ti årene kan det ved behov skje en moderat
fortetting også andre steder med svært god kollektivdekning.
2. Fossum tas ut av arealstrategien som et prioritert utbyggingsområde, jfr spesifikk forpliktelse i
Byvekstavtalen om å revurdere utbyggingsområder som ikke er i samsvar med RF-ATP.
3. Det innføres arealregnskap basert på KOSTRA med en løpende oversikt over arealendringer,
miljøstatus, behov for restaurering og kartlegging samt status for utvalgte naturtyper.
4. Bærum skal definere langsiktige grønne grenser, jfr gjeldende Regional plan for areal og
transport.

5. I arealstrategiens avsnitt “Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende” gjøres det følgende
tilføyelse (i klamme): Ivareta og styrke etablerte landbruksarealer [og legge til rette for driftsformer
som involverer lokalbefolkning og sikre kortreist mat til lokalbefolkning].
6. Alle reguleringsplaner som vedtas av kommunen skal inneholde krav om fossilfri bygge- og
anleggsplass.
7. Forventet veksttakt i Bærum skal synliggjøres, sammenlignet med andre deler av den felles bo- og
arbeidsregionen vi er del av.
8. Ønsket og forventet langsiktig demografi skal defineres og beskrives.
9. Bærum kommune skal være en pådriver for å etablere en høyere utdanningsinstitusjon på
Fornebu innen maritime fag.
10. I høringsperioden utvikles følgende tillegg til kommuneplanen:
- Avklare nærings- og arbeidsplass-strategi.
- Inkludere et punkt om forvaltning av Bærums kyst og vassdrag, og kommunens bidrag til
forvaltning av Oslofjorden.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
(Fellesforslag R, Ap)
Som en del av Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi må det innarbeides en
inkluderende og utjevnende boligsosial handlingsplan med målsetting om at alle inntektsgrupper
skal ha mulighet til å kjøpe sin egen bolig i Bærum.

Votering:
Fellesforslag R, Ap fremmet av Stein Stugu fikk 5 stemmer (R, 2Ap, MDG, Sp) og falt.
Fellesforslag Ap, Sp, R fremmet av Kjel Martmann-Moe fikk 4 stemmer (2Ap, Sp, R) og falt.
Signe Bakke Sølbergs forslag 1 fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Signe Bakke Sølbergs forslag 2 fikk 2 stemmer (MDG, R) og falt.
Signe Bakke Sølbergs forslag 3-10 ble ikke votert.
Likelydende innstilling fra hovedutvalgene ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-17.02.2021- 051/21:
Vedtak:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Behandlingen i møtet 16.02.2021 Planutvalget
Forslag fremmet av Kim Erik Zimmer, MDG
1. Perioden for arealstrategien deles i to. I de første ti årene av perioden for arealstrategien skal
dagens knutepunktstrategi forsterkes ved at 90% av boligutviklingen skal skje i byområdene
Sandvika, Fornebu-Lysaker og Bekkestua. I de neste ti årene kan det ved behov skje en moderat
fortetting også andre steder med svært god kollektivdekning.

2. Fossum tas ut av arealstrategien som et prioritert utbyggingsområde, jfr spesifikk forpliktelse i
Byvekstavtalen om å revurdere utbyggingsområder som ikke er i samsvar med RF-ATP.
3. Det innføres arealregnskap basert på KOSTRA med en løpende oversikt over arealendringer,
miljøstatus, behov for restaurering og kartlegging samt status for utvalgte naturtyper.
4. Bærum skal definere langsiktige grønne grenser, jfr Regional plan for areal og transport.
5. I arealstrategiens avsnitt “Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende” gjøres det følgende
tilføyelse (i klamme): Ivareta og styrke etablerte landbruksarealer [og legge til rette for driftsformer
som involverer lokalbefolkning og sikre kortreist mat til lokalbefolkning].
6. Alle reguleringsplaner som vedtas av kommunen skal inneholde krav om fossilfri bygge- og
anleggsplass.
7. Forventet veksttakt i Bærum skal synliggjøres, sammenlignet med andre deler av den felles bo- og
arbeidsregionen vi er del av.
8. Ønsket og forventet langsiktig demografi skal defineres og beskrives.
9. Bærum kommune skal være en pådriver for å etablere en høyere utdanningsinstitusjon på
Fornebu innen maritime fag.
10. I høringsperioden utvikles følgende tillegg til kommuneplanen:
- Avklare nærings- og arbeidsplass-strategi.
- Inkludere et punkt om forvaltning av Bærums kyst og vassdrag, og kommunens bidrag til
forvaltning av Oslofjorden.

Forslag fremmet av Anita Malmer Solli, SV
Fossum tas ut av arealstrategien som et prioritert utbyggingsområde.
Formålet for planområdet er i strid med gjeldende politikk om samordnet areal og
transportplanlegging og Bærum kommunes egen boligstrategi.

Votering:
Zimmers forslag fikk 2 stemmer og falt (MDG, SV).
Forslag fra Solli fikk 2 stemmer og falt (SV, MDG).
Kommunediektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Planutvalget-16.02.2021- 030/21:
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Behandlingen i møtet 11.02.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Bærum skal jobbe for å etablere en høyere utdanningsinstitusjon innen maritim sektor innen
utgangen av 2027.
Forslag fremmet av Cristin Xiaojun Liu, MDG
Nytt punkt under hovedmål 1, delmål - Bærum er et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn
(side 9):
Legge til rette for god inkludering av alle tilflyttere fra både inn- og utlandet.

Votering:
Scheis forslag fikk to stemmer (2MDG) og falt.
Lius forslag fikk to stemmer (2MDG) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.02.2021- 020/21:
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Behandlingen i møtet 10.02.2021 Hovedutvalg for bistand og omsorg
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-10.02.2021- 014/21:
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.
Behandlingen i møtet 09.02.2021 Hovedutvalg for barn og unge
Forslag fremmet av Hans Rugset, MDG
1. Perioden for arealstrategien deles i to. I de første ti årene av perioden for arealstrategien skal
dagens knutepunktstrategi forsterkes ved at 90% av boligutviklingen skal skje i byområdene
Sandvika, Fornebu-Lysaker og Bekkestua. I de neste ti årene kan det ved behov skje en moderat
fortetting også andre steder med svært god kollektivdekning.
2. Fossum tas ut av arealstrategien som et prioritert utbyggingsområde.
3. Det innføres arealregnskap basert på KOSTRA med en løpende oversikt over arealendringer,
miljøstatus, behov for restaurering og kartlegging samt status for utvalgte naturtyper.
4. Bærum skal definere langsiktige grønne grenser, jfr Regional plan for areal og transport.
5. I arealstrategiens avsnitt “Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende” gjøres det følgende
tilføyelse (i klamme): Ivareta og styrke etablerte landbruksarealer [og legge til rette for driftsformer

som involverer lokalbefolkning og sikre kortreist mat til lokalbefolkning].
6. Alle reguleringsplaner som vedtas av kommunen skal inneholde krav om fossilfri bygge- og
anleggsplass.
7. Forventet veksttakt i Bærum skal synliggjøres, sammenlignet med andre deler av den felles bo- og
arbeidsregionen vi er del av.
8. Ønsket og forventet langsiktig demografi skal defineres og beskrives.
9. Bærum kommune skal være en pådriver for å etablere en høyere utdanningsinstitusjon på
Fornebu innen maritime fag.

Votering:
Hans Rugsets (MDG) forslag i 9 punkter fikk 2 stemmer (2MDG) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-09.02.2021- 016/21:
Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.

