Spørsmål sendt inn i forkant av møtet i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur
21.1. 2020

Spørsmål sendt inn av Dag Egil Strømme (H) 11. januar:
Det er planlagt undergang under Griniveien ved Haug skole.
Griniveien er fylkesvei og det er 60 km fartsgrense på stedet. Det er ikke gangfelt ved skolen,
opplyser FAU.
Hvordan går det med arbeidet for å avgjøre trasévalg for gang- og sykkelvei langs Griniveien ved
Haug skole?
Kommunen og fylket har hatt ulike syn.
Hva er fremdriftsplanen nå?
Det bes om en vurdering av om kommunen kan bygge undergang på stedet og økonomien i den
forbindelse.

Spørsmål sendt inn av Dag Egil Strømme (H) 12. januar:
Det er en kjensgjerning at kultur og idrett lider under gjeldende restriksjoner og råd i forbindelse
med pandemien. Gjennom politiske vedtak i Bærum gjennom november og desember og gjennom
sterke råd og anbefalinger fra Regjeringens side 03.01. har stadig færre kunnet delta i innendørs
aktiviteter, og nå er for eksempel idrettshallene nærmeste helt uten brukere og inntekter, etter de
siste rådene. Nedstengningen påvirker aktiviteten, interessen for å drive idrett og for økonomien i
klubber og klubbdrevne idrettsanlegg.
Vi er på mange måter tilbake til mars/april, i alle fall når det gjelder innendørsidretter, men
utendørsidretter påvirkes også sterkt, i tillegg til kulturaktivitetene som nærmest har vært umulig å
bedrive i en lengre periode.
Har Kommunedirektøren vurdert behovet for en ny Bærumpakke til kultur og idrett etter modell fra
sommeren 2020, eller finnes det ubrukte midler fra fjorårets Bærumspakke som kan benyttes med
de retningslinjene som ble vedtatt ifjor sommer?
Jeg ber Kommunedirektøren vurdere om det er mest hensiktsmessig å besvare spørsmålet
i formannskapet 13.01. eller MIK 21.01.

Spørsmål sendt inn av Ola Helmich Borchgrevink Pedersen (Ap) 15. januar:
Nadderud stadion
-

-

Hva slags (klasse) lavkarbonbetong skal benyttes på Nadderud Stadion? (Det står i
sakspapirene at det skal fortrinnsvis skal brukes lavkarbonbetong, men det kan bety mye
forskjellig, klasse A, B eller C)
Hva er begrunnelsen for å kun ønske fossilfri, ikke utslippsfri / klimanøytral, byggeplass?

-

Finnes det mer miljøvennlige kunstgressdekk som møter gjeldende standarder for
toppfotball? Er dette vurdert?
Er det vurdert å sette solceller på taket?

Andre spørsmål
-

-

Vi har fått flere henvendelser fra Bærumsfolk som forteller at ulike skiløyper i Bærum ikke er
preppet. Spesielt har vi fått flere henvendelser om løypene som går fra Gommerud / Einåsen
mot Lommedalen skole og videre inn mot Krokskogen (Klausstua), og løypa fra Burudvann
over til Vensåsseter. Det skal visstnok være fordi preppefolkene må bruke mye tid på å felle
og rydde trær, og derfor ikke får tid til å preppe. Hva er status på løypene, og er det mulig å
sette inn strakstiltak som sikrer at løypene blir klare? Det er viktig at løypene er gode nå i en
tid med strenge koronatiltak.
Det har vært mye oppmerksomhet rundt brøytingen av snø i kommunen den siste tiden. Vi
har spesifikk fått henvendelser om Rundkjøringen øverst i Åsbråtan (mellom Åsbråtan 120 og
122). Hvordan er status og utvikling for brøytingen?

Spørsmål sendt inn av Xiaojun Cristin Liu (MDG) 17. januar:
1. I handlingsplan sykkel er det øremerkedet midler til parkeringstiltak i forbindelse med barnahager
og skoler, men relativ lite midler satt av til trygg sykkelparkering ellers. Vil det si at administrajonen
anser at det er tilstrekkelig trygge sykkelparkeringsmuligheter i dag? I så fall, har kommunen
oversikt/kart over trygge sykkelparkeringsplasser?
2. Sykkelhotellet i Sandvika er lite anvendelig for andre enn faste brukere / pendlere på grunn av fast
månedlig beløp, og byen mangler andre trygge parkeringsalternativer. Samtidig har vi sett en god og
enda tryggere modell på Kolsås, selv om det er en foreløpig løsning. Hvilken modell kommer til å
være aktuell for Østerås og andre fremtidige sykkelparkeringsplasser?

Spørsmål sendt inn av Ola Helmich Borchgrevink Pedersen (Ap) 20. januar:
Bruk av BIP som vaksineringslokale vil føre til at idretten mister verdifullt treningstilbud. Har KD
vurdert andre lokaler som ikke vil ramme idretten eller andre aktiviteter på samme måte? Hva er
nest beste løsning for vaksinasjonslokale og hva er vurdering bak å velge BIP fremfor neste beste
alternativ?

Spørsmål sendt inn av Dag Egil Strømme (H) 20. januar:
Bærum Kunsthall og Rykkinn Frivilligsentral tok før jul opp spørsmål om knyttet til leieforhold og
økonomi.
Kunsthallen opplever krav om sterk husleieøkning som følge av en annen måte å fordele
fellesutgiftene på.
Det ble gitt en tilbakemelding om at det var en dialog mellom BK Eiendom og Kultur.
Bærum Kunsthall har igjen kommet med bekymringsmelding om at de ikke klarer å betale en slik
husleieøkning som varslet.

Hva er status i saken?

Spørsmål sendt inn av Johan Malvik (V) 20. januar:
Har kommunen oversikt over andelen nullutslippsbiler i kommunale innkjøp av personbiler og lette
varebiler?
Til sykkelhandlingsplanen:
I punkt 6 over prioriterte mindre tiltak står det at Kommunedirektøren vil følge opp vedtaket
fra Handlingsprogram 2021-2024 om å vurdere digitale kartløsninger for sykkelveinettet. Hvilke
løsninger vurderes for å få på plass det interaktive kartet?

