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010/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 21.1.2021 godkjennes slik
den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

MIK - 010/21 - 11.02.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 21.1.2021 godkjennes slik
den foreligger.

011/21 : Nadderud stadion - fastsettelse av konsept og igangsetting av
planleggingsfase BP2
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase, der
alternativ 2C legges til grunn for videre arbeid.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å anskaffe totalleveranseavtale for
bygging av Nadderud stadion basert på alternativ 2C. Totalleveranseavtalen vil
også omfatte driftsavtale i inntil 10 år.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
Saken utsettes til kommunestyret har fått oversikt over kommunedirektørens forslag til
investeringskutt og LDIP (langsiktig drift og investeringsplan)
I den sammenheng bes Kommunedirektøren vurdere muligheter for å redusere
kostnadene ved Nadderud idrettspark.

Fellesforslag fremmet av Nikki Schei, MDG, på vegne av Ap, MDG, V og Sp
Kommunedirektøren bes utrede et kostnadseffektivt, nedskalert prosjekt, som legges til
grunn for videre arbeid.

Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap
Følgende klimatiltak skal vurderes for å sikre mer miljøvennlig utbygging og drift av nye
Nadderud Stadion:
1: Mest mulig og minimum 50 % utslippsfri byggeplass, resten fossilfri
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2: Solceller på taket av stadion
3: Oppvarming av arbeidsplass og ferdig stadion med fjernvarme
4: Mest mulig gjenbruk av gamle Nadderud stadion
5: Stadion skal bygges slik at materialet kan gjenbrukes i fremtiden
6: Minimum lavkarbonbetong klasse A på all betong som skal brukes under utbygging
7: Tilstrebe et underlag uten granulat, men som sikrer minst like gode spillmuligheter.
Hvis umulig skal andre tiltak iverksettes for å begrense granulat-forurensing
Forslag fremmet av Finn Hebbe Johnsrud, Sp
KD bes vurdere om det skal arrangeres to parallelle anbud med og uten næringsdel
(alt.2c og 2a)
Forslag fremmet av Haakon Sandven, H, på vegne av H og Frp
KD bes komme tilbake med en sak når det vært gjennomført innledende samtaler med
entreprenører, der potensielle opsjoner samt inntektsøkende og kostnadsreduserende
tiltak legges frem. I tillegg gjøres det en ny vurdering av verdien av næringsdelen.

Votering:
Rieber-Mohns utsettelsesforslag fikk tre stemmer (2Ap, 1Sp) og falt.
Scheis utsettelsesforslag fikk syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp) og falt.
Johnsruds forslag fikk en stemme (1Sp) og falt.
Pedersens forslag fikk to stemmer (2Ap) og falt.
Sandvens fellesforslag ble vedtatt mot syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp)
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp)
MIK - 011/21 - 11.02.2021:
Innstilling:
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase, der alternativ 2C
legges til grunn for videre arbeid.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å anskaffe totalleveranseavtale for bygging av
Nadderud stadion basert på alternativ 2C. Totalleveranseavtalen vil også omfatte
driftsavtale i inntil 10 år.
3. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak når det vært gjennomført
innledende samtaler med entreprenører, der potensielle opsjoner samt inntektsøkende
og kostnadsreduserende tiltak legges frem. I tillegg gjøres det en ny vurdering av verdien
av næringsdelen.
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012/21 : Høring - forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Høringsuttalelse om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy sendes til
Statens vegvesen slik redegjørelsen viser.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 012/21 - 11.02.2021:
Vedtak:
Høringsuttalelse om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy sendes til
Statens vegvesen slik redegjørelsen viser.

013/21 : Høring - revidert Klimastrategi 2030
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Høringsutkast til revidert klimastrategi for Bærum, Klimastrategi 2030, sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar – 31.
mars 2021.
2. Høringsutkast til revidert klimastrategi tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Hovedmål 1:
I 2030 skal Bærum ha som målsetting at direkte klimagassutslipp skal være redusert
med 90 prosent ift. 2009. I 2040 er Bærum et nullutslippssamfunn.
Hovedmål2:
I 2030 er Bærum etablert som en foregangskommune innen sirkulærøkonomi. I 2030
har Bærum redusert indirekte klimagassutslipp, søke å redusere befolkningens
ressursbruk og bidratt til langsiktig karbonlagring i naturområder.
Fellesforslag på vegne av Ap og Sp, fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
1. Hovedlinjene i regional, nasjonal og internasjonal klimapolitikk følges + noen utvalgte
foregangsområder
2. Hele kommunen må involveres – ikke bare Fornebu.
3. Utvikle en sosialt utjevnende klimapolitikk
4. Øke sirkulærøkonomisk forståelse og handlekraft
5. Mer kollektivtrafikk – mindre biltrafikk.
6. Klimaregnskap må utvikles raskt, slik at vi kan følge med. Må være tuftet på
nasjonale / internasjonale standarder slik at Bærum kan sammenligne seg med andre.
7. Legge til rette for / innrette tiltakene slik at det blir lettere å handle klimaklokt for
innbyggerne, arbeidsliv og tilreisende
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8. Planlegge for en kortreist kommune på kort og lang sikt
9. Øke klimakravene i kommunens innkjøpsstrategi på en forutsigelig og progressiv
måte – tett samarbeid med arbeidslivet
10. Risiko og sårbarhetsanalyse må inngå i strategien
Forslag fremmet av Øystein Goksøyr, V
Hovedmålet for direkte klimagassutslipp i Bærums Klimastrategi for 2030 bør være
ambisiøst og realstisk. Det bes derfor om følgende supplerende informasjon tidlig i
høringsperioden for å belyse realismen i ambisjonsnivået:
Hvilke tiltak bør gjennomføres eller forsterkes for å oppnå henoldsvis 65 og 85 prosent
reduksjon i klimagassutslippene innen 2030 utover de som allerede ligger i strategien?
Hvilke av disse ekstra tiltakene kan gjøres av Bærum lokalt og hvilke kan gjøres
nasjonalt både innenfor og i tillegg til tiltakene i Klimakur 2030?
Votering:
Scheis forslag, punkt 1, fikk to stemmer (2MDG) og falt.
Scheis forslag, punkt 2, fikk fire stemmer (2Ap, 2MDG) og falt.
Rieber-Mohns forslag, punkt 1, fikk tre stemmer (2Ap, 1Sp) og falt.
Rieber-Mohns forslag, punkt 2, fikk tre stemmer (2Ap, 1Sp) og falt.
Rieber-Mohns forslag, punkt 3, fikk tre stemmer (2Ap, 1Sp) og falt.
Rieber-Mohns forslag, punkt 4, fikk fem stemmer (2Ap, 2MDG, 1Sp) og falt.
Rieber-Mohns forslag, punkt 5, fikk tre stemmer (2Ap, 1Sp).
Rieber-Mohns forslag, punkt 6, fikk tre stemmer (2Ap, 1Sp).
Rieber-Mohns forslag, punkt 7, fikk fem stemmer (2Ap, 2MDG, 1Sp).
Rieber-Mohns forslag, punkt 8, fikk fem stemmer (2Ap, 2MDG, 1Sp).
Rieber-Mohns forslag, punkt 9, fikk fem stemmer (2Ap, 2MDG, 1Sp).
Rieber-Mohns forslag, punkt 10, fikk tre stemmer (2Ap, 1Sp).
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

MIK - 013/21 - 11.02.2021:
Innstilling:
1. Høringsutkast til revidert klimastrategi for Bærum, Klimastrategi 2030, sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar – 31. mars
2021.
2. Høringsutkast til revidert klimastrategi tas til orientering.

014/21 : Høringsutkast - Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig
arealstrategi 2021-2040
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040
tas til orientering.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 014/21 - 11.02.2021:
Vedtak:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040
tas til orientering.

015/21 : Klima- og miljøfondet - status 2020 og disponering for 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten
2021.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 015/21 - 11.02.2021:
Vedtak:
1. Klima- og miljøfondet 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Kommunedirektøren legger frem forslag til fordeling av udisponerte midler høsten
2021.

016/21 : Kommunedirektørens oppfølging av vedtak for Hovedutvalg miljø,
idrett og kultur til og med 20. januar 2021
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:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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MIK - 016/21 - 11.02.2021:
Vedtak:
Rapportering om oppfølging av vedtak, spørsmål og oversendte forslag for Hovedutvalg
miljø, idrett og kultur tas til orientering.

017/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Sluttrapport - Prosess og mandat for iverksettelse av ny
organisasjonsform for brannvesenet i «nye» Asker kommune og
Bærum komune - datert januar 2021
2.
Svar fra ABBR vedr. høring av forslag til forskrift- Brann og
redningsvesenforskriften
3.
Spørsmål sendt inn i forkant av møtet i MIK 11.02.21
4.
Svar på spørsmål i MIK vedr. sak 015/21 - Klima- og miljøfondet status 2020 og disponering for 2021
5.
Notat som svarer ut innspill fra MIK og FSK vedr. Nadderud
stadion
Behandlingen i møtet:

Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

MIK - 017/21 - 11.02.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

018/21 : Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
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MIK - 018/21 - 11.02.2021:
Ingen saker.

019/21 : Klimastrategi 2030 - handlingsplan for 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Handlingsplan 2021 til Klimastrategi 2030 oppdateres i tråd med kommunedirektørens
forslag.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 019/21 - 11.02.2021:
Innstilling:
Handlingsplan 2021 til Klimastrategi 2030 oppdateres i tråd med kommunedirektørens
forslag.

020/21 : Høring - Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig
arealstrategi 2021-2040
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.

Behandlingen i møtet:
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.
MIK - 020/21 - 11.02.2021:
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Innstilling:
Høringsutkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 sendes på høring og legges
ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden er 17. februar-31. mars.

Eventuelt
Nikki Schei (MDG) hadde i forkant av møtet sendt inn følgende spørsmål:
Dette vedtok vi under HP-behandlingen i november 2020: Kommunedirektøren bes
fremme en sak så raskt som mulig med hensikt å forebygge og motvirke ensomhet blant
befolkningen i Bærum. Spørsmålet er når kommer saken til behandling?
Samfunnsdirektør Wøhni svarte at saken kommer til behandling i andre kvartal 2021.
Dag Egil Strømme (H) hadde i forkant av møtet sendt inn følgende spørsmål:
Jeg har fått informasjon om at Skallumbekken ble åpnet for en del år siden, men at det
aldri går vann i den. Medfører dette riktighet, og hva er årsaken?
Kommunalsjef Finnanger svarte at Det er riktig at denne strekningen har lav naturlig
minstevannføring (lite tilrenningsområde). Bekken fungerer derfor som en flombekk ved
nedbør. Dette er i tråd med forutsetningene da bekkeløpet ble etablert.
Imidlertid vil bekkeløpets tilrenningsområde bli betydelig utvidet når
separeringsprosjektet fra Skallumdammen til Jarmyra er gjennomført. Disse arbeidene er i
gang og vil bli avsluttet i 2022.
Kommunalsjef Finnanger informerte om at kommunen nå går ut med en markedsdialog
for Kadettangen 2022.
Kommunalsjef Finnanger informerte om at utvalget i neste møte vil få presentert Norges
Geotekniske Institutts (NGI) sluttrapport etter prøver av sedimenter på sjøbunnen i
Oslofjorden.

Dag Egil Strømme
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

