BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

12.03.2021

HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR
11.03.2021 kl. 18:00 - 22:15
Møteleder:
Dag Egil Strømme
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H
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Marianne Rieber-Mohn
Ola H. Borchgrevink Pedersen
Truls Bergersen
Wenche F. Berg-Olsen
Frigg Winther Rugset
Haakon Sandven
Hilde Solberg Øydne
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Cristin Xiaojun Liu
Nikki Schei
Finn Hebbe Johnsrud
Johan Malvik
Øystein Goksøyr
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Ap
Ap
Frp
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H
H
H
H
H
MDG
MDG
SP
V
V

Antall representanter: 15
Fra administrasjonen:
Arthur Wøhni
Svein Finnanger
Berit Inger Øen

Kommunaldirektør
Kommunalsjef
Kultursjef

Stig Olai Kapskarmo

Spesialrådgiver/ utvalgssekretær

I begynnelsen av møtet ble det holdt tre orienteringer:
- Orientering om utslippsfri hurtigbåt ved Robert Fjelltun, Nadim Pedram og Marit Ulveseth
i Ruter
- Orientering om prosjekt om sedimenter i indre oslofjord ved Gøril Aasen Slinde fra Norges
Geotekniske Institutt

2
-

Orientering om Bærum kommunes eiendomsstrategi ved eiendomsdirektør Kristin
Fagerhaug.

I forbindelse med 024 og 025 innledet tjenesteleder for avfall og gjenvinning, Tone Bye
Moen.

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

021/21

Godkjenning av protokoll

022/21

Endring i forskrift om stadnamn - høring

023/21

Jarenlia - navnsetting av ny adkomstvei

024/21

026/21

Renovasjonsforskrift Bærum kommune - Forslag til
revidert forskrift
Forskrift om avfallssug for Bærum kommune - Forslag
til forskrift
Ny Rigmorbrygge - BP2

027/21

Utslippsfri hurtigbåt til Bærum – Orientering

028/21

Bærums engasjement i Klimabrølet 2021

029/21

Referatsaker

030/21

Henvendelser og innspill

025/21

Eventuelt
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021/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 11.2.2021 godkjennes slik
den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

MIK - 021/21 - 11.03.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 11.2.2021 godkjennes slik
den foreligger.

022/21 : Endring i forskrift om stadnamn - høring
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune har ingen merknader til foreslåtte endringer i forskrift om stadnamn.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 022/21 - 11.03.2021:
Vedtak:
Bærum kommune har ingen merknader til foreslåtte endringer i forskrift om stadnamn.

023/21 : Jarenlia - navnsetting av ny adkomstvei
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Den omsøkte vei gis navnet Jarenlia.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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MIK - 023/21 - 11.03.2021:
Vedtak:
Den omsøkte vei gis navnet Jarenlia.

024/21 : Renovasjonsforskrift Bærum kommune - Forslag til revidert
forskrift
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Renovasjonsforskrift Bærum kommune vedtas. Den erstatter forskrift om
husholdningsavfall for Bærum kommune vedtatt 27.01.2016.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Øystein Goksøyr, V
Kommunedirektøren følger opp saken med en informasjonskampanje.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Goksøyrs forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 024/21 - 11.03.2021:
Innstilling:
Renovasjonsforskrift Bærum kommune vedtas. Den erstatter forskrift om
husholdningsavfall for Bærum kommune vedtatt 27.01.2016.
Kommunedirektøren følger opp saken med en informasjonskampanje.

025/21 : Forskrift om avfallssug for Bærum kommune - Forslag til forskrift
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til forskrift om avfallssug for Bærum kommune sendes på høring.

Behandlingen i møtet:
Votering
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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MIK - 025/21 - 11.03.2021:
Vedtak:
Forslag til forskrift om avfallssug for Bærum kommune sendes på høring.

026/21 : Ny Rigmorbrygge - BP2
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektøren gis fullmakt til å iverksette planleggingsfasen for ny Rigmorbrygge slik
redegjørelsen viser.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 026/21 - 11.03.2021:
Vedtak:
Kommunedirektøren gis fullmakt til å iverksette planleggingsfasen for ny Rigmorbrygge
slik redegjørelsen viser.

027/21 : Utslippsfri hurtigbåt til Bærum – Orientering
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om utslippsfri hurtigbåt til Bærum tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Øystein Goksøyr, V
Kommunedirektøren går i dialog med Ruter om hvordan kommunen kan bidra til at det
opprettes ladeinfrastruktur på fergekaiene og kommer tilbake med en sak til utvalget.

Votering:
Kommunedirekørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Goksøyrs forslag fikk fire stemmer (2MDG, 2V) og falt.
MIK - 027/21 - 11.03.2021:
Innstilling:
Sak om utslippsfri hurtigbåt til Bærum tas til orientering.
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028/21 : Bærums engasjement i Klimabrølet 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune støtter opp om målet til Klimabrølet og vil bidra til å skape
engasjement og formidle informasjon om Klimabrølet 2021 til ansatte og innbyggere i
kommunen.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot to stemmer (2Frp).
MIK - 028/21 - 11.03.2021:
Vedtak:
Bærum kommune støtter opp om målet til Klimabrølet og vil bidra til å skape
engasjement og formidle informasjon om Klimabrølet 2021 til ansatte og innbyggere i
kommunen.

029/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Retningslinjer for bruk av Isi gjenvinningsstasjon - orientering
2.
Risikovurdering av sedimenter i 15 delområder indre Oslofjord
(trinn 2) - rapport 2021
3.
Mikromobilitet - erfaringer så langt
4.
Svar på spørsmål i Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur 11. mars
Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

MIK - 029/21 - 11.03.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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030/21 : Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Behov for sykkelparkering ved stasjoner - innspill fra
Bærumsyklistene
2.
Varmtvannstilbudet på Martina Hansens Hospital
Behandlingen i møtet:
Votering:
Dokumentene ble enstemmig tatt til orientering.
MIK - 030/21 - 11.03.2021:
Vedtak:
Dokumentene tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Dag Egil Strømme (H) og Ola Helmich Borchgrevink Pedersen (Ap) fikk utvalgets
enstemmige tilslutning til å be kommunedirektøren om et notat med oversikt over alle
gater, veier og plasser som kommunen vet skal navnsette på kort og mellomlang sikt. Om
idéprosessen for å finne navn er påbegynt bør denne informasjonen legges ved
oversikten.
Kommunedirektøren fikk utvalgets fullmakt til å administrativt tildele kulturmidler som
søkes på, på ordinært budsjett. Kommunedirektøren kommer tilbake til utvalget med en
oversikt over søknader og tildelinger. Eventuelle klagesaker skal også behandles av
utvalget.
Kommunaldirektør Arthur Wøhni informerte om status for Telenor Arena.
Det vises for øvrig til referatsak 4: Svar på spørsmål i Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur
11. mars som gir en oversikt over spørsmål som er sendt inn i forkant av møtet, samt
kommunedirektørens svar på disse spørsmålene.

Dag Egil Strømme
Utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær
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