BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

11.06.2021

HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR
10.06.2021 kl. 17:00 - 20:15
I begynnelsen av møtet orienterte Claus Fibiger om sak 062: Utvikling av studiofasiliteter
på Tanken.
Møteleder:
Dag Egil Strømme
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057/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Miljø, idrett og kulturs møte 2.6.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.
Utvalgsleder presiserte at vedtak av ambisjonsnivå 65% eller mer i klimastrategien jfr
hovedmål 1 medfører at ambisjonsnivåene i øvrig del av dokumentet også legger seg på
øvre nivå .

MIK - 057/21 - 10.06.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Miljø, idrett og kulturs møte 2.6.2021 godkjennes slik den foreligger, med
den presisering at vedtak av ambisjonsnivå 65% eller mer i klimastrategien jfr
hovedmål 1 medfører at ambisjonsnivåene i øvrig del av dokumentet også legger seg på
øvre nivå.

058/21 : Planlagte politiske saker 2. halvår 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
1. Det bes om at saker som omhandler utfylling i sjøen også settes opp i MIK. Både det
miljømessige og det som eventuelt skal være på overflaten ønskes det at MIK kan få
mene noe om.
2. Det er spennende saker som omhandler Flytårnet på Fornebu og kultursenteret der
på listen over politiske saker. Vi ønsker som kulturutvalg at alle saker som gjelder
lokaler og arealer i og utenfor Flytårnet også settes opp i MIK.
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3. Sak 90 ønskes også satt opp i MIK, knyttet til HP-vedtaket, og følgelig også til KST.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 058/21 - 10.06.2021:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021 tas til orientering.
Det bes om at saker som omhandler utfylling i sjøen også settes opp i MIK. Både det
miljømessige og det som eventuelt skal være på overflaten ønskes det at MIK kan få
mene noe om.
Det er spennende saker som omhandler Flytårnet på Fornebu og kultursenteret der på
listen over politiske saker. Vi ønsker som kulturutvalg at alle saker som gjelder lokaler
og arealer i og utenfor Flytårnet også settes opp i MIK.
Sak 90 ønskes også satt opp i MIK, knyttet til HP-vedtaket, og følgelig også til KST.

059/21 : Merknads- og vedtaksbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel
med langsiktig arealstrategi 2021-2040
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommuneplanens
samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040 med de endringer som
fremgår i del to av saken.
2. Samfunnsdelen skal legges til grunn for all kommunal virksomhet i planperioden.
Kommuneplanens handlingsdel i Budsjett- og økonomiplan og andre plan- og
styringsdokumenter skal bidra til å operasjonalisere samfunnsdelen.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
Forslag til nytt prikkpunkt, tredje hovedavsnitt om klima- og miljøklokskap, etter nest
siste prikkpunkt som omhandler -sikre, styrke og retablere naturområder… s. 17:
- Jordvernet skal styrkes slik at produktivt landbruksareale øker vedvarende og
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driveplikten skjerpes.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Rieber-Mohns forslag fikk syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp) og falt.
MIK - 059/21 - 10.06.2021:
Innstilling:
1. I medhold av Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommuneplanens
samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040 med de endringer som
fremgår i del to av saken.
2. Samfunnsdelen skal legges til grunn for all kommunal virksomhet i planperioden.
Kommuneplanens handlingsdel i Budsjett- og økonomiplan og andre plan- og
styringsdokumenter skal bidra til å operasjonalisere samfunnsdelen.

060/21 : Rullering av anleggsplandelen i Plan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv 2019-2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Rullering av Anleggsplanen i Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 20192022 vedtas.
2. Kommunal bevilgning til investeringer og drift ses i sammenheng og vurderes
under behandling av årsbudsjett/Budsjett og økonomiplan (BØP) 2022-2025.
3. Søknad om statlige spillemidler fremmes kun for anlegg med dokumentert
dekning for finansiering.
4. Hovedutvalget for Miljø, idrett og kultur igangsetter planprosessen for revisjon
av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 060/21 - 10.06.2021:
Vedtak:
1. Rullering av Anleggsplanen i Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 20192022 vedtas.
2. Kommunal bevilgning til investeringer og drift ses i sammenheng og vurderes
under behandling av årsbudsjett/Budsjett og økonomiplan (BØP) 2022-2025.
3. Søknad om statlige spillemidler fremmes kun for anlegg med dokumentert
dekning for finansiering.
4. Hovedutvalget for Miljø, idrett og kultur igangsetter planprosessen for revisjon
av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
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061/21 : Nytt høydebasseng for vann - BP2
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Prosjekt «Nytt høydebasseng» videreføres fra konseptfasen til planleggingsfasen
Prosjektet gjennomfører Regulering med KU
Lokalisering av nytt høydebasseng avklares gjennom reguleringsprosessen
Kommunedirektøren vil komme nærmere tilbake til økonomiske konsekvenser for
tiltaket når konsekvensene av KU og valgt plassering er avklart

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 061/21 - 10.06.2021:
Vedtak:
1. Prosjekt «Nytt høydebasseng» videreføres fra konseptfasen til planleggingsfasen
2. Prosjektet gjennomfører Regulering med KU
3. Lokalisering av nytt høydebasseng avklares gjennom reguleringsprosessen
4. Kommunedirektøren vil komme nærmere tilbake til økonomiske konsekvenser for
tiltaket når konsekvensene av KU og valgt plassering er avklart

062/21 : Utvikling av studiofasiliteter på Tanken
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for videreutvikling av studiofasilitetene på Tanken
legges til grunn for det videre arbeidet.
2. Kommunal tilleggsbevilgning på inntil 4 millioner kroner for å realisere beskrevet
konsept bes omtales i Budsjett og økonomiplan for 2022-2025.
3. Det forutsettes at Tanken viderefører sine søknader om delfinansiering til regionale
og nasjonale støtteordninger.
4. Det forutsettes at det foreligger en langsiktig leieavtale som sikrer Tankens bruk av
studiokomplekset.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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MIK - 062/21 - 10.06.2021:
Vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for videreutvikling av studiofasilitetene på Tanken
legges til grunn for det videre arbeidet.
2. Kommunal tilleggsbevilgning på inntil 4 millioner kroner for å realisere beskrevet
konsept bes omtales i Budsjett og økonomiplan for 2022-2025.
3. Det forutsettes at Tanken viderefører sine søknader om delfinansiering til regionale
og nasjonale støtteordninger.
4. Det forutsettes at det foreligger en langsiktig leieavtale som sikrer Tankens bruk av
studiokomplekset.

063/21 : Forskrift avfallssug Bærum kommune - Forslag til forskrift
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forskrift avfallssug Bærum kommune vedtas.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 063/21 - 10.06.2021:
Innstilling:
Forskrift avfallssug Bærum kommune vedtas.

064/21 : Revidering av lokale vedtekter for gravplassene og krematoriet i
Bærum
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Lokale vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum vedtas, og trer i kraft når de
er stadfestet av Statsforvalteren.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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MIK - 064/21 - 10.06.2021:
Innstilling:
Lokale vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum vedtas, og trer i kraft når de
er stadfestet av Statsforvalteren.

065/21 : Kvinnenavn i veinavnsaker

Behandlingen i møtet:
Fellesforslag fra alle partier fremmet av Dag Egil Strømme (H) og Marianne RieberMohn, Ap
Margrethe Bøyum Kleven mistet livet under terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011.
Nå, 10 år etter, foreslår vi å navnsette en offentlig plass med Margrethes navn, for å
minnes og hedre ofrene for dette angrepet. Pårørende skal rådspørres i prosessen.
Forslag fremmet av Sebastian Lundahl Otterhals, H
KD kommer med et forslag hvordan motstandskvinnen Tikken Manus kan hedres med
gate/vei i området rundt Grini (Sone A).
Votering:
Strømmes og Rieber-Mohns fellesforslag på vegne av alle partier, ble enstemmig
vedtatt.
Otterhals' forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 065/21 - 10.06.2021:
Margrethe Bøyum Kleven mistet livet under terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011.
Nå, 10 år etter, foreslår vi å navnsette en offentlig plass med Margrethes navn, for å
minnes og hedre ofrene for dette angrepet. Pårørende skal rådspørres i prosessen.
Kommunedirektøren kommer med et forslag hvordan motstandskvinnen Tikken Manus
kan hedres med gate/vei i området rundt Grini (Sone A).

066/21 : Storøykilen Fornebu felt B9.6 - navnsetting av adkomstvei
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Adkomstvei/gatetun i felt B9.6 på Fornebu gis navnet Dragehodesvingen.
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Alternativt vedtak:
2. Adkomstvei/gatetun i felt B9.6 på Fornebu gis navnet Askenga

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap
- Støtte KDs alternative forslag - Askenga
Votering:
Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og alternativ 2, ble alternativ 1 vedtatt med
ni stemmer (4H (Strømme, Øydne, Rugset, Walle), 2MDG, 2V, 1Sp) mot alternativ 2 som
fikk seks stemmer (2H (Sandven, Otterhals), 2Ap, 2Frp) og falt.
MIK - 066/21 - 10.06.2021:
Vedtak:
Adkomstvei/gatetun i felt B9.6 på Fornebu gis navnet Dragehodesvingen.

067/21 : Orientering om Bærum kommunes arbeid med ensomhet
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om arbeid med å forebygge ensomhet tas til
orientering
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG, på vegne av H og MDG
Kommunedirektøren bes legge frem et notat om status i arbeidet mot ensomhet før
behandlingen av HP.
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H, og Ola Helmich Borchgrevink Pedersen, Ap, på
vegne av H og Ap
Det bes om at det utføres en undersøkelse om ensomhet blant eldre i Bærum, slik
Eldrerådet har påpekt behovet for. I undersøkelsen som skal gjennomføres burde det
også gis mulighet til å komme med innspill og ideer

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Scheis forslag, på vegne av H og MDG, ble enstemmig vedtatt.
Strømmes og Pedersens forslag, på vegne av H og Ap, ble enstemmig vedtatt.
MIK - 067/21 - 10.06.2021:
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om arbeid med å forebygge ensomhet tas til
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orientering
Kommunedirektøren bes legge frem et notat om status i arbeidet mot ensomhet før
behandlingen av HP.
Det bes om at det utføres en undersøkelse om ensomhet blant eldre i Bærum, slik
Eldrerådet har påpekt behovet for. I undersøkelsen som skal gjennomføres burde det
også gis mulighet til å komme med innspill og ideer

068/21 : Deltakelse i Race to Zero kampanje og Global Covenant of Mayors
for Climate and Energy
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune slutter seg til Race to Zero-kampanjen.
2. Ved tilslutning til Race to Zero kampanjen vil Bærum kommune vise til
følgende klimatiltak som gjennomføres i Bærum: … (fyll inn)
3. Bærum kommune opprettholder medlemskapet i nettverket Global Covenant
of Mayors for Climate and Energy.
4. Bærum kommune skal rapportere aktivitetsdata for klimagassreduksjon og
klimatilpasning til CDP minimum annethvert år fra 2022.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Haakon Sandven, H
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak 1.halvår 2022 der det ses på
samordning av rapportering innenfor klimaområdet, rapporteringshyppighet og
kostnader knyttet til rapporteringssystem og -rutiner
Forslag fremmet av Johan Malvik, V
Alternativt punkt 4:
Bærum kommune skal rapportere aktivitetsdata for klimagassreduksjon og
klimatilpasning til CDP hvert år fra 2022.
Votering:
Kommunedirektørens forslag, punktene 1 og 2, ble vedtatt mot to stemmer (2Frp).
Kommunedirektørens forslag, punkt 3, ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom Sandvens og Malviks forslag til punkt 4, ble Sandvens
forslag vedtatt med ni stemmer (6H, 2Frp, 1Sp) mot Malviks forslag som fikk seks
stemmer (2Ap, 2MDG, 2V) og falt.
MIK - 068/21 - 10.06.2021:
Innstilling:
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1. Bærum kommune slutter seg til Race to Zero-kampanjen.
2. Ved tilslutning til Race to Zero kampanjen vil Bærum kommune vise til
følgende klimatiltak som gjennomføres i Bærum: … (fyll inn)
3. Bærum kommune opprettholder medlemskapet i nettverket Global Covenant
of Mayors for Climate and Energy.
4. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak 1.halvår 2022 der det ses
på samordning av rapportering innenfor klimaområdet,
rapporteringshyppighet og kostnader knyttet til rapporteringssystem og rutiner

069/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.

Tittel
Notat om tilstanden i Hundsund
Orientering om innføring av Framsikt
Innspill til MIK fra ERÅD - Treningsmuligheter for eldre
Spørsmål sendt inn i forkant av møtet 10.6. 2021
Svar på spørsmål i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur 10. juni

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

MIK - 069/21 - 10.06.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

070/21 : Henvendelser og innspill
Ingen saker

071/21 : Økonomimelding I 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering.
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2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av
investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av videre
utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134 og
NO0010906704) jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en
ramme på 500 millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
Økonomimelding I 2021 tas til orientering, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og
kulturs ansvarsområde.
Forslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
Persillehagen sikres permanent sommervann med tilstrekkelig kapasitet fra egnet kum
eller ved grunnvannsboring. Det settes av inntil 250.000 kr. Anlegget skal være klart
senest tidlig vår 2022
Votering:
Strømmes forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag, punktene 2-4, ble enstemmig vedtatt.
Rieber-Mohns forslag ble enstemmig oversendt formannskapet.
MIK - 071/21 - 10.06.2021:
Innstilling:
1. Økonomimelding I 2021 tas til orientering, innenfor Hovedutvalget for miljø,
idrett og kulturs ansvarsområde.
2. Budsjettjusteringer for 2021 vedtas i henhold til vedlegg, kapittel 3.
3. Innarbeidede budsjettjusteringer for 2021–2024 legges til grunn for det videre
arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
4. Låneopptak 2021
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 205 millioner kroner i lån til finansiering av
investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
II. Bærum kommune tar opp inntil 400 millioner kroner i lån til finansiering av
videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
II. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder NO0010893134
og NO0010906704) jf. Kommunelovens § 14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån
innenfor en ramme på 500 millioner kroner jf. Kommunelovens § 14-15 tredje
ledd.
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072/21 : Søknad om konsesjon på kjøp av landbrukseiendom g/bnr
105/123
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Elfrid Sidsel Aamodt gis konsesjon for erverv av g/bnr 105/123 i Bærum kommune.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 072/21 - 10.06.2021:
Innstilling:
Elfrid Sidsel Aamodt gis konsesjon for erverv av g/bnr 105/123 i Bærum kommune.

Dag Egil Strømme
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

