BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR
19.08.2021 kl. 18:00 - 21:00

Møteleder:
Dag Egil Strømme

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Marianne Rieber-Mohn
Ola H. Borchgrevink Pedersen
Truls Bergersen
Wenche F. Berg-Olsen
Dag Egil Strømme
Frigg Winther Rugset
Haakon Sandven
Hilde Solberg Øydne
Lena Walle
Cristin Xiaojun Liu
Nikki Schei
Finn Hebbe Johnsrud
Øystein Goksøyr

Parti
Ap
Ap
Frp
Frp
H
H
H
H
H
MDG
MDG
Sp
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Sebastian Lundahl Otterhals
Johan Malvik

Parti
H
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Tom Major Coward
Hulda Tronstad

Parti
H
V

Antall representanter: 15

20.08.2021
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

073/21

Godkjenning av protokoll

074/21

078/21

Nadderud stadion – Forankring etter konseptfase og
beslutning om igangsettelse av planleggingsfase (BP2)
- tilleggsutredning
Klimastrategi 2030 - Handlingsplan 2021 - status og
justeringer
Klima- og miljøfondet - endringer og nye
disponeringer for 2021
Utleie av lokaler til kultur og frivillighet i Bærum
kommune - prinsippsak utleievilkår
Referatsaker

079/21

Henvendelser og innspill

080/21

Endring av reglementer for folkevalgte organers
virksomhet som følge av innføring av nytt verktøy for
virksomhetsstyring

075/21
076/21
077/21

Eventuelt
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073/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 10. juni 2021 godkjennes
slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:

Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

MIK - 073/21 - 19.08.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 10. juni 2021 godkjennes
slik den foreligger.

074/21 : Nadderud stadion – Forankring etter konseptfase og beslutning
om igangsettelse av planleggingsfase (BP2) - tilleggsutredning
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Redegjørelse for nytt alternativ for Nadderud stadion på eksisterende
lokasjon, tas til orientering.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase i tråd med
Kommunedirektørens forslag til vedtak i KST sak 023/21 (03.03.2021).

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
Saken behandles over to møter og utvalgsbehandles endelig 23.9.
Votering:
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 074/21 - 19.08.2021:
Vedtak:
Saken behandles over to møter og utvalgsbehandles endelig 23.9.

075/21 : Klimastrategi 2030 - Handlingsplan 2021 - status og justeringer
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
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Handlingsplan 2021 til Klimastrategi 2030 oppdateres i tråd med kommunedirektørens
forslag.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
Det bes om en evaluering av bruken av sykkelhotellet på Kolsås og utplasserte
sykkelbokser før det etableres sykkelhotell på Østerås. Basert på prisen for
sykkelhotellet på Kolsås bes det om politisk behandling før det inngås kontrakt om
oppføring av sykkelhotell på Østerås.
Votering:
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 075/21 - 19.08.2021:
Innstilling:
Handlingsplan 2021 til Klimastrategi 2030 oppdateres i tråd med kommunedirektørens
forslag.
Det bes om en evaluering av bruken av sykkelhotellet på Kolsås og utplasserte
sykkelbokser før det etableres sykkelhotell på Østerås. Basert på prisen for
sykkelhotellet på Kolsås bes det om politisk behandling før det inngås kontrakt om
oppføring av sykkelhotell på Østerås.

076/21 : Klima- og miljøfondet - endringer og nye disponeringer for 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Klima- og miljøfondet for 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Ufordelte midler fra klima- og miljøfondet i 2021 overføres til klima- og
miljøfondet for 2022 til fordeling på tiltak i klimabudsjettet.
3. Fra 2022 integreres disponering av klima- og miljøfondet i budsjettprosessen.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Truls Bergersen, Frp
1. Tiltak/Satsing «Prosjekt Fornebu 2027» fjernes fra listen over nye/endrede
disponeringer.
2. Tiltak/Satsing «Nettverkssamarbeid» fjernes fra listen over nye/endrede
disponeringer.
Votering
Bergersens forslag fikk to stemmer (Frp) og falt.

5

MIK - 076/21 - 19.08.2021:
Innstilling:
1. Klima- og miljøfondet for 2021 disponeres slik saken beskriver.
2. Ufordelte midler fra klima- og miljøfondet i 2021 overføres til klima- og
miljøfondet for 2022 til fordeling på tiltak i klimabudsjettet.
3. Fra 2022 integreres disponering av klima- og miljøfondet i budsjettprosessen.

077/21 : Utleie av lokaler til kultur og frivillighet i Bærum kommune prinsippsak utleievilkår
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. For å gi et godt og forutsigbart tilbud for møteplasser for lokalt kulturliv og
frivillighet legges de retningslinjer for fremkommer i prinsippsaken til grunn for
kommunens utleievilkår for lokaler til kultur og frivillighet.

2.
·
·
·

Husleie deles inn i tre kategorier:
Kategori 1: Gratis lån av lokaler
Kategori 2: Subsidiert leie av lokaler
Kategori 3: Markedstilpasset leie

I kategori 2 innføres tre faste satser - lav, middels og høy - avhengig av lokalets
standard og beliggenhet.
3. Kommunedirektøren bes komme med ny sak som konkretiserer
husleieprinsippene, beskrivelse av de økonomiske konsekvenser av ny ordning
og avklarer samordning med nytt planlagt booking system.

Behandlingen i møtet:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 077/21 - 19.08.2021:
Innstilling:
1. For å gi et godt og forutsigbart tilbud for møteplasser for lokalt kulturliv og
frivillighet legges de retningslinjer for fremkommer i prinsippsaken til grunn for
kommunens utleievilkår for lokaler til kultur og frivillighet.
2. Husleie deles inn i tre kategorier:
· Kategori 1: Gratis lån av lokaler
· Kategori 2: Subsidiert leie av lokaler
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·

Kategori 3: Markedstilpasset leie

I kategori 2 innføres tre faste satser - lav, middels og høy - avhengig av lokalets
standard og beliggenhet.
3. Kommunedirektøren bes komme med ny sak som konkretiserer
husleieprinsippene, beskrivelse av de økonomiske konsekvenser av ny ordning
og avklarer samordning med nytt planlagt booking system.

078/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.

Tittel
Ruters beslutning - ny rutemodell trikk 2024
Nye Fornebu Arena-status august 2021
Spørsmål og svar til hovedutvalg MIK møte 19.august 2021
Svar spørsmål fra representanten Strømme (H) vedr. bruk av
Kadettangen Festivaler og parkering på nye Kadettangen

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

MIK - 078/21 - 19.08.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

079/21 : Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumentet tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
Budsjettinnspill for 2022 - Bærum Kulturråd
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Dokumentet ble enstemmig tatt til orientering.
MIK - 079/21 - 19.08.2021:
Vedtak:
Dokumentet tas til orientering slik de foreligger.

080/21 : Endring av reglementer for folkevalgte organers virksomhet som
følge av innføring av nytt verktøy for virksomhetsstyring
Reglementsutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar endringer i Reglement for Hovedutvalg bistand og omsorg
§§ 2 og 3, Reglement for Hovedutvalg barn og unge §§ 2 og 3, og Reglement for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur §§ 2 og 3, slik disse fremkommer av vedlegg 1
til denne saken.
2. Endringene trer i kraft straks.
3. Endringene innarbeides i kommunens reglementshefte «Reglementer for
folkevalgte organers virksomhet.»

Behandlingen i møtet:
Votering:
Reglementsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 080/21 - 19.08.2021:
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar endringer i Reglement for Hovedutvalg bistand og omsorg
§§ 2 og 3, Reglement for Hovedutvalg barn og unge §§ 2 og 3, og Reglement for
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur §§ 2 og 3, slik disse fremkommer av vedlegg 1
til denne saken.
2. Endringene trer i kraft straks.
3. Endringene innarbeides i kommunens reglementshefte «Reglementer for
folkevalgte organers virksomhet.»

Eventuelt
Kultursjef Berit Inger Øen orienterte om Sandvika byfest.
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Dag Egil Strømme
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

