BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

30.03.2022

FORMANNSKAPET
23.03.2022 kl. 15:00 - 18:30

________________________________________________________________________________

Orienteringer
 Kort orientering fra Asker og Bærum Vannverk
Møtende: daglig leder Hans Erik Lie og styreleder John Nyheim


Ny E18 parsell Ramstadsletta – Nesbru

Møtende:
Fra Statens vegvesen:
Ian Francis Markey - prosjekteringsleder E18
Torkild André Åkerset - Planleggingsleder Ramstadsletta-Nesbru
Fra Norconsult:
Bent Ånund Ramsfjell- prosjektleder Ramstadsletta-Nesbru


Orientering om mottak av flyktninger fra Ukraina
v/kommunedirektør Geir B. Aga

________________________________________________________________________________
Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

Følgende medlemmer møtte:
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Torbjørn Espelien
Dag Egil Strømme
Haakon Kvenna Veum
Lisbeth Hammer Krog

Parti
Ap
Ap
Frp
H
H
H

H
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Maria Barstad Sanner (til klokken 16:45)
Morten Skauge
Ole Kristian Udnes
Siw Wikan
Cristin Xiaojun Liu
Stein Stugu
Ragnar Molland
Wenche Steen

H
H
H
H
MDG
R
Sp
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Eirik Trygve Bøe

Parti
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Asbjørn Nilsen (fra klokken 16:45)
Frank Roland

Parti
H
V

Antall representanter: 15
Fra administrasjonen
Arthur Wøhni
Bente Rudrud Herdlevær
Geir B. Aga

Tittel
kommunaldirektør samfunn
kommunaldirektør org., styring
og utvikling
Kommunedirektør
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Sak 030/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 16.02.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
FSK - 030/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 16.02.2022 godkjennes slik den foreligger.

Sak 031/22: Vallerveien 146 - detaljregulering - 1. gangs behandling
Planutvalget-10.02.2022-028/22
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Vallerveien 146, med bestemmelser,
dokument 5562344, og plankart, dokument 5562351, fremmes, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-11.
Endring av reguleringsplan for Valler sentrum (planID 1958090), som utvider Vallerveien
til fortau på østsiden langs foreslått boligbebyggelse, som vist på kart, dokument
5564262, fremmes, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.
Reguleringsplanforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og
bygningsloven § 12-10.
Mindretallsanke fra MDG, SV, Krf fremmet av Kim Zimmer (MDG)
Saken fremlegges for formannskapet.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Reguleringsforslaget avvises da det er i strid med gjeldende KPA (offentlig formål, ikke
boligformål) og fordi tomten ligger i et etablert småhusområde som etter arealstrategien
skal vernes. Videre er støyproblemene så store at de neppe lar seg avbøte.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Til andre gangs behandling bes det om en oversikt over forekomst av rødlistearter i det
ubebygde terrenget sør for Lindelia bo- og behandlingssenter forbi de tidligere
Solbergbakkene til Løkeberg skole.
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
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Vi ber KD om en sak som viser alternativer for gjennomføring av prosjektet « det gode
nabolag». Bakgrunnen for at vi løfter spørsmålet er usikkerheten knyttet til
gjennomføringen av prosjekter i Vallerveien 146; som følge av støy og naturverdier. Hvis
det skulle vise seg å være vanskelig å gjennomføre, er det viktig at vi raskt får frem gode
alternativer.
Votering:
Ragnar Mollands forslag fikk 5 stemmer (Sp, 2V, MDG, R) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
Wenche Steens forslag fikk 5 stemmer (2V, MDG, Sp, R) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG, Sp, R).
FSK - 031/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Vallerveien 146, med bestemmelser,
dokument 5562344, og plankart, dokument 5562351, fremmes, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-11.
Endring av reguleringsplan for Valler sentrum (planID 1958090), som utvider Vallerveien
til fortau på østsiden langs foreslått boligbebyggelse, som vist på kart, dokument
5564262, fremmes, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.
Reguleringsplanforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og
bygningsloven § 12-10.
Til andre gangs behandling bes det om en oversikt over forekomst av rødlistearter i det
ubebygde terrenget sør for Lindelia bo- og behandlingssenter forbi de tidligere
Solbergbakkene til Løkeberg skole.

Sak 032/22: Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 områderegulering - 2. gangs behandling
Planutvalget-10.03.2022-051/22
Innstilling:
Alternativ B: Forslag til områderegulering for Ballerud – Johs Faales vei 80-100 –
Kleivveien 22, planID 2015030, som vist på plankart dokument 5763074 og i
bestemmelser, dokument 5763067, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med
følgende tillegg og endringer:
Planutvalget er opptatt av å sikre trygge skoleveier og begrense trafikkbelastningen for
eksisterende naboer i omkringliggende veier. Planutvalget ber kommunedirektøren følge
opp trafikksituasjonen og vurdere trafikkregulerende tiltak både i anleggsfasen og når ny
skole/barnehage og flerbrukshall tas i drift. Forut for anleggsvirksomheten må
tiltakshavere fremlegge en plan med løsning og forslag til avbøtende tiltak i samråd med
de berørte.
Dersom golfdriften opphører vil arealene automatisk tilbakeføres til LNFR i samsvar med
arealbruken i gjeldende kommuneplan.
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Alternativ 4b legges til grunn for den videre behandlingen.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Jordet foran gården og mot Kleiveien bevares slik at man også for fremtiden kan forstå
hvordan denne opprinnelige husmannsplassen har fungert.
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
(Felles V, H, Frp)
1. Følgende tas inn i bestemmelsene:
Innenfor hensynssonen skal gårdsdammen restaureres, slik at den kan bli en egnet
biotop bl.a. for små- og storsalamander.
2. Bekkestubekken skal åpnes fra Søråsen minst til planens grense ved felt F5,
fortrinnsvis med samme beliggenhet som bekkens opprinnelige løp på strekningen.
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
1. Det skal kun fremmes reguleringsplan for felten B6, B5 og de deler av B4 som har
bebyggelse/asfalt .
Hvis dette forslaget faller fremmer vi følgende forslag:
Bevaringen av Kleven gård vil gi området betydelige kvaliteter, for at disse
kvalitetene skal bli ivaretatt fullt ut må følgende endringer gjøres i planen.
Felt B1 – Øvre tun - i enheten med 3 rekkehus i 3 etasjer nederste på felt B1 tas
rekkehuset lengst mot syd ut.
Felt B2 – Nedre tun #1 – i enheten med 3 rekkehus i 3 etasjer lengst mot nord øst
tas rekkehuset lengst mot vest ut.
2. Bestemmelsenes paragraf 4.14 første setning endres til: Det etableres inntil 0,6
biloppstillingsplasserper 100m2 BRA bolig.
Det oppfordres til bildelingsløsninger innenfor rammen av vedtatt
parkeringsdekning.
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Kommunedirektøren bes vurdere alternativ dekke, for eksempel grus, istedet for asfalt på
hovedsykkeltraseen som går igjennom Ballerud området.
Votering:
Ragnar Mollands forslag fikk 5 stemmer (Sp, 2V, MDG, R) og falt.
Wenche Steens forslag punkt 1 fikk 4 stemmer (2V, Sp, R) og falt.
Wenche Steens forslag punkt 2 fikk 2 stemmer (2V) og falt.
Fellesforslag V, H, Frp fremmet av Wenche Steen (V) ble enstemmig vedtatt.
Torbjørn Espeliens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG, Sp, R).
FSK - 032/22 - 23.03.2022:
Innstilling:
Alternativ B: Forslag til områderegulering for Ballerud – Johs Faales vei 80-100 –
Kleivveien 22, planID 2015030, som vist på plankart dokument 5763074 og i
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bestemmelser, dokument 5763067, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med
følgende tillegg og endringer:
Planutvalget er opptatt av å sikre trygge skoleveier og begrense trafikkbelastningen for
eksisterende naboer i omkringliggende veier. Planutvalget ber kommunedirektøren følge
opp trafikksituasjonen og vurdere trafikkregulerende tiltak både i anleggsfasen og når ny
skole/barnehage og flerbrukshall tas i drift. Forut for anleggsvirksomheten må
tiltakshavere fremlegge en plan med løsning og forslag til avbøtende tiltak i samråd med
de berørte.
Dersom golfdriften opphører vil arealene automatisk tilbakeføres til LNFR i samsvar med
arealbruken i gjeldende kommuneplan.
Alternativ 4b legges til grunn for den videre behandlingen.
Kommunedirektøren bes vurdere alternativ dekke, for eksempel grus, istedet for asfalt på
hovedsykkeltraseen som går igjennom Ballerud området.
Bekkestubekken skal åpnes fra Søråsen minst til planens grense ved felt F5, fortrinnsvis
med samme beliggenhet som bekkens opprinnelige løp på strekningen.
Følgende tas inn i bestemmelsene:
Innenfor hensynssonen skal gårdsdammen restaureres, slik at den kan bli en egnet biotop
bl.a. for små- og storsalamander.

Sak 033/22: Handlingsplan sykkel 2022-2025 - Rapportering 2021
Planutvalget-10.03.2022-047/22
Vedtak:
Saken behandles over to møter.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-17.03.2022-016/22
Innstilling:
1. Handlingsplan sykkel 2022-2025 vedtas.
2. Handlingsplan sykkel sin prioritering av sykkeltilretteleggingstiltak langs riks/fylkesvei legges til grunn ved innspill til Nasjonal transportplan, Byvekstavtalens
handlingsplaner og Fylkeskommunens planer.
3. Handlingsplan sykkel sin prioritering av kommunal regulering av sykkelvei langs
fylkesveier vedtas, selv om dette er fylkets ansvar.
4. Rapport «Prioritering av sykkeltiltak – Bærum kommune» tas til orientering.
5. Rapportering 2021 tas til orientering.
6. Ha en tett dialog med Statens Vegvesen og overordnede myndigheter, og få
utarbeidet en helhetlig plan for sykkelvei langs nye E18
7. Etterspørre Viken om status på sykkelvei langs Griniveien og oppgradering av
sykkelvei langs Vollsveien
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8. Jobbe for i større grad å fremme og markedsføre motivasjons- og
holdningskampanjer som ‘sykle til jobben’, høstaksjoner på skoler, videreføre
vintersykkeldagen etc.
9. Kommunedirektøren bes jobbe for å starte feiing av sykkelveier tidligst mulig
etter vinteren
10. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak der det vurderes
muligheter for og kostnader ved fortløpende feiing eller andre metoder for å
utvide sykkelsesongen mest mulig
11. Kommunedirektøren kommer tilbake med en framdriftsplan for skilting av
eksisterende sykkelruter samt forslag til nye traseer for skilting.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i Planutvalget.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 033/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i Planutvalget.

Sak 034/22: Kyststi i Bærum - orientering
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-17.03.2022-020/22
Vedtak:
Saken tas over to møter. Redegjørelse og spørsmål nå, realitetsbehandling på neste møte.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om Kyststi i Bærum tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i hovedutvalg miljø, idrett og kultur.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 034/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i hovedutvalg miljø, idrett og kultur.
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Sak 035/22: Morgendagens omsorg - langsiktig omstilling
Utvalg for samarbeid-15.03.2022-006/22
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om planlagt arbeid med oppdrag i Budsjett og
økonomiplan 2022-2025 som er knyttet til dreining av tjenestene tas til orientering.
2. Kommunedirektøren orienterer om status på arbeidet i fjerde kvartal 2022.
3. Det utarbeides en temaplan for tjenesteområdet Pleie og omsorg med oppstart i
2023 som vil være en revidering av «Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023».
4. Kommunedirektøren bes tilrettelegge et seminar med Hovedutvalg bistand og
omsorg og Utvalg for samarbeid i forkant av HP behandlingen i 2022.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-16.03.2022-008/22
Vedtak:
1. Saken tas til orientering og går ikke videre til formannskapet
2. Kommunaldirektøren kommer tilbake til utvalget med følgende før beslutning tas:
KD bes gjennomføre en utredning om hvordan man eventuelt kan oppnå flere friske år
blant våre innbyggere og eventuelt når man kan forvente at flere friske år. inntreffer i
forhold til forebyggende arbeid. Analysen skal også vise motsatt alternativ med eldre
befolkning og flere syke år.
Flere friske år - KD bes utrede alternative boformer for eldre i samarbeid med relevante
utbyggere
KD bes utarbeide en helhetlig opptrappingsplan i et oversiktlig styringssystem for å
planlegge for tilbud til eldre som har behov for tjenester
KD bes komme tilbake med en risiko og sårbarhetsvurdering for hva dette betyr for hver
enkelt eldre innbygger
3. Kommunedirektøren orienterer om status på arbeidet i fjerde kvartal 2022.
4. Det utarbeides en temaplan for tjenesteområdet Pleie og omsorg med oppstart i 2023
som vil være en revidering av «Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023».
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse om planlagt arbeid med oppdrag i Budsjett og
økonomiplan 2022-2025 som er knyttet til dreining av tjenestene tas til orientering.
2. Kommunedirektøren orienterer om status på arbeidet i fjerde kvartal 2022.
3. Det utarbeides en temaplan for tjenesteområdet Pleie og omsorg med oppstart i
2023 som vil være en revidering av «Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023».
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
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Saken avventes da hovedutvalg bistand og omsorg har bedt kommunedirektøren komme
tilbake til utvalget med en tilleggsutredning.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krog forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 035/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Saken avventes da hovedutvalg bistand og omsorg har bedt kommunedirektøren komme
tilbake til utvalget med en tilleggsutredning.

Sak 036/22: Forsøk med overtakelse av skoleeieransvaret for videregående
opplæring i Bærum - tilbakemelding fra kommunal- og
distriktsdepartementet
Hovedutvalg for barn og unge-15.03.2022-011/22
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 036/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 037/22: Foreldrebetaling i SFO og barnehage
Hovedutvalg for barn og unge-15.03.2022-009/22
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
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1) Foreldrebetaling for barnehager og SFO refunderes i tråd med reduserte åpningstider
for januar 2022.
2) Foreldrebetaling barnehager reduseres i overensstemmelse med redusert åpningstid
på ca 20 % med en ramme på 7,1 mill.
3) Foreldrebetaling SFO reduseres i overensstemmelse med redusert åpningstid med en
ramme på 6,5 mill. kr.
4) Reduksjon føres som redusert pris på en faktura i løpet av våren 2022.
5) Ved dokumentasjon på liknende reduksjon i åpningstid i private barnehager tilføres
disse tilsvarende midler, som utbetales barnehagen forutsatt at de tilfaller foreldrene.
Barnehagen må dokumentere behov med en søknad til kommunen.
6) Dekning av midlene innarbeides i forbindelse med Økonomimelding 1.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Det bes om en sak om prinsipper for evt. redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO
ved omstendigheter kommunen ikke rår over.
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 1 stemme (R) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 037/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Det bes om en sak om prinsipper for evt. redusert foreldrebetaling i barnehage og
SFO ved omstendigheter kommunen ikke rår over.

Sak 038/22: Isi Driftsbygning med miljø-/besøkssenter - BP3 - beslutning
om gjennomføring
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-17.03.2022-019/22
Vedtak:
Saken utsettes til 7.4, i henhold til reglementets §3-3: Møteleder bør normalt ikke åpne
nye saker for behandling etter klokken 22.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Redegjørelse om nytt driftsbygg og miljø- og besøkssenter på Isi avfallsanlegg tas til
orientering. Prosjektet legges ut på anbud.
2. Kommunedirektøren innarbeider økte kostnader i ØM1. Økningen finansieres i
henhold til gjeldende retningslinjer for regnskapsføring for selvkost.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i hovedutvalg miljø, idrett og kultur.
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Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 038/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i hovedutvalg miljø, idrett og kultur.

Sak 039/22: Investeringsprosjekter - Sluttrapport BP5
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sluttrapporter fremlagt ved beslutningspunkt 5 (BP5) tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 039/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Sluttrapporter fremlagt ved beslutningspunkt 5 (BP5) tas til orientering.

Sak 040/22: Årsmelding 2020 - Eldrerådet
Eldrerådet-01.02.2022-003/22
Rådets anbefaling:
Årsmeldingen tas til orientering
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsmeldingen tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes til behandling i kommunestyret 30.03.22.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 040/22 - 23.03.2022:
Rådets anbefaling:
Årsmeldingen tas til orientering.
Vedtak:
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Saken utsettes til behandling i kommunestyret 30.03.22.

Sak 041/22: Årsmelding 2021 - Eldrerådet
Eldrerådet-01.02.2022-004/22
Rådets anbefaling:
Årsmeldingen tas til orientering
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsmeldingen tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes til behandling i kommunestyret 30.03.22.
Votering:
Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 041/22 - 23.03.2022:
Rådets anbefaling:
Årsmeldingen tas til orientering
Vedtak:
Saken utsettes til behandling i kommunestyret 30.03.22.

Sak 042/22: Årsmelding 2021 - Ungdomsrådet i Bærum
Ungdomsrådet-09.03.2022-013/22
Vedtak:
Årsmeldingen for Ungdomsrådet 2021 vedtas og sendes kommunestyret til orientering.
Forslag til vedtak:
Årsmeldingen for Ungdomsrådet tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes til behandling i kommunestyret 30.03.22.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Årsmelding for ungdomsrådet oversendes hovedutvalg barn og unge.
Rådssekretæren bes sjekke at navnene er korrekt skrevet.
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Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt med Kjell MaartmannMoes tillegg.
FSK - 042/22 - 23.03.2022:
Rådets anbefaling:
Årsmeldingen for Ungdomsrådet 2021 tas til orientering.
Vedtak:
Saken utsettes til behandling i kommunestyret 30.03.22.
Årsmelding for ungdomsrådet oversendes hovedutvalg barn og unge.
Rådssekretæren bes sjekke at navnene er korrekt skrevet.

Sak 043/22: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Beslutning om metode for overtakelse av Vøyenenga skole
2.
Bærum kommunes forvaltningsfond - eksponering mot russiske
selskaper
3.
Oppdatert notat vedrørende Bærum kommunes forvaltningsfond opphør av eksponering mot russiske selskaper
4.
Oppfølgning og aktiviteter som følger av krigen i Ukraina - oppdatert
notat 1.3.2022
5.
Årsregnskapet 2021 - foreløpig
6.
Innfør gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse
7.
Svar på spørsmål fra representanten Espelien (FrP) vedr. tilstand
tilfluktsrom
8.
Informasjon - nettadresser til selskaper hvor Bærum kommune har
eierinteresser av betydning.
9.
Svar på spørsmål fra representanten Ragnar Molland (Sp) vedr. Fsk
sak 031/22 -Vallerveien 146 – detaljregulering – 1.gangsbehandling
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 043/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
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Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 044/22: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
10.
Innspill fra Ballerud beboerforening - Ballerud-planen: Ny
informasjon til Planutvalget fra Ballerud beboerforening
11.
REDDBALLERUDGOLF - innspill 2.gangshøring planutvalget
10.mars'22
12.
Ballerud - nok en gang
13.
Ballerudutbyggingen
14.
REDDBALLERUDGOLF - innspill 2.gangs behandling - golfbane forslag
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 044/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 045/22: E18 Ramstadsletta - Nesbru, Statens vegvesens anbefaling av
konsept - orienteringssak
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Statens vegvesens anbefaling av totalkonsept B for E18 parsell RamstadslettaNesbru støttes og legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for E18
strekningen Ramstadsletta-Nesbru (etappe 2 i E18 Vestkorridoren) .
2. Konsept for ny lokalgate i Sandvika fastsettes i kommende planprogram for E18
lokalgate og Sandvika sjøfront.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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FSK - 045/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
1. Statens vegvesens anbefaling av totalkonsept B for E18 parsell RamstadslettaNesbru støttes og legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for E18
strekningen Ramstadsletta-Nesbru (etappe 2 i E18 Vestkorridoren) .
2. Konsept for ny lokalgate i Sandvika fastsettes i kommende planprogram for E18
lokalgate og Sandvika sjøfront.

Sak 046/22: Kommunale behov i Nadderud stadion
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-17.03.2022-025/22
Vedtak:
Saken utsettes til 7.4, da den kom til utvalget for sent til at medlemmene hadde satt seg
inn i saken.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av behandlingen i hovedutvalg miljø, idrett og kultur.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 046/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i hovedutvalg miljø, idrett og kultur.

Sak 047/22: Revidert anmodning om bosetting av flyktninger 2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Som følge av krigen i Ukraina, og i tråd med ny anmodning fra IMDi, bosetter Bærum
kommune totalt 350 flyktninger i ordinær bosetting i 2022. Åtte av plassene benyttes til
bosetting av enslige mindreårige.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Som følge av krigen i Ukraina, og i tråd med signaler fra IMDi, åpner Bærum kommune for
å ta imot inntil 700 flyktninger i 2022. Hvorav minst 50% er ordinære bosettinger og minst
åtte av plassene kan benyttes til bosetting av enslige mindreårige.
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Forslag fremmet av Maria Barstad Sanner, H
(Felles H, V, Ap)
Bærum kommune er for øvrig åpen for at dette tallet vil kunne øke.
Votering:
Torbjørn Espeliens forslag fikk 3 stemmer (Frp, Sp, R) og falt.
Kommunedirektørens forslag med fellesforslaget H, V, Ap fremmet av Maria Barstad
Sanner (H) ble enstemmig vedtatt.
FSK - 047/22 - 23.03.2022:
Innstilling:
Som følge av krigen i Ukraina, og i tråd med ny anmodning fra IMDi, bosetter Bærum
kommune totalt 350 flyktninger i ordinær bosetting i 2022. Åtte av plassene benyttes til
bosetting av enslige mindreårige.
Bærum kommune er for øvrig åpen for at dette tallet vil kunne øke.

Sak 048/22: Utvikling av tomten Elgfaret 85/87

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
(Felles H, Frp, Ap)
Det vises til orientering gitt av stiftelsen UBB til formannskapet og planutvalget i møtet
16. november 2021. Kommunedirektøren bes om å komme snarlig tilbake med en
vurdering av hvordan tomten Elgfaret 85/87 kan utvikles i tråd med UBBs innspill, slik at
den kan benyttes til etablering av inntil 16 rimelige utleieleiligheter. Det bes om vurdering
av hvordan reguleringsmessige forhold og eierforhold best kan ivareta formålet i UBBs
innspill.
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
Spørsmålet avvises og Elgfaret 85 og 87 vurderes i forbindelse med rulleringen av
kommuneplanens arealdel.
Votering:
Wenche Steens forslag fikk 4 stemmer (2V, Sp, R) og falt.
Fellesforslaget H, Frp, Ap fremmet av Morten Skauge (H) ble enstemmig vedtatt.
FSK - 048/22 - 23.03.2022:
Vedtak:
Det vises til orientering gitt av stiftelsen UBB til formannskapet og planutvalget i møtet
16. november 2021. Kommunedirektøren bes om å komme snarlig tilbake med en
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vurdering av hvordan tomten Elgfaret 85/87 kan utvikles i tråd med UBBs innspill, slik at
den kan benyttes til etablering av inntil 16 rimelige utleieleiligheter. Det bes om vurdering
av hvordan reguleringsmessige forhold og eierforhold best kan ivareta formålet i UBBs
innspill.

Eventuelt
Vedrørende utvikling av tomten Elgfaret 85/87
Høyre og Frp ønsket å fremme forslag under Eventuelt vedrørende utvikling av tomten
Elgfaret 85/87.
I henhold til reglementer for folkevalgte organers virksomhet skal saker under punktene
«Eventuelt» eller «Referatsaker» i utgangspunktet ikke voteres over. Hvis organet ønsker
å votere over forslag i slike saker må det opprettes ny sak med eget saksnummer i møtet,
jf. § 3-3.
Formannskapet vedtok å opprette sak 048/22 Utvikling av tomten Elgfaret 85/87 og det
vises til saken for behandlingen.

Spørsmål
Kjell Maartmann-Moe (Ap) stilte spørsmål om det var aktuelt å vurdere å trekke ut evt.

investeringer forvaltningsfondet måtte ha i Hviterussland, siden landet deltar i krigen mot
Ukraina på russisk side.
Kommunedirektøren kommer tilbake med en besvarelse.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

