BÆRUM KOMMUNE

POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

28.04.2022

KOMMUNESTYRET
30.03.2022 kl. 18:00 - 22:00
________________________________________________________________________________

MUSIKALSK INNSLAG fra Bærum Kulturskole:
Ane Kyte og Isabel Hansen fiolin - 3 folketoner fra Skottland.

________________________________________________________________________________

ORIENTERINGER
 Asker og Bærum brann og redning ved brann- og redningssjef Anders Løberg
 Bærum kommunes årsmelding ved kommunaldirektør Geir B. Aga

________________________________________________________________________________
Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

Følgende medlemmer møtte:
Bjørn Martin Johnsen
Elisabeth Nesset
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian
Reidar Kleppe
Wasim Zahid
Jan Mauritz Thalberg Jr.
Torbjørn Espelien
Asbjørn Nilsen
Dag Egil Strømme
Elisabeth Hegg Gjølme
Elizabeth Kathleen Hodges Dale
Hilde Solberg Øydne
Haakon Kvenna Veum
Haakon Sandven
Lisbeth Hammer Krog
Mads Gram Rygg
Maria Barstad Sanner

Parti
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Frp
Frp
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
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Mikkel Mørch Sollie
Morten Dahl-Hansen
Morten Skauge
Odd Reidar Øie
Ole Kristian Udnes
Sebastian Lundahl Otterhals
Sigrid Barstad Sanner
Siw Wikan
Tone Strand Molle
Torill H. Heggen
Elisabeth Fremstad Aukrust
Cristin Xiaojun Liu
Hans Rugset
Ingri Zeiner-Henriksen
Kim Erik Zimmer
Nikki Schei
Kjell-Ole Heggland
Stein Stugu
Finn Hebbe Johnsrud
Ragnar Molland
Anita Malmer Solli
Eirik Trygve Bøe
Wenche Steen
Øystein Goksøyr

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KrF
MDG
MDG
MDG
MDG
MDG
PP
R
Sp
Sp
SV
V
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Ola H. Borchgrevink Pedersen
Wasim Zahid
Ida Ohme Pedersen
Petter K. Melsom
Frigg Winther Rugset
Mathias Opdal Weseth
Dina Knudsen
Frank Roland
Johan Malvik

Parti
Ap
Ap
Frp
Frp
H
H
SV
V
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Abdulqader Karimi
Marianne Rieber Mohn
Harald Pedersen
Yngve Ulf Bjerke
Bjørn Røtnes
Johan Ratvik
Kjersti Marie Stensrud
Elen Gjevik
Hulda Tronstad

Parti
Ap
Ap
Frp
Frp
H
H
SV
V
V

Antall representanter: 51
Kontrollutvalget leder
Per Arne Nyberg
Fra administrasjonen
Geir B. Aga

Tittel
Kommunedirektør
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

020/22

022/22

Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 områderegulering - 2. gangs behandling
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av enslige
mindreårige flyktninger
Kommunale behov i Nadderud stadion

023/22

Årsmelding 2020 - Eldrerådet

024/22

Årsmelding 2021 - Eldrerådet

025/22

Årsmelding 2021 - Ungdomsrådet i Bærum

026/22

Referatsaker

027/22

Henvendelser og innspill

028/22

Revidert anmodning om bosetting av flyktninger 2022

019/22

021/22

Godkjenning av protokoll
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Sak 019/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 02.03.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
KST - 019/22 - 30.03.2022:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 02.03.2022 godkjennes slik den foreligger.

Sak 020/22: Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 områderegulering - 2. gangs behandling
Formannskapet-23.03.2022-032/22
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.
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
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biotop bl.a. for små- og storsalamander.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kim Erik Zimmer, MDG
Forslag 1
§30.3 i reguleringsbestemmelsene tas bort; dvs at bestemmelsesområde #4 ikke åpnes
for golfaktivitet.
Begrunnelse:
Golfaktivitet på områder som benyttes til barns lek og allmenn ferdsel er svært farlig.
Skolens uteareal er veldig lite og forsvares med at det er et stort tilliggende grøntareal
(oF2) som kan brukes av barna på skolen og barnehagen. Adkomstveien til skole og
barnehage fra øst er en gangvei som krysser område #4 (oT2). Det er også en mye brukt
turvei fra Skogveien 182 gjennom område #4 som vil bli brukt som adkomst til skole og
flerbrukshall. Golfaktivitet i bestemmelsesområde #4 vil kreve omfattende sikringstiltak
med bl.a høye nett som i praksis gjør området lite tilgjengelig for andre.
Forslag fremmet av Kim Erik Zimmer, MDG
Forslag 2
Parkeringsdekningen på skolen reduseres til inntil 0,3 plasser pr årsverk. §5.9 i
reguleringsbestemmelsene skal lyde: "Det kan etableres inntil 0,3 parkeringsplasser pr
årsverk, hvorav 2 plasser skal etableres for forflytningshemmede. Alle
parkeringsplassene skal tilrettelegges med eget ladepunkt for elbil."
Begrunnelse: Et formål med reguleringsplanen for Ballerud er å legge til rette for grønn
mobilitet med vesentlig høyere bruk av sykkel og gange enn i hittil vanlige prosjekter.
Dette krever adferdsendring som det må tilrettelegges for. Redusert parkeringsdekning
er en slik tilrettelegging, som bl.a er etablert på den snart ferdige Oksenøya skole på
Fornebu. Høyere parkeringsdekningen til en skole som sies å ha akseptabel dekning
med kollektivtransport og trygge gang- og sykkelveier er i strid med mobilitetsformålet
med planen.
Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
Forslag 1
Reguleringsplanen avvises og fremmes på nytt for feltene B6, B5 og de deler av B4 som
har bebyggelse/asfalt.
Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
Forslag 2
·
·

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.
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Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
Forslag 3
For å følge opp Formannskapets vedtak 27. mai 2021 som sier at: Ballerud barnehage,
skole m/flerbrukshall og boligområde skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen
grønn mobilitet med mål om en svært høy andel gående og syklende. Vedtas følgende:
- Bestemmelsenes paragraf 4.14 første setning endres til: Det etableres inntil 0,6
biloppstillingsplasser per 100m2 BRA bolig.
- Det oppfordres til bildelingsløsninger innenfor rammen av vedtatt parkeringsdekning.
Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
Fellesforslag H, V, Frp, Ap, MDG, SV, Sp, KrF
Det skal legges til rette for at Bekkestubekkens løp fra Søråsen knyttes til
overvannsløp/bekkefarene i planområde, hvis mulig langs sitt opprinnelige løp.
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslag 1
Felt B1, B2 og F beholdes som LNF-område. Det tas inn bestemmelse om opparbeidelse
av parsellhager, park og rehabilitering av bygningene på Kleven gård.
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslag 2
Reguleringsplanen nedskaleres til 150 boliger.
Votering:
Eirik Bøes forslag 1 fikk 14 stemmer (5V, 5MDG, 2Sp, 2SV) og falt.
Eirik Bøes forslag 2 fikk 10 stemmer (5V, 2SV, 2Sp, R) og falt.
Eirik Bøes forslag 3 første punkt fikk 21 stemmer (5V, 8Ap, 5MDG, 2SV, R) og falt.
Kim Zimmers forslag 1 fik 9 stemmer (5MDG, 2SV, Pp, R) og falt.
Kim Zimmers forslag 2 fikk 12 stemmer (5MDG,5V, 2SV,) og falt.
Ragnar Mollands forslag 1 fikk 16 stemmer (5MDG, 5V, 2Sp, 2SV, Pp, R) og falt.
Ragna Mollands forslag 2 fikk 2 stemmer (2Sp) og falt.
Fellesforslag V, H, Frp, Ap, MDG, SV, Sp, KrF (endring til innstillingens punkt om
Bekkestubekken) ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble vedtatt mot 16 stemmer (5V, 5MDG, 2SV, 2Sp, Pp, R).
KST - 020/22 - 30.03.2022:
Vedtak:
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:
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Kommunestyret er opptatt av å sikre trygge skoleveier og begrense trafikkbelastningen
for eksisterende naboer i omkringliggende veier. Kommunestyret 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.
Det skal legges til rette for at Bekkestubekkens løp fra Søråsen knyttes til
overvannsløp/bekkefarene i planområde, hvis mulig langs sitt opprinnelige løp.
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 021/22: Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av enslige mindreårige
flyktninger
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rapporten Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes følge opp rapportens funn og anbefalinger.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Maria Barstad Sanner, H
Rapporten oversendes Bistand og omsorg og Barn og unge.
Votering:
Innstillingen med Maria Barstad Sanners tillegg ble enstemmig vedtatt.
KST - 021/22 - 30.03.2022:
Vedtak:
1. Rapporten Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes følge opp rapportens funn og anbefalinger.
3. Rapporten oversendes Bistand og omsorg og Barn og unge.

8

Sak 022/22: Kommunale behov i Nadderud stadion
Formannskapet-23.03.2022-046/22
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandlingen i hovedutvalg miljø, idrett og kultur.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utgår.
Kommunedirektøren fremmer en ny sak i hovedutvalg MIK, formannskap og
kommunestyre.
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 022/22 - 30.03.2022:
Vedtak:
Saken utgår.
Kommunedirektøren fremmer en ny sak i hovedutvalg MIK, formannskap og
kommunestyre.

Sak 023/22: Årsmelding 2020 - Eldrerådet
Formannskapet-23.03.2022-040/22
Innstilling:
Årsmeldingen tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 023/22 - 30.03.2022:
Vedtak:
Årsmeldingen tas til orientering.
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Sak 024/22: Årsmelding 2021 - Eldrerådet
Formannskapet-23.03.2022-041/22
Innstilling:
Årsmeldingen tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 024/22 - 30.03.2022:
Vedtak:
Årsmeldingen tas til orientering.

Sak 025/22: Årsmelding 2021 - Ungdomsrådet i Bærum
Formannskapet-23.03.2022-042/22
Innstilling:
Årsmeldingen for Ungdomsrådet 2021 tas til orientering.
Årsmelding for ungdomsrådet oversendes hovedutvalg barn og unge.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Årsmelding for ungdomsrådet oversendes hovedutvalg miljø, idrett og kultur.
Votering:
Innstillingen med ordfører Lisbeth Hammer Krogs tillegg ble enstemmig vedtatt.
KST - 025/22 - 30.03.2022:
Vedtak:
Årsmeldingen for Ungdomsrådet 2021 tas til orientering.
Årsmelding for Ungdomsrådet oversendes hovedutvalgene Baun og MIK.

Sak 026/22: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Innfør gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse
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2.

Svar på spørsmål fra representanten Finn Hebbe Johnsrud (Sp) til
Kommunestyret 2. mars vedr. tomme bygninger og boliger eldreboliger i Lommedalen

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Vedrørende dokument nr. 1 - Innfør gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse
Kjell Maartmann-Moe (Ap) ba om å få løftet referatsaken til egen sak i møtet og ba
kommunestyret om tilslutning.
Ordfører Lisbeth Hammer Krog viste til kommunens reglementer for folkevalgte
organers virksomhet §3-3: Organet kan behandle og treffe vedtak i en sak som ikke er
oppført på sakslisten hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene
motsetter seg dette.
Over 1/3 (17 representanter) motsatte seg å sette saken på sakslisten (22H, 4Frp og
1Krf).
Votering:
For øvrig tatt til orientering.
KST - 026/22 - 30.03.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 027/22: Henvendelser og innspill
Dokumentnummer Tittel
3.
Innspill fra Ballerud beboerforening - Ballerud-planen: Ny
informasjon til Planutvalget fra Ballerud beboerforening
4.
REDDBALLERUDGOLF - innspill 2.gangshøring planutvalget
10.mars'22
5.
Ballerud - nok en gang
6.
Ballerudutbyggingen
7.
REDDBALLERUDGOLF - innspill 2.gangs behandling - golfbane
forslag
8.
Til kommunestyret i Bærum - en protest mot å vedta utbygging
på Kleven / Ballerud
9.
Ta trafikkproblemene på alvor ved utbygging av Ballerud
10.
Utbyggingen av Ballerud/Kleven

11

Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
KST - 027/22 - 30.03.2022:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 028/22: Revidert anmodning om bosetting av flyktninger 2022
Formannskapet-23.03.2022-047/22
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.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Fellesforslag samtlige partier
- I tråd med signaler fra IMDi, gis kommunedirektøren fullmakt til 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.
- Kommunen er forberedt på å øke antallet som skal bosettes i kommunen dersom det
blir bedt om fra IMDi.
- Utvalg Bistand og omsorg blir orientert skriftlig ved hvert møte om status på bosetting
og tilgang på boliger.
Votering:
Fellesforslaget fremmet av Torbjørn Espelien ble enstemmig vedtatt.
KST - 028/22 - 30.03.2022:
Vedtak:
- I tråd med signaler fra IMDi, gis kommunedirektøren fullmakt til 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.
- Kommunen er forberedt på å øke antallet som skal bosettes i kommunen dersom det
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blir bedt om fra IMDi.
- Utvalg Bistand og omsorg blir orientert skriftlig ved hvert møte om status på bosetting
og tilgang på boliger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

