Politiske vedtak i perioden: 24.05.2022 - 03.06.2023

40 vedtak

MIK
#69 | FSK | 05.10.2021 | 183/19 | Fornebulandet og Hundsund - status forurensning

Status: Avsluttet

Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger med følgende tillegg: Rådmannen bes ha fokus på Hundsund og andre sjøområder
rundt Fornebu i det videre arbeidet med oppfølging av vannforskriften og vannforekomsten "Sandvika", samt arbeide for at området kommer
inn på miljødirektoratets liste over "sjøbunnopprydding i prioriterte områder".
Kommunedirektørens oppfølging:
Vedtaket følges opp i det videre arbeidet.
Se for øvrig MIK sak Status for miljøovervåking av sjø og vassdrag i Bærum planlagt klar fra KD juni 2022.

#77 | MIK | 12.11.2020 | 84/20 | Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021-2024

Status: Under arbeid

Vedtak:
MIK HP-vedtak 9: KD bes fremme en sak om kapasiteten til innfartsparkeringsplassene, inklusive sykkelplasser, samt muligheter/kostnader for
kapasitetsutvidelse.
Kommunedirektørens oppfølging:
Sak om kapasiteten til innfartsparkeringsplassene, inklusive sykkelplasser, samt muligheter/ kostnader for kapasitetsutvidelse er planlagt klar
fra KD høsten 2022 (ID 512) etter behandling av Parkeringsstrategi.

#77 | MIK | 12.11.2020 | 84/20 | Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021-2024

Status: Avsluttet

Vedtak:
MIK HP-vedtak 14: Som en del av byutviklingen på Fornebu bes kommunedirektøren vurdere muligheten for å etablere møteplasser og
organisert virksomhet for ungdom på Fornebu, inntil Flerbrukshuset med kirkerom foreligger.
Kommunedirektørens oppfølging:
Se MIK sak 24/22 Kulturfunksjoner Fornebu - høring. Avsluttes her.

#184 | MIK | 06.05.2021 | 43/21 | Byutvikling i Sandvika med tilrettelegging for midlertidige utendørs tilbud blant annet for ungdom
Status: Avsluttet
Vedtak:
1. Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur finner at innstilte konsept for midlertidig bruk av Kadettangen 22 ikke i tilstrekkelig grad svarer til
utvalgets forventning for bruk og innhold av området. Utvalget kan ikke slutte seg til Kommunedirektørens innstilling.
2. Hovedfokus for området skal være aktivitetsareal for barn og unge. Det skal settes av plass til installasjoner som fremmer uorganisert
aktivitet som for eksempel skatepark. Ungdomsrådet skal få uttale seg om ønskede installasjoner. Vi ønsker også at Kommunedirektøren ser
på muligheten av hva man kan få til av installasjoner for inntil 2 millioner.
3. Det ønskes ikke alkoholservering på området, men serveringstilbud rettet mot brukerne av området.
4. Scene skal ikke være et hovedelement på området, men en lavterskelscene ønskes.
5. E-sport og utendørs spill bør innpasses i konseptene.
6. Kommunedirektøren bes frem til neste behandling vurdere om Artistabygget kan flyttes.
7. Kommunedirektøren bes prioritere arbeidet med en sak om etablering av et ungdomshus i Sandvika, herunder vurdere om det er mulig å
benytte kommunale lokaler på Kadettangen eller i Brambanigården/Rådmann Halmrastsvei.
8. Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur ønsker at sak kommer tilbake med en åpen innstilling.
9. Det ønskes en enkel tilrettelegging av området, slik at området kan tas i bruk allerede denne sommeren.
Kommunedirektørens oppfølging:
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Ferdigrapporterte vedtak: Punktene: 2, 3, 4 , 5, samt:
pkt. 6: KD har besluttet at Artista ikke skal rives eller flyttes.
Pkt. 7: Se MIK sak 7/22 Ungdomshus i Sandvika fra 2022 - prøveordning med midlertidig bruk av Kadettangen 18.
Pkt. 8: Se MIK sak 14/22 Kadettangen 22 - Opparbeiding av uteareal for midlertidig bruk
Ad vedtak 9: Plassen (Kadettangen 22) ble ryddet på forsommeren 2021 og plassen vil asfalteres i 2022. Ungdom og Fritid er ansvarlig for
aktivitetene ref. MIK sak 14/22.

#283 | KST | 23.06.2021 | 73/21 | Revidert klimastrategi 2030

Status: Under arbeid

Vedtak:
6. Kommunedirektøren bes vurdere utviklingen av hydrogenteknologi, og sammen med næringslivet legge til rette for fylleinfrastruktur
når/hvis teknologien blir moden.
Kommunedirektørens oppfølging:
6. Kommunedirektøren trenger noe tid for å finne ut hvordan vedtaket kan svares ut, og kommer tilbake med forslag til oppfølging av vedtaket.

#283 | KST | 23.06.2021 | 73/21 | Revidert klimastrategi 2030

Status: Avsluttet

Vedtak:
10. Kommunedirektøren utreder klimaeffekten av å forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn.
Kommunedirektørens oppfølging:
10. I kommunens nylig vedtatte arealstrategi i kommuneplanen ligger forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn inne. Når kommunen skal gi
innspill til NTP og reforhandle Byvekstavtalen vil det derfor være naturlig at kommunen tar med forlengelsen av banen i sine innspill.

#290 | MIK | 07.04.2021 | 27/22 | Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Revidering

Status: Avsluttet

Vedtak:
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023 - 2026 legges ut til offentlig høring.
Kommunedirektørens oppfølging:
Lagt til offentlig ettersyn. Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023 - 2026 etter offentlig ettersyn er planlagt klar juni 2022 (Saks ID
1100)

#293 | MIK | 28.02.2022 | 51/21 | Flytting av skulptur Otto Sverdrup - orientering

Status: Avsluttet

Vedtak:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering:
referatsak dokument 5: Anlegg og framkommelighet i Sandvika sentrum øst er innarbeidet avsnitt slik:
Otto Sverdrups plass skal opparbeides som offentlig torg med utforming som egner seg til opphold og arrangementer. Skulpturen av Otto
Sverdrup flyttes til Kadettangen, der han kan peke ut mot havet (reiseveien mot nordpolen), framfor å peke nordover mot toglinja. Det foreslås
å igangsette prosess for å endre navn på plassen.
Kommunedirektørens oppfølging:
Avsluttes her

#295 | KST | 28.09.2021 | 230/21 | Presterud gård - Driftsmodell

Status: Under arbeid

Vedtak:
Vedtakspunkt 4 i FSK: Det ønskes en tilbakerapportering over brukere av huset etter et halvt års drift og det legges frem en løypemelding om
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dette før sommeren 2022.
Kommunedirektørens oppfølging:
KD ønsker minst et halvt driftsår som grunnlag for tilbakerapportering (løypemelding) over bruken og brukere av Presterud gård.
Sak Presterud gård - løypemelding planlegges klar fra KD 4. kvartal 2022 (ID841).

#309 | KST | 23.06.2021 | 082/21 | Økonomimelding I 2021

Status: Avsluttet

Vedtak:
Vedtakspunkt 7 i KST. Det settes av følgende midler til en korona-pakke for sårbare grupper i Bærum:
- Aktivitetstiltak for barn og unge: 3 mill. kr
- Aktivitetstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 0,5 mill. kr
- Aktivitetstiltak for ensomme eldre: 0,5 mill. kr
Kommunedirektøren bes om å rapportere tilbake til hovedutvalgene hvordan midlene disponeres.
Kommunedirektørens oppfølging:
Sak om aktivitetstiltak for barn og unge svares ut i BAUN i 2022-2 (ID 842). Svart ut i BIOM 19.1.22 og 8.6.22.

#423 | KST | 23.06.2021 | 75/21 | Handlingsplan for bedre luftkvalitet 2021-2025

Status: Avsluttet

Vedtak:
1. Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bærum 2020-2025 tas til orientering.
2. Handlingsplan for luftkvalitet i Bærum 2020-2025 foreslås vedtatt, med de endringer som fremkommer av behandlingen i Hovedutvalget for
miljø, idrett og kultur, og erstatter Handlingsplan for bedre luftkvalitet 2015-2020.
3. Kommunedirektøren bes, i tillegg til nåværende, vurdere å etablere flere målestasjoner i hele kommunen – både i trafikkerte og mindre
trafikkerte områder. Samt vurdere å etablere en «luftkvalitetsblomst», jf. sommerprosjektet fra 2018, som opplyser innbyggerne om
luftkvaliteten i nåtid, engasjerer og som kan bidra til å endre innbyggernes adferd og transportvaner.
4. Kommunedirektøren bes vurdere behov en informasjonskampanje der det informeres om bl.a: riktig fyringsteknikk, hvordan feil fyring
påvirker luftkvalitet og tilskuddsordning for utskiftning til rentbrennende vedovner. Det vurderes også behov for SMS-varsling på ekstra ille
dager
5. Kommunedirektøren bes fjerne utredning om forbud mot vedfyring i eldre ikke rentbrennende ovner.
6. Kommunedirektøren bes fjerne tiltaket om miljøfartsgrense på E18.
7. Kommunedirektøren bes fjerne tiltaket om piggdekkgebyr.
8. Kommunedirektøren kommer tilbake med informasjon og status vedr. utviklingen av et «Miljødashbord».
9. Det bes om en sak før Handlingsplan 2022-2025 behandles. i hovedutvalgene om evt. støtteordninger for vesentlig å kunne bedre
luftkvaliteten i Bærum. Forslagene skal være rettet mot vedfyring.
Kommunedirektørens oppfølging:
3: Sak er planlagt klar fra kommunedirektøren januar 2022 (ID 833). Sak om luftkvalitetsblomst følges opp av Smart City Bærum i forbindelse
med Fornebu som nullutslippsområde. Avsluttes her.
4: Kommunedirektøren gjenopptar samarbeidet med Asker og Brannvesenet om informasjon om riktig fyring, ettersyn av ildsteder og
oppfordring til å bytte ut eldre vedovner med nyere mer rentbrennende. Avsluttes her.
5, 6 og 7: Handlingsplanen er justert iht. vedtak.
8: Kommunedirektøren vil integrere informasjon og status for luftkvalitet i utviklingen av et «Klimadashbord» som er et av tiltakene i
klimabudsjettet for 2022. Tiltakene i klimabudsjettet rapporteres på i forbindelse med BØP og virksomhetsplaner. Avsluttes her.
9: Tilskuddsordningen videreføres i 2022. KD kommer tilbake med en sak i løpet av 1. halvår 22 med en nærmere vurdering av en ordning.
Vedtakene tas for øvrig til orientering og følges opp i det løpende arbeid.
Rapportering 1. halvår 2022: Sak om målestasjoner for luftkvalitet og etablering av "luftkvalitetsblomst" lagt frem i BIOM 11.5.22.
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#438 | MIK | 10.02.2022 | 12/22 | Skolebehovsanalyse 2021-2040

Status: Avsluttet

Vedtak:
1. Midlertidige skolebygg/paviljonger skal ikke legges på arealer som brukes til rekreasjon eller idrett.
2. Det bes om at det bygges fullverdige idrettshaller når man nå bygger skoler på Fornebu (ettersom Telenor Arena ikke ser ut til å bli
ombygget til å dekke behovet).
3. Det bes om at det tilstrebes å finne plass til en 11-er kunstgressbane på Fornebu (i tillegg til det idrettarealet som avsettes ved Holtekilen).
4. Arbeidet med å få etablert tilstrekkelig med sosiale møteplasser må prioriteres.
Kommunedirektøren kommer tilbake til MIK med planer om arbeidet.
5. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak der man vurderer muligheten til å forsere Tårnet senter, utenom ungdomsskolen
Kommunedirektørens oppfølging:
1) Følges opp i den enkelte regulering.
2) Blir ivaretatt i planene for bygging av skoler.
3) Vurderes i planene for området.
4) Se MIK sak 24/22 Kulturfunksoner Fornebu - Høring.
5) Ivaretas i forbindelse med byggeprosjektet.
Alle avsluttes her.

#470 | FSK | 20.10.2021 | 239/21 | Lakseberget - offentlig detaljregulering - 2. gangsbehandling -

Status: Avsluttet

Vedtak:
Oversendt kommunedirektøren: Igangsatt arbeid med strategi for småbåthavner i Sandvika utvides til å gjelde hele Bærum.
Kommunedirektørens oppfølging:
Utføres som en del av Kommuneplanens arealdel. Avsluttes her.

#511 | MIK | 11.11.2021 | 112/21 | Tilskudd til frivillighetstiltak 2022 (Frivillighetsmidler)

Status: Avsluttet

Vedtak:
Tilskudd til frivillighetstiltak (Frivillighetsmidler) for 2022 fordeles som redegjort for i denne saken
Kommunedirektørens oppfølging:
Avsluttes her.

#534 | MIK | 12.05.2022 | 46/22 | Kadettangen - Prinsipper for næringsvirksomhet på Kadettangen og Gjestehavn

Status: Avsluttet

Vedtak:
Prinsipper for bruk, utlån og næringsvirksomhet på Kadettangen, Sandvika gjestehavn og elvepromenaden vedtas slik redegjørelse viser.
Kommunedirektørens oppfølging:
Tatt til etterretning.

#551 | MIK | 10.02.2022 | 9/22 | Frivegger for gatekunst - Kort rapport for etablering og drift sommeren 2021

Status: Avsluttet

Vedtak:
Dokument 2 Frivegger for gatekunst. Kort rapport om etablering og drift sommeren 2021
Referatsak 10/22: Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger
Kommunedirektørens oppfølging:
Avsluttes her.
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#577 | MIK | 12.05.2022 | 54/22 | Bibliotekmelding - Forslag til strategi med tiltaksplan til offentlig ettersyn

Status: Under arbeid

Vedtak:
Forslag til Bibliotekstrategi og strategiske tiltak sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Det gjennomføres en pilot for gjenbruk og deling av bruktbøker.
Kommunedirektørens oppfølging:
Bibliotekmelding - Forslag til strategi med tiltaksplan etter offentlig ettersyn er planlagt klar fra KD september 2022 (ID 996).
Pilot for gjenbruk og deling av bruktbøker gjennomføres høsten 2022 på bibliotekene på Bekkestua og Høvik etter samme mal som tidligere
klesbyttedager, hvor deltagere kan ta med seg like mange bøker som de leverer.

#612 | FSK | 20.10.2021 | 240/21 | Partnerskap i Klima Viken

Status: Avsluttet

Vedtak:
KD kommer tilbake med en sak til MIK med en oversikt over alle klima-samarbeid kommunen deltar i, og en vurdering av om disse er
hensiktsmessige.
Kommunedirektørens oppfølging:
Se MIK sak 121/21 Bærums kommunes deltakelse i nettverk og partnerskap for klima.

#648 | FSK | 20.04.2022 | 56/22 | Handlingsplan sykkel 2022 - 2025

Status: Avsluttet

Vedtak:
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
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.
12. Det utarbeides reguleringsplaner for alle prioriterte sykkelveistrekninger i Bærum, uavhengig av hvem som har ansvar for realisering, og
uavhengig om finansiering av anleggsarbeidet er sikret eller ikke.
Kommunedirektørens oppfølging:
Følges opp slik vist under.
2. Handlingsplan sykkel sin prioritering av sykkeltilretteleggingstiltak langs riks-/fylkesvei legges til grunn ved innspill til Nasjonal
transportplan, Byvekstavtalens handlingsplaner og Fylkeskommunens planer. Fylket er informert.
3. Handlingsplan sykkel sin prioritering av kommunal regulering av sykkelvei langs fylkesveier vedtas, selv om dette er fylkets ansvar. Fylket
er informert.
6. Ha en tett dialog med Statens Vegvesen og overordnede myndigheter, og få utarbeidet en helhetlig plan for sykkelvei langs nye E18.
Ivaretas i de fora hvor kommunen er representert.
7. Etterspørre Viken om status på sykkelvei langs Griniveien og oppgradering av sykkelvei langs Vollsveien. #Tema i møter med Viken
fylkeskommune.
8. Jobbe for i større grad å fremme og markedsføre motivasjons- og holdningskampanjer som ‘sykle til jobben’, høstaksjoner på skoler,
videreføre vintersykkeldagen etc. Ivaretas i det pågående informasjonsarbeidet med økt fokus.
9. Kommunedirektøren bes jobbe for å starte feiing av sykkelveier tidligst mulig etter vinteren. Tas til etterretning.
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
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Sak om Utvidelse av sykkelsesongen - vurdering av muligheter for og kostnader ved fortløpende feiing eller andre metoder er planlagt klar fra
KD høsten 22 (ID 1171).
11. Kommunedirektøren kommer tilbake med en framdriftsplan for skilting av eksisterende sykkelruter samt forslag til nye traseer for skilting.
Kommunen har igangsatt et prosjekt for skilting av både eksisterede og nye sykkelruter slik beskrevet i HP sykkel (nr tiltak/lenke). Konsulent
vil bli engasjert for gjennomføring av prosjektet. Temaet er drøftet med Viken. Status for prosjektet vil inngå rapportert i forbindelse med HP
sykkel 2022.
12. Det utarbeides reguleringsplaner for sykkelveistrekninger i Bærum, uavhengig av hvem som har ansvar for realisering, og uavhengig om
finansiering av anleggsarbeidet er sikret eller ikke. Tatt til etterretning.
Alle vedtak settes til status avsluttet i forhold til denne vedtaksrapportering.

#649 | FSK | 20.04.2021 | 29/22 | Sammenhengende kyststi i Bærum

Status: Under arbeid

Vedtak:
1. Sak om kyststi i Bærum tas til orientering.
2. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som viser hvordan man kan gjennomføre arbeidet med, og regulere frem en sammenhengende
kyststi i Bærum. Vurderingen skal vise hvilke virkemidler som kan brukes og i hvilket tidsperspektiv det kan gjennomføres.
Samarbeid med Oslo og Asker bør også være en del av vurderingen. Saken legges frem for Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur og for
Planutvalget.
3. Kommunedirektøren søker å holde kyststien mellom Kadettangen og Sjøholmen åpen frem til den permanente kyststien langs Sandviksbukta
er ferdig.
Kommunedirektørens oppfølging:
2. sak om Sammenhengende kyststi i Bærum - mulighetsrom for hvordan gjennomføre og regulere er planlagt klar fra KD første kvartal 2023.
Saken tar med bestillingen om vurderingen av hvilke virkemidler som kan brukes og i hvilket tidsperspektiv det kan gjennomføres, samt
samarbeid med Oslo og Asker. Saken legges frem for Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur og for Planutvalget. (ID 1142).
3. Kommunedirektøren kommer tilbake til en sak/notat for å svare ut vedtaket om å holde kyststien mellom Kadettangen og Sjøholmen åpen
frem til den permanente kyststien langs Sandviksbukta er ferdig (ID 1144).

#653 | FSK | 25.08.2021 | 205/21 | Utleie av lokaler til kultur og frivillighet i Bærum kommune - prinsippsak utleievilkår
Status: Under arbeid
Vedtak:
FSK Vedtakspunkt 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.
Kommunedirektørens oppfølging:
Sak Utleie av lokaler til kultur og frivillighet i Bærum kommune - økonomiske konsekvenser og samordning bookingsystem er planlagt klar fra
KD andre halvdel 2022 (ID736).

#715 | MIK | 12.05.2022 | 49/22 | Navnsetting av offentlig plass med Margretes navn til minne om terrorangrepet på Utøya
Status: Avsluttet
Vedtak:
Plassen knyttet til Elias Smiths vei 10 gis navnet «Margretheplassen».
Kommunedirektørens oppfølging:
Tatt til etterretning.

#718 | MIK | 17.03.1922 | 14/22 | Kadettangen 22 - Opparbeidelse av utearealer til midlertidig bruk

Status: Avsluttet

Vedtak:
1. Uteområdet Kadettangen 22 tilrettelegges våren 2022 slik redegjørelsen viser.
2. Installasjoner og aktiviteter på området Kadettangen 22 utvikles i samarbeid med ungdom og Ungdomsrådet.
3. Kommunedirektøren kommer tilbake med sak som inneholder en samlet rapportering om og evaluering av tiltakene på K18 og K22 i løpet av
2023
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Kommunedirektørens oppfølging:
3. Sak som inneholder en samlet rapportering om og evaluering av tiltakene på K18 og K22 er planlagt klar fra Kommunedirektøren i løpet av
2023. (Saks ID: 1045)

#719 | MIK | 10.02.2022 | 07/22 | Etablering av et midlertidig ungdomshus i Sandvika i Kadettangen 18 som en prøveordning
Status: Avsluttet
Vedtak:
Midlertidig ungdomstilbud/-hus i Kadettangen 18 etableres som prøveordning i 2022-2023.
Åpent cafétilbud tilsvarende dagens tilbud videreføres av «Høl i CV-en» i samme periode.
Prøveordning evalueres høsten 2023.
Kommunedirektøren vil våren 2022 gjennomgå tjenestestedets økonomi og adressere evt. merbehov som følge av prøveordningen i
Økonomimelding 2-2022 høsten 2022.
Finansiering for videreføring av prøveordning i 2023 vurderes i BØP 2023.
Kommunedirektøren bes om å legge til rette for samarbeid med andre aktører og frivillige i Sandvika.
Kommunedirektørens oppfølging:
* Sak med evaluering av prøveordning planlegges klar fra kommunedirektøren senhøsten 2023 (ID 986).
* Evt. merbehov som følge av prøveordningen 2022 vil innarbeides i Økonomimelding 2-2022 høsten 2022. Finansiering av videreføring av
prøveordningen i 2023 vurderes i BØP 2023.
* Kommunedirektøren vil for øvrig gjennomføre prøveordningen slik redegjørelsen viser.
Alle vedtak avsluttes her.

#722 | MIK | 09.12.2021 | 122/21 | Gravplassene - Søknad om permanent kommunalt forvaltningsansvar

Status: Under arbeid

Vedtak:
Bærum kommune søker om forvaltnings- og myndighetsansvaret for gravplassene i Bærum på permanent basis, jfr gravplassloven §23-2.
Kommunedirektørens oppfølging:
Statsforvalter i Vestfold og Telemark informerte opplyser at kirkevergen må ta denne saken opp i Bærum kirkelige fellesråd, for å bekrefte
kirkevergens tidligere uttalelse. Fellesrådets neste møte er 16. juni.
Frist for bekreftelse av overtakelse av forvaltnings- og myndighetsansvaret er 6 måneder før utløp av dagens avtale 1.1.2023.

#775 | MIK | 14.10.2021 | 103/21 | Notat - Vegetasjonssoner langs elver og bekker i Bærum - kartlegging (referatsak)
Status: Under arbeid
Vedtak:
Referatsak om vegetasjon langs elver og bekker i Bærum sendes tilbake til kommunedirektøren og det settes opp en ny sak i neste MIK-møte
Kommunedirektørens oppfølging:
Ny sak om vegetasjonssoner langs elver og bekker i Bærum er planlagt klar til MIK - november 2022 (ID 522). Får med seg resultater av
tilleggsrapporter i sakens anledning.

#805 | FSK | 20.04.2022 | 70/22 | ISI Driftsbygning med miljø-/besøkssenter - BP3 - Beslutning om gjennomføring Status: Under arbeid
Vedtak:
1. Saken utsettes til neste formannskapsmøte 04.05.2022
2. Formannskapet ønsker flere økonomiske data om hvordan totalkostnaden for prosjektet er bygget opp, samt mer informasjon om
kostnadsøkningen på ca 52 mill. kr. Herunder ønskes det en oppstilling over hvordan totalkostnaden fordeler seg på driftsbygget og miljø- og
besøkssenteret, både i det opprinnelige og reviderte kostnadsoverslaget.
3. Formannskapet ber kommunedirektøren vurdere om miljø- og besøkssenteret kan finansieres med kommunens frie inntekter/lån (på linje
med andre ikke-rentable investeringsprosjekter), slik at bare totalkostnaden for driftsbygget inngår i det fremtidige selvkostregnskapet for
renovasjonsavgiften.
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4. Kommunedirektøren bes redegjøre for hvor stor del av kostnadsøkningen som skyldes programendringer samt hvor stor del som skyldes
gjenbruk av materialer.
Kommunedirektørens oppfølging:
Vedtak 2-4 følges opp med sak/notat fra KD planlagt klar fra KD høst 2022 (ID 1206).

#807 | FSK | 09.12.2021 | 123/21 | Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022

Status: Avsluttet

Vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.
I tillegg til sakene som er satt opp ønsker utvalget seg forelagt følgende saker:
872: Fornebu - prinsipper nullutslipp
214: Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging296: Sandvika bibliotek utvidelse146: Ballettlinje ved
Bekkestua ungdomsskole
Kommunedirektørens oppfølging:
Kommunedirektøren har notert seg ønsket, til syvende og sist er det politisk nivå som beslutter behandlingen.

#828 | MIK | 07.04.2021 | 27/22 | Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - til offentlig høring

Status: Avsluttet

Vedtak:
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023 - 2026 legges ut til offentlig høring frem til 25.04.2022.
Kommunedirektørens oppfølging:
Planlagt sak Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - etter offentlig høring er planlagt klar fra KD september 2022 (ID 1100).

#842 | KST | 23.06.2021 | 082/21 | Sårbare grupper i Bærum - rapportering bruk av korona-pakke

Status: Avsluttet

Vedtak:
Økonomimelding I 2021 - Vedtakspunkt 7 i KST. Det settes av følgende midler til en korona-pakke for sårbare grupper i Bærum: Aktivitetstiltak for barn og unge: 3 mill. kr - Aktivitetstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 0,5 mill. kr - Aktivitetstiltak for
ensomme eldre: 0,5 mill. kr.
Kommunedirektøren bes om å rapportere tilbake til hovedutvalgene hvordan midlene disponeres.
Kommunedirektørens oppfølging:
Rapportering på Aktivitetstiltak for barn og unge - 3 mill, behandles i BAUN 07.06.2022.
Rapportering på aktivitetstiltak for ensomme eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i BIOM 19.1.22 og 8.6.22.

#905 | MIK | 17.03.2022 | 17/22 | Grønne busser - Samkjøring til fritidsaktiviteter - orientering om endring i prosjektene
Status: Avsluttet
Vedtak:
1. Prosjektet Grønne busser avsluttes sommeren 2022.
2. “Etter skoletid-tilbud” søkes gjennomført lokalt i samarbeid mellom idrettslag og kommunen etter modell i tiltak i prosjekt «Kjørestopp».
3. Kommunedirektøren kontakter TØI og kommer snarest mulig og før BØP tilbake med en sak med potensielle tiltak som har kommet opp
ifbm «prosjekt kjørestopp».
4. Som en del av 3) ser Kommunedirektøren også på samkjøringsapp (jfr HP 2020), samt om det kan finnes en gjennomførbar variant av
«grønne busser
Kommunedirektørens oppfølging:
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2. “Etter skoletid-tilbud” søkes gjennomført lokalt i samarbeid mellom idrettslag og kommunen etter modell i tiltak i prosjekt «Kjørestopp». KD
har allerede kontakt med Idrettsrådet.
3 og 4. Kommunen er representert styringsgruppen for TØIs evaluering av Prosjekt Kjørestopp. Politisk sak om Evaluering av kjørestopp og
samkjøringsapp er planlagt klar fra sent i august/tidlig i september iht. den informasjon som styringsgruppen besitter innen august (ID1056).
Samkjøringsapp vil om mulig omtales i saken eller i en senere sak.

#913 | MIK | 10.02.2022 | 9/22 | Parkering under E18 broen - Vurdering av økt antall parkeringsplasser med kortere parkeringstid
Status: Avsluttet
Vedtak:
1) Parkeringsplassen skiltes med kortere makstid på 4 timer for 21 antall P-plasser og med maks 12 timer for 78 parkeringsplasser.
2) Kommunedirektøren bes som en del av parkeringsstrategien å utrede muligheten for å etablere flere innfartsparkeringsplasser i Sandvikaområdet (kan evt sees i lys av evt. muligheter ved ny E18, ny sjøfront, utvikling av Sandvika el.l).
3) Kommunedirektøren bes i forbindelse med parkeringsstrategien vurdere behovet (antall parkeringsplasser) for ansatte
Kommunedirektørens oppfølging:
2) Se MIK sak 52/22 Parkeringsstrategi for Bærum kommune - 1. gangs behandling.
3) Se MIK sak 52/22 Parkeringsstrategi for Bærum kommune - 1. gangs behandling, samt MIK sak 45/22 Felles planarbeid for E18 og Sandvika
sjøfront - områderegulering.

#966 | MIK | 17.03.2022 | 18/22 | Fordeling av ekstraordinære midler Frivillighetens år 2022

Status: Avsluttet

Vedtak:
MIK Innstilling:
1) Ekstra frivillighetsmidler for 2022 på 1,5 mill kroner skal fordeles til frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler etter følgende
fordeling:
- Kr. 0,75 mill avsettes til ekstraordinær tilskuddsordning for frivillige organisasjoner etter søknad
- Kr. 0,5 mill avsettes til samarbeid med frivillige organisasjoner om markeringer og arrangementer, kurs og styrking av arbeidet med
innbyggerinvolvering gjennom hele året - Kr. 0,25 mill bevilges til Fornebupiloten for å styrke deres arbeid gjennom frivillighetsåret
2) Det sikres omfattende og tydelig kommunikasjon til relevante aktører om muligheten til å søke om frivillighetsmidler, så rask ordningen er
på plassDet arrangeres en dag hvor frivilligheten får presentere sine aktiviteter og hvor det legges opp til en festkveld for et betydelig antall
frivillige fra kommunens mange hundre ulike organisasjoner. Det skal settes ned en komité med deltagelse fra kultur og fritid,
frivillighetsrådet og MIK. Det settes av 0,5 millioner friske midler til denne dagen, og inndekning gis i ØM1.
3) Det arrangeres en dag hvor frivilligheten får presentere sine aktiviteter og hvor det legges opp til en festkveld for et betydelig antall
frivillige fra kommunens mange hundre ulike organisasjoner. Det skal settes ned en komité med deltagelse fra kultur og fritid,
frivillighetsrådet og MIK. Det settes av 0,5 millioner friske midler til denne dagen, og inndekning gis i ØM1
Kommunedirektørens oppfølging:
Iverksettes

#994 | MIK | 17.03.2022 | 21/22 | Navn til ny tunnel E18 Vestkorridoren. Parsell 2 Ramstadsletta - Nesbru

Status: Avsluttet

Vedtak:
Bærum kommune foreslår «Sandvikstunnelen» som navn på ny tunnel på E18 Vestkorridoren, Ramstadsletta – Nesbru
Kommunedirektørens oppfølging:
Avsluttes her.

#1000 | MIK | 12.05.2022 | 82/22 | Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord / IUA Indre
Oslofjord
Status: Avsluttet
Vedtak:
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Kommunedirektøren gis fullmakt til å underskrive revidert samarbeids-avtale for håndtering av mindre tilfeller av akutt forurensning og
videreføring av det etablerte interkommunale samarbeidet (vedlegg 1).
Kommunedirektørens oppfølging:
Avsluttes her.

#1014 | FSK | 20.04.2022 | 057/22 | Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø

Status: Avsluttet

Vedtak:
Bærum kommune v/ordfører Lisbeth Hammer Krog slutter seg til Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø og vil signere den i
forbindelse med Osloregionens representantskapsmøte 2. juni 2022.
Kommunedirektørens oppfølging:
Det er sendt bekreftelse til Osloregionen at Bærums ordfører vil signere erklæringen.

#1021 | FSK | 20.04.2021 | 32/22 | Saksframlegg for søknad om konsesjon på landbrukseiendom Øverland gård - GBR 23/2 m fl
Status: Avsluttet
Vedtak:
Christoffer Reidar Frölich-Braathen f. 23.10.1934 gis konsesjon for erverv av landbruks-eiendommen Vestre Øverland som omfatter gnr/bnr
21/2, 22/4, 23/2 og 23/26 i Bærum kommune på følgende vilkår:
1. Bo- og driveplikt oppfylles. Boplikten gjøres personlig.
2. Arboretet må settes i en forsvarlig stand og følges opp gjennom en skjøtselsplan godkjent av kommunen, eller alternativt avvikles og
ryddes slik at risiko for spredning av fremmedarter elimineres – begge alternativer etter fagkyndig konsultasjon og instruksjon av arborist og /
eller naturforvalterkompetanse.
3. Da den eldre bygningsmassen er av en regional/nasjonal kulturhistorisk verdi og er SEFRAK registrert, forutsettes det at vedlikehold gjøres
etter antikvariske prinsipper for å ivareta bygningsmassens høye kulturhistoriske verdi, og at tiltak innrettes i tråd med gjeldende
reguleringsplan. Er man i tvil, skal Kulturvernkontoret i Bærum kontaktes før man igangsetter tiltak. Følgende bygg er oppført i SEFRAK
registeret:
· Hovedbygning (selskapslokale), ca. 1860, SEFRAK byggnr. 17328980
· Fruktlageret (stallen), ca. 1860, SEFRAK byggnr. 17329154
· Sidebygning (gammel del) ca. 1750, SEFRAK byggnr. 17328999
· Stabbur, ca. 1900, SEFRAK byggnr. 17329146
· Hauglåven, ca. 1900, SEFRAK byggnr. 17329227
Kommunedirektørens oppfølging:

#1101 | MIK | 07.04.2021 | 43/22 | Mobilt Mottak for husholdninger i Bærum

Status: Avsluttet

Vedtak:
1. Det bes om at det mobile mottaket får åtte destinasjoner (fire steder hver uke og at stedene da besøkes hver annen uke).
2. Utplassering nær der mange mennesker bor og hvor det er lang avstand til Isi er klimakloke kriteria. Ett av stedene bør være i/nær byen vår
Sandvika.
3. Dersom ordningen med mobile avfallsstasjoner blir mye brukt, bes kommunedirektøren legge inn en avfallsstasjon til i forbindelse med
arbeidet med BØP for 2023
Kommunedirektørens oppfølging:
PKT 1-3 avsluttes her:
1. Mobile motta er under innkjøring med fire stoppesteder med ett stopp pr dag:
- Mandager; Forneburingen 1, Fornebu
- Tirsdager; Leirdueveien 73, Rykkinn
- Onsdager; Grini Næringspark 2, Østerås
- Torsdager; Bærumsveien 324, Haslum
Fram til bestilt kommunal biler leveres, leies bil som frakter mottaket rundt. Når bestilt bil er mottatt vil det etter sommerferien etableres åtte
stoppesteder med to stopp hver kveld.
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I tillegg til de fire benyttet i oppstarten, vurderes disse stedene;
- Stabekk Skole, Gamle Ringeriksvei 28, 1356 Bekkestua
- Sandvika sentrum (Sandvika storsenter): Adressa: Parkeringsplass ved Jongsåsveien, Sandvika.
Ytterligere plasser vurderes fortløpende, i forhold til om det er stor nok plass for mottak og kunder, samt et toalett i nærheten for de ansatte.
2. Utplassering vil skje nær der mange mennesker bor og hvor det er lang avstand til Isi er klimakloke kriteria. Ett av stedene som er etableres
er i/nær byen vår Sandvika.
3. KD anbefaler at tilbudet med mobilt mottak for husholdninger testes og evalueres ett år før behov for ny avfallsstasjon vurderes, da
container koster en god del og det er lang leveringstid på disse nå.

#1126 | MIK | 12.05.2022 | 53/22 | Forslag om myrrestaurering - Tranbymyra i Bærum kommunale skoger - Vestmarka - 2022
Status: Avsluttet
Vedtak:
1. Bærum kommune gir tillatelse til at Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) og Statens Naturoppsyn (SNO) kan foreta myrrestaurering av
Tranbymyra i Vestmarka.
2. Arbeidet med å kartlegge og planlegge myrrestaurering av Semsmåsan, Jongsmyr, Breimåsan og eventuelt andre aktuelle myrer
videreføres.
Kommunedirektørens oppfølging:
Tatt til etterretning.

#1127 | MIK | 12.05.2022 | 48/22 | Fornebu felt B9.4 - navnsetting

Status: Avsluttet

Vedtak:
Ny adkomstvei til felt B9.4 på Fornebu får navnet Nansenløkka.
Kommunedirektørens oppfølging:
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