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Kjære Venstremedlem og politisk interesserte leser.  
 
Venstre gikk i 2007 til valg på et landlig, grønt og levende Bærum. Dette er et forsøk på å fremstille et 
regnskap over hva vi har gjort i perioden. En slik oversikt vil aldri kunne bli fullstendig. De 
mange diskusjoner både internt i partigruppa og med andre partier underveis er viktige deler av lange 
og kompliserte prosesser. Samtaler med innbyggere, representanter for vel og organisasjoner er også 
en viktig del av det politiske arbeid som ikke kommer frem i et slikt regnskap. 
Så har vi også det faktum at i de fleste saker er det små eller ingen politiske motsetninger, i de fleste 
saker blir rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Mye av de som står i programmet, men som ikke 
er tatt opp eller berørt særskilt i dette regnskapet har allikevel funnet sin plass i periodens politiske 
arbeid. 
Men det er også politiske forskjeller. Dem håper vi å synliggjøre gjennom dette regnskapet. Samtidig 
er politikk det muliges kunst. Venstre har søkt makt og innflytelse. Til tross for våre beskjedne 6 av 51 
kommunestyrerepresentanter har vi fått det. Vi har inngått allianser og vi har hatt usedvanlig dyktige 
folk med faglig tyngde i de forskjellige utvalg. Kunnskap gir makt. Uten Venstre hadde Bærum vært 
en mindre grønn kommune. Med større makt til Venstre hadde den vært enda grønnere.  
Uten Venstre hadde det blitt gitt mindre til kompetanseutvikling til lærere og lærebøker til elevene. 
Med større makt til Venstre hadde blitt gitt mer. 
Uten Venstre hadde det blitt gitt mindre til Markastuer, turveier og friluftsliv. Med større makt til 
Venstre hadde blitt gitt mer.  
Listen kan gjøres lang. 
 
Bruken av dokumentet. 
Dette dokumentet er omfattende. Det kan være nyttig lesestoff for den som skal delta i de politiske 
diskusjoner. Det er imidlertid ingen offisiell protokoll. Det er en fremstilling sett fra Venstres ståsted.  
Mest nytte kan man kanskje ha av de elektroniske søkbare versjonene og de tabellariske 
sammenligningene med andre partier bakerst i dokumentet.  
Dette dokumentet er ikke endelig og vi forbeholder oss retten til løpende justeringer. 
 
Ole Andreas Lilloe-Olsen 
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1. Kronologisk oversikt over Venstres politiske arbeid i politiske 
organer i Bærum kommune i perioden. 

 
 

10.oktober 2007 Kommunestyret 
Konstituering 
Venstre inngikk et valgteknisk samarbeid og en avtale om budsjettsamarbeid med partiene Høyre, 
Fremskrittspartiet, KrF og Pensjonistpartiet. Vi hadde allerede før valget en avtale med KrF og 
Senterpartiet om å stå sammen etter valget. 
Vi ønsket primært ikke et samarbeid med Frp, men kunne godta et samarbeid med dem som kun 
begrenset seg til det valgtekniske og budsjett. Vi var velvitende om at dette ville gi Høyre en 
gunstigere posisjon i budsjettforhandlingene, men det ga oss en god uttelling i form av posisjoner i 
råd og utvalg. 
Ordfører: Vi støttet gjenvalg av Odd Reinsfelt (H) som ordfører. Det var rett og rimelig at det største 
partiet fikk ordfører. 
Varaordfører: Fremskrittspartiet ble som det nest største av samarbeidspartiene spurt om de ville ha 
varaordfører, men de prioriterte leder i Planutvalget. Vi kunne kanskje fått varaordfører hvis det hadde 
vært et primært ønske, men det ville kostet oss meget i andre posisjoner. For Venstre var det viktig å 
få to representanter i alle sektorutvalg med 11 representanter totalt og en i alle mindre utvalg. 
Vi kunne fått to medlemmer i Formannskapet, men følte oss her bundet av avtalen med KrF. Høyre 
var tross sterkt press ikke villig til å gi dem en plass og da ga vi dem en av våre to i form av en 
fellesliste. Makta rår. 
Formannskapet  fikk 6 representanter fra H, 2 fra Ap, 2 fra Frp, 1 fra SV, 1 fra V og en fra fellesliste 
V/KrF/Pp. Ole Andreas Lilloe-Olsen har sittet for Venstre med Anne Merete Andersen og Hilde 
Arneberg som varaer. Kristine Skolt Grosaas fra KrF har sittet for felleslisten med Jens-Kristian Borgan 
og Borghild Tenden som varaer. En strek i regningen var det at Frps to representanter meldte 
overgang til Høyre i løpet av perioden slik at Høyre ble sittende med rent flertall i Formannskapet – 
Selvfølgelig lite spennende og svært uheldig. 
Høyre fikk også rent flertall i planutvalget som følge av dette. 
Ved kosntitueringen fikk Venstre valgt følgende øvrige personer/posisjoner: 
Kontrollutvalget, Astrid Ramnefjell (V) - nestleder, senere erstattet med Randi Øgrey (V) 
Bistand og omsorg, Hilde Arneberg (V) og Birger Magnus Vikøren (fellesliste V/KrF) 
Levekår, Anne Merete Andersen (V) og Jon Nordsjø Grasbekk (fellesliste V/KrF) 
Barn og unge, Audun Vindøy og Toril Hugnes (V) 
Plan og miljø, Ole Andreas Lilloe-Olsen – nestleder (fellesliste V/KrF) 
Utvalg for samarbeid, Hulda Tronstad Nydal (fellesliste V/KrF/Pp) 
Eierstyring og eiendom, Jens-Kristian Borgan (fellesliste V/KrF/Pp) 
Klagenevnd, Turid Bergene Dahlman (V) 
Frivillighetsutvalget, Marianne Felin Bjørgaas (fellesliste V/KrF) 
Viltnemnda, Hulda Tronstad Nydal – nestleder (V) 
Jordskifteutvalg, Gudbrand Teigen (V) 
Funksjonshemmedes Råd, Hilde Arneberg (V) 
Representant KS fylkesmøte, Ole Andreas Lilloe-Olsen (fellesliste (V/KrF) 
Oslo og Omland Friluftsråd, Jens-Kristian Borgan (V) 
Kirkens familievernkontor, Grethe Omholt-Jensen (V) 
Bærums legat til eldre, syke og eller uføre for rekreasjon eller ferie, Grethe Omholt-Jensen(V) 
Etter fordelingen lå partiet Rødts ene representant i Kommunestyret ikke an til å få noen andre verv. 
Dette syntes vi var betenkelig og var med på å utvide sektorutvalg Barn og unge med to 
representanter for å få dette til. V fikk den ene av disse to, Rødt den andre. 
Jon Grasbekk (V) ble 20.november 2007 oppnevnt i komiteen som vurderer Bærum Kommunes 
kunstpris 
Anne Merete Andersen ble 11.juni 2008 oppnevnt i Bærum kommunes klimapanel 
Jon Grasbekk ble 14.april 2009 valgt inn i Bærums arbeidsutvalg for næringspolitikk 
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Forkortelser: 
Ap = Arbeiderpartiet 
Frp = Fremskrittspartiet 
H = Høyre 
KrF = Kristelig Folkeparti 
PP = Pensjonistpartiet 
R = Rødt 
SV = Sosialistisk Venstreparti 
EIE = Utvalg for eierstyring 
FRI = Frivillighetsutvalget 
FSK = Formannskapet (Kommunestyrets arbeidsutvalg) 
BAUN = Barn og unge = Sektorutvalg for barn og ungdom 
BIOM = Bistand og omsorg = Sektorutvalg for bistand og omsorg 
KLAG = Klage = Klageutvalget 
KONT = Kontroll = Kontrollutvalget 
LEVE = Levekår = Sektorutvalg for levekår 
PMU = Plan = Planutvalget = Plan- og miljøutvalget 
SAM = Samarbeidsutvalget (Politikere /ansatte) 
F = Flertall (Vedtatt) 
M = Mindretall (Nedstemt) 
 
Venstres forslag og stemmegivning i perioden 
Nedenfor følger en grov oversikt. Den er selvfølgelig ikke uttømmende. I de fleste saker er det politisk 
enighet og vi har støttet mange forslag som ikke fremgår av denne oversikten. Den gir imidlertid et 
bilde av politisk uenighet og saker der Venstre har vært spesielt aktive. 
 
 

17. oktober 2007 Formannskapet 
Bompenger i Bærum 
Venstre støttet et forslag om at bompengesnittet ved Lysaker ikke ble satt opp før bygging av E-18 ble 
påbegynt og et krav om at bomsnittet skulle legges i bygrensen. Vi fremmet et forslag om å legge inn 
en videre forutsetning om at innholdet i Oslopakke 3 følges som avtalt. (F – mot Frp) 
 

30.oktober 2007 Levekår 
Ad. Høring ny lov om motorferdsel i utmark 
Fellesforslag V, H, Frp fremmet av Jon Grasbekk: Sektorutvalg levekår er uenig i at lokal selvråderett 
innskrenkes i forslaget. Grunneiers tradisjonelle næringsinteresser må vektlegges i utformingen av 
nytt lovverk. Det må være viktigere å få inn i formålsparagrafen et krav om at motorisert ferdsel skal 
være nødvendig i forhold til utøvelse av næring og tilpasset miljøet. 
Fellesforsalget ble vedtatt mot 3 stemmer (3 Ap). 
 

31.oktober 2007 Kommunestyret 
Ad avkorting i sosialhjelpssatser 
Spørsmål fra Audun Vindøy om avkorting i sosialhjelpssatser. 
 
Ad. Trafikksikkerhet for barn 
Spørsmål fra Hilde Arneberg om trafikksikkerhet for barn jfr. Bærumsveien og kryssing ved Jarmyra 
 

1.november 2007 Planutvalget 
Ad. Forslag til Markalov 
Venstre har tidligere fremmet forslag om en flerbruksplan for Marka. Vi fremmet følgende forslag: 
1. Plan- og miljøutvalget (PLMU) er enig om å verne naturverdiene og å sikre Oslomarkas enorme 
verdi som arena for naturopplevelse, aktivitet, idrett og friluftsliv for allmennheten. 
2. PLMU mener at lovforslaget ikke gir et nytt nødvendig og balansert verktøy. Loven virker ikke egnet 
til å løse konflikter eller utfordringer som ikke kan løses gjennom allerede eksisterende lover og 
forskrifter. 
3. Lovforslaget inneholder etter PLMUs mening tvert i mot nye og rettslig uavklarte og uprøvde 
problemstillinger. Blant annet hjemles det for at Fylkesmannen kan gi organisasjoner rett til å opprette 
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tekniske anlegg mot grunneiers vilje. Lovforslaget synes ikke å ta tilstrekkelig hensyn til at en langt 
overveiende del (vel 70%*) av arealene ikke er offentlig eiendom, men private småskoger. Vi frykter 
at en ved å overføre viktige rettigheter 
og beslutningsmyndighet fra de over 2000 berørte grunneiere og 19 kommuner området gjelder, kan 
skape mange nye konflikter og utilsiktede virkninger. 
4. PLMU viser for øvrig til at Bærum kommune i en årrekke har håndhevet et strengt vern av 
markaområdene innenfor kommunes grenser og mener dagens lovverk gir tilfredsstillende virkemidler 
for arealbruksstyring. Utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner vil ikke 
medføre noe større grad av vern for Bærums del. 
5. Rådmannens saksfremstilling og vedtakene i kommunale organ oversendes som Bærum kommunes 
uttalelse til utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner. 
* Totalt ca. 1700 kvkm hvorav ca. 1200 kvkm privateid, Løvenskjold 430 kvkm, Losby 43 kvkm, resten 
av privat skog er vanlig gårdskogbruk, 1800 eiendommer under 1000 dekar med snitt 200-300 dekar 
(F – enstemmig) 
Vi jobbet mye med innholdet i Markaloven overfor Stortinget og Gunnar Kvassheim (V) som var 
saksordfører. Lovforslaget ble endret på flere viktige punkt og ble etter hvert mer i tråd med Bærum 
Venstres syn. 
 
Ad massedeponi på grøntområder ved Søndre Jong 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen om massedeponi på område regulert til grøntformål på Søndre 
Jong. 

 
13.november 2007 Levekår 

Ad. Forslag om å redusere avgift på vann og kloakk 
Venstre støttet et forslag fra Frp om ikke å redusere avgiften, men bruke pengene til nødvendig 
oppgradering og vedlikehold av nettet. (F) 
 

14.november 2007 Formannskapet 
Ad. Forslag til Markalov 
Planutvalgets innstilling jfr. Venstres forslag 1.november (F – mot SV s stemme) 
Venstre stemte mot flere forslag fra Ap om å tillate en rekke type idrettsanlegg, herunder anlegg for 
motorsport innefor Markagrensen. Venstre stemte mot forslag fra Ap om ikke å betrakte 2-spors 
maskinpreparerte løyper som større anlegg. (Aps forslag ble nedstemt) 
 

14.november 2007 Planutvalget  
Ad. Bygging av barnehage på Hundejordet på Hauger 
Venstre fremmet følgende forslag: Reguleringsplan Brynsveien 116 b/c, barnehage Hauger, planID 
2007005, dokument 264891 med bestemmelser dokument 355858, avslås. Omdisponeringens 
betydning for  grøntstrukturen i området tas med i en helhetlig vurdering i forbindelse med rulleringen 
av kommuneplanens arealdel. (M – bare Venstres stemme) 
Forslaget fikk samme skjebne i Formannskapet 5.desember. Ved behandling i Kommunestyret 
14.desember fikk Venstres forslag også tilslutning fra KrF. 
 
Ad. Begrensning av boliger i Åsløkkveien 
Venstre fremmet følgende forslag: Ny annen setning, annet avsnitt: Barnehage og hoppanlegg bør 
være en del av planen, enkelte boliger, evt. omsorgsboliger kan vurderes. (F – mot Ap og Frp) 
 

21.november 2007 Formannskapet 
Ad. Konsesjon til et aksjeselskap for å overta Grini gård som er en gammel odelsgård i 
Bærum 
Venstre tok opp fellesforslaget V/SV fra formannskapet 19.09.07: Grinigård AS under stiftelse’s søknad 
om konsesjon for erverv av gnr. 33 bnr. 2 i Bærum, avslås. 
Begrunnelse: · En konsesjon til Grinigård AS vil være i strid med jordlovens formål om å 
legge forholdene til rette på en måte som sikrer en best mulig langsiktig forvaltning av jordressursene 
og som samtidig er mest mulig ganglig for den som har yrket sitt i landbruket. Det er også i strid med 
konsesjonslovens formål om å oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer og slike eier- 
og bruksforhold som er mest ganglig for samfunnet slik de er definert i lovverket. 
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· En langsiktig forvaltning av jorda er best tjent med at den drives og holdes i hevd av selvstendige og 
selveiende bønder på eiendommer som er store nok til å gi trygge vilkår for produksjon og økonomi. 
· Et AS slik det er skissert, vil splitte opp eiendommen og eiendomsretten på en måte som er i strid 
med en slik intensjon og medføre betydelig risiko. 
· Søkers ønsker om å fordele verdiene av arven og inntektene av driftsinntektene 
fra golfvirksomheten kan løses på andre og mer hensiktsmessige måter som gjør konsesjon 
unødvendig. Grinigård AS kan for eksempel opprettes som et rent driftsselskap som leier jord, 
bygninger og maskiner av Grini gård. Eieren av Grini gård kan sikre seg inntekter ved leien, ved aksjer 
i aksjeselskapet eller en kombinasjon av disse. Samtidig kan han/hun 
og jordeiendommen være sikret mot en evt. konkurs i aksjeselskapet som følge av en konkurs i 
golfvirksomheten eller lignende store tap eller betydelige endrede forutsetninger.  
(M – mot Frp og Høyre) 
 
Ad. Handlingsplan og budsjett 2008 
Venstre deltok i budsjettsamarbeid med H, Frp, KrF og Pp. Venstres vekt i samarbeidet: 6/37 
Venstre fikk gjennomslag for: 1 million økt tilskudd til kompetanseheving for lærere, 0,5 millioner til 
helsesøsterstilling for veiledning av aleneforeldre, utredning om avlastning av pårørende med 
hjemmeboende pleietrengende slektninger, sak om fritidsklubber/møteplasser for barn mellom 10 og 
14 år i Østre Bærum, igangsetting av plan for fortau i Skollerudveien, skrinlegging av tidligere plan om 
nedlegging av lokale bibliotek. 
 

4.desember 2007 Levekår 
Ad. Kollektivbetjening av Rud/Hauger idrettspark 
Fellesforslag V, H, Frp fremmet av Anne Merete Andersen: Sektorutvalg levekår ber om at 
tilgjengeligheten med kollektivtransport til Bærum Idrettspark ihensyntas ved mulig nytt stoppested 
for T-bane og busslommer. Det må avsettes tilstrekkelig areal til dette.(F – enstemmig) 
 

5.desember 2007 Formannskapet 
Ad oppfølging Søndre Jong 
Spørsmål om oppfølging, eller manglende sådan, av reguleringsplanen for Søndre Jong. 
 

13.desember 2007 Planutvalget 
Ad. Disposisjon for oppdeling i tomter i Terasseveien 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan 
for Store Stabekk Rjnr.1976-01 avslås. Søknad om deling av eiendommen gnr.13 bnr.46 kan innvilges 
dersom vei opparbeides i samsvar med reguleringsplanen (F- enstemmig) 
 

19.desember 2007 Formannskapet 
Ad. Høringsuttale samordnet areal- og transportplanegging for Oslo og Akershus 
Venstre fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. En klar strategi for avlastning av Oslo, Asker og Bærum i forhold til gjennomgangstrafikk må 
innarbeides i Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen. En fullføring av Rv 23 og Rv 35 
haster og må også ha avlastning av Oslo, Asker og Bærum som en viktig føring. 
(Svært mye av tungtrafikken som kommer fra Vestlandet via Hallingdal og Valdres til Sverige og 
kontinentet blir i dag loset gjennom Sandvika og Oslo. På samme måte blir mye av turisttrafikken fra 
Sverige og kontinentet også loset gjennom Oslo og Sandvika på E18 og E16. Ved en fremføring av Rv 
23 til E-18 i Lier og videre til Skaret på E16 uten tap av for mange høydemeter vil en slik kobling gi de 
mest trafikkerte strekningene i Oslo og Bærum en betydelig avlastning. Se vedlagte kart.)  
2. Fullføringen av E16 og en høyhastighetsbane til Ringerike vil på samme måte gi de vestlige 
områder i Akershus en betydelig avlastning i forhold til utbyggingspress og må prioriteres. 
3. På sikt bør Ringeriksbanen fra Lysaker og Sandvika kobles som en ringbane på Gjøvikbanen fra 
Grefsen via Roa og Jevnaker. Også en forlengelse fra Roa til Gardermoen bør på sikt vurderes. 
(Forslaget følger saken uten votering) 
 

15.januar 2007 Barn og unge 
Ad. Opplæringsloven – faget KRL (Kristendom, religion og livssyn 
Venstre gikk i mot et forslag fra H, Frp og KrF om å beholde både betegnelsen og det vesentlige av 
innholdet i faget. Venstre fremmet følgende alternativ: Bærum kommune støtter forslaget til endring 
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av Opplæringsloven. Det bør fortsatt brukes mer tid på kristendom enn på andre religioner, fordi 
kunnskap om kristendommen er nødvendig for å forstå norsk og europeisk kultur og historie. (M – 
bare Venstres stemmer) 
 

16.januar 2008 Formannskapet 
Ad. Planprogram for Kommuneplanens arealdel 
Fellesforslag V, H, KrF fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: 
1. Revidert forslag til planprogram legges til grunn for den videre planlegging, men med følgende 
endringer: 
a) Kommunen legger opp til en balansert utvikling i arealstrategien for perioden 2008 til 2020, med en 
betydelig begrensning av videre utbygging utenom Fornebu og aksen Sandvika-Vøyenenga. Måltallet 
på maksimalt 800 boenheter skal være inklusive Fornebu. Utbyggingsprosjekter kan gjennomføres når 
så vel kommunaløkonomiske og 
trafikale forhold tillater det. Det innebærer en vesentlig dempet befolkningsvekst i Bærum utenom 
Fornebu-området. 
b) Bærums kvaliteter som overveiende grønn og landlig kommune skal ivaretas, med preg av store 
grøntområder, gode biologiske ferdselsårer mellom fjorden og marka, og et mangfold av små trivelige 
lokalsentre. 
c) En aktiv utvikling med videre utvidelse av de øvrige sentre, som Bekkestua, Kolsås, Høvik, Stabekk, 
Jar, Haslum, Avløs, Østerås, Eiksmarka og Rykkinn, avventer og tas ut av planen for denne perioden. 
Transformasjon og modernisering kan likevel foregå. 
d) Det legges imidlertid opp til en betydelig differensiering av bestemmelsene for bygging i 
byggesonen også utenom Fornebu og Sandvika-Vøyenenga. Kommuneplanens bestemmelser utvikles 
som et supplerende verktøy der reguleringsplaner mangler eller er gamle og 
utdaterte. 
e) Forbedring/utvikling av fremtidsrettet infrastruktur gis høy prioritet i planperioden. Oppdatert trase 
for baneforlengelsen til Rykkinn skal legges inn i planen nå. 
f) Under planprosessen skal landbruksplanen og andre politisk vedtatte planer med underliggende 
kartverk innarbeides i juridisk bindende planer og kart. Rettsvirkningen av dette må avklares 
nærmere. Der det er motstrid må dette avklares i planprosessen. Det skal fastsettes endelig grenser 
for marka som oppfattes som logiske og gir vernet av marka 
legitimitet - også på sikt. I samarbeid med grunneierne gjennomføres vern av Tanumplatået som 
særdeles viktig kulturlandskap. (F – H, V og KrF) 
 
Venstre støttet følgende forslag: 
Fra Ap:  
2. Kommunen skal kartlegge arealbruken i strandsonen, samt arbeide for en sammenhengende kyststi 
innenfor kommunens grenser. Ved reguleringsplaner for private standeiendommer, skal kommunene 
benytte muligheten til å inngå avtaler om kyststi også over disse eiendommene. Kommunen skal 
videreutvikle bruksplanen for fjorden og vurdere mulighetene for småbåthavner i regi av kommunen 
og/eller båtforeninger. (F – mot Frp) 
4. For å sikre kommunens bokvaliteter mot støy, lys og luft forurensning, skal Miljøverndepartementes 
retningslinjer (MD-1442) og andre strengere retningslinjer enn i dag, innarbeides i kommuneplanen. 
Disse skal spesielt tilhensyntas ved planlegging av nye boligområder. I tettbebygde områder skal det 
innføres tidsbestemmelser for når byggearbeid kan pågå. (F – mot Frp) 
6. Bekkestua er et større senter i Bærum øst og et viktig trafikknutepunkt. Det skal derfor utarbeides 
en kommunedelplan for Bekkestua. (M – mot H og Frp) 
Fra KrF: 
2. Estetiske kriterier. 
Ved nye prosjekter krever kommunen en utbyggingsplan. I denne utbyggingsplanen kreves det at 
visse estetiske kriterier følges. KrF ber om en diskusjon i formannskapet om hvilke estetiske kriterier 
som bør legges til grunn for en godkjenning ved en utbygging. (F – enstemmig) 
 

17.januar 2008 Bistand og omsorg 
Ad. Trafikksikkerhetsplanen 
Fellesforslag H, Frp, V, Pp fremmet av Hilde Arneberg: Rådmannens forslag om å sende 
trafikksikkerhetsplanen på høring vedtas med følgende kommentar fra Sektorutvalg bistand og 
omsorg: Trafikksikkerhetstiltak med formål å unngå skade på liv og helse for Bærum kommunes 
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innbyggere støttes. Utfordringer for sikkerhetstiltak ved fylkes- og i enda sterkere grad riksveier som 
går gjennom kommunen, men ligger utenfor Bærum kommunes råderett, er spesielt problematiske. 
Sektorutvalget ønsker å få en oversikt over de tiltak som fylkeskommunen og staten har ansvar for og 
som direkte berører innbyggerne i Bærum og Bærum kommune. (F-enstemmig) 
 
Ad. Innspill til plan for Bærum kommunes samlede arbeid med psykisk helse 
Notat fra Venstre ved Hilde Arnberg og Birger M. Vikøren: - tiltak for eldre og deres psykiske helse, 
spesielt mht utvikling av psykiske lidelser som depresjon og særlig i forbindelse med overgangen fra 
eget hjem til sykehjem/institusjon, ble utdelt i møtet.  
 

22.januar 2008 Levekår 
Ad. Oppfølging av anleggsplanen – idrett og friluftsliv 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende forslag: Ad. dokument 07/76668 Skøytebaner i 
kommunen: Rådmannen bes sende ut et brev til vel (eventuelt flere) som en begrenset høring for å få 
kartlagt mer systematisk behov for flere isflater. 
 
Ad avhending av kommunalt inventar 
Fra Anne Merete Andersen (V) vedrørende: 1. oversikt over hvor mye inventar Bærum kommune 
avhender i løpet av et år og hvordan det avhendes, 2. hvordan kommunen avhender inventaret i 
rådhuset når det nå pusses opp. Eva Solvi besvarte spørsmålene. 
 

24.januar 2008 Planutvalget 
Ad. Hotell ved den fredede ”Villa Birkeli” på Fornebu 
Fellesforslag fra V, H, Frp, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: Forslag til reguleringsplan for 
Fornebu – del av område 3 – ”Villa Birkeli” og hotell, plankart dokument 318252, bestemmelser 
dokument 387112 og illustrasjonsdokument 313337, avvises.(F-enstemmig) 
 
Ad. Nytt kjøpesenter i Slependveien 
Fellesforslag fra V, H fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: Reguleringsarbeidet for Slependveien 54, 
56, 58, 60 anbefales ikke igangsatt før det er tatt stilling til senterutviklingsarbeidet i 
kommuneplanens arealdel. (F – mot Frp og Ap) 
 

5.februar 2008 Levekår 
Ad fjernvarme 
Spørsmål fra Anne Merete Andersen 
1. Rådmannen bes legge frem en oversikt over eksisterende og eventuelt planlagt 
fjernvarmeutbygging, inkludert kilden til varmen som distribueres. Det bes samtidig om en 
redegjørelse for mulighetene for å utnytte deponigassen som brenner på Isi til fjernvarme. 
2. Rådmannen bes legge frem en oversikt over alle kommunale oljefyringsanlegg (også der olje 
brukes for å dekke forbrukstoppene). Oversikten bør inneholde gjennomsnittlig årlig forbruk pr. 
anlegg og hvilke planer som foreligger for utskiftning/endring av det enkelte anlegg. Rådmannen 
kommer tilbake til saken. 
 
Ad. Dressurområder for hunder 
Fra Jon Grasbekk (V) viste til tidligere behandling i sak om nye forskrifter om hundehold samt 
dressurområder for hund. Rådmannen kommer tilbake med sak til utvalget i løpet av første halvår. 
 

7.februar 2008 Planutvalget 
Ad. Betingelser for transformering av næringsarealer til boliger i Professor Kohts vei 
Venstre fremmet følgende tilleggsforslag som fellesforslag: Plan- og miljøutvalget ber forslagsstiller 
bearbeide planforslaget slik at følgende punkter innarbeides: 
- Planområdet utvides til å omfatte tilliggende næringsarealer. 
- Løsning av barnehagebehovet må innpasses enten i prosjektet eller i nærliggende områder. 
- Tilstrekkelig uteoppholdsarealer og gangvei gjennom området må sikres 
- Utnyttelsesgrad og utforming av bygningsmassen må tilpasses omgivelsens bedre. 
- Krav om bebyggelsesplan. 
- Rådmannens øvrige krav for planmessig innhold og utforming følges opp. 
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12.februar 2008 Barn og unge 
Ad fem prosjekter for utsatte barn og unge 
Audun Vindøy (V) fremmet følgende forslag: 1. Rådmannen bes fremlegge sak om hvilke tiltak som 
anbefales gjennomført senest til sektorutvalgets aprilmøte. 2. Nytt moment for føringer legges til: 
Prosjektene bør gi deltakerne opplevelse av mestring og tilhørighet. 
Forslaget følger saken. 
 

13.februar Formannskapet 
Ad trafikksikkerhetsplanen 
Venstre var med på fellesforslag om flere parkeringsplasser og stasjoner for å avlaste småveier. 
 

14.februar 2008 Bistand og omsorg 
Ad toalettforhold ved skolene 
Spørsmål fra Hilde Arneberg (V): 
Rådmannen undersøker behovet for og iverksetter tiltak for å sikre at skolebarn i Bærum har 
tilfredsstillende toalettforhold på skolen og SFO.” Begrunnelse 
Skoletoalettenes tilstand hva gjelder renhold, elevenes opplevelse av trygghet, spesielt med hensyn til 
dørlåser, og mulighet for privatliv er en utfordring. Elever og foreldre i kommunen forteller om lite 
tiltalende toaletter med sjenerende lukt og, for barna; vanskelige/”skumle” låser på dørene, likeledes 
at elever er fotografert med mobilkamera i toalettsituasjon og at bilder kan brukes i 
mobbesammenheng. Medisinsk sett er det velkjent at det å utsette toalettbesøk gjennom hele 
skoledagen over tid kan medføre problemer. Konsekvenser kan være vannlatings- og 
tarmtømmingsproblemer i form av urininkontinens, urinveisinfeksjoner, redusert blæretømmingsevne 
og forstoppelse. Barn som allerede har disse problemene kan oppleve forverrede symptomer. 
Fagmiljøet har i mange år vært opptatt av at barn må ha gode muligheter for regelmessige 
toalettbesøk gjennom skoledagen. Det er vesentlig at toalettene er trygge og tiltalende fra et barns 
synsvinkel. Det er derfor viktig å ta med elevenes oppfatninger. Vi foreslår at Rådmannen iverksetter 
tiltak for å sikre rene og trygge skoletoaletter for elevene. Oversendes rådmannen og Sektorutvalg 
barn og unge. 
 

27.februar 2008 Kommunestyret 
Ad avvikling av Tanum transittmottak i Bærum 
Fellesforslag KrF/V fremmet av Kristine Skolt Grosås: Rådmannen bes om å vurdere mulighetene for 
en alternativ plassering av et transittmottak i Bærum i samarbeid med UDI. Oversendt formannskapet 
videresendt rådmannen i Formannskapet 12.mars 
 
Ad avvisning av innbyggerinitiativ 
Hilde Arneberg (V) fremmet følgende tillegg til formannskapets innstilling: Rådmannen bes utarbeide 
lett tilgjengelig informasjon på kommunens nettsider om formelle krav til innbyggerinitiativ og mulige 
fremgangsmåter. Oversendt Formannskapet – videresendt formannskapssekretæren i Formannskapet 
12.mars 
 

4.mars 2008 Levekår 
Ad Bærums deltagelse i MDs prosjekt Framtidens byer 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Sektorutvalg levekår skal holdes orientert 
om arbeidet i ”Fremtidens byer” og gis mulighet til medvirkning. (F – enstemmig) 
 

6.mars 2008 Planutvalget 
Ad. Forslag til ny Markagrense 
Venstre sto bak følgende fellesforslag fra V, H, FrP, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: 
1. Plan- og miljøutvalget støtter prinsippet om at markagrensen, definert som grensen mellom det 
som skal forvaltes i henhold til en eventuell fremtidig markalov og områder som skal forvaltes etter 
annet lovverk, må gå mellom de områder av de sammenhengende skogsområder i Oslo området der 
friluftslivet og skogbruk er de dominerende interesser – og andre områder. Således bør jordbruksareal 
inklusiv hamnehager og annen innmark, husmannsplasser, bolig- og fritidseiendommer, anlegg for 
utfartsparkering og større regulerte idrettsanlegg i grenseområdene, ligge utenfor den definerte 
marka. Slike arealer bør forvaltes av lokale folkevalgte organer under demokratisk kontroll etter plan- 
og bygningsloven, jordloven, naturvernloven eller lov om biologisk mangfold og annet relevant 
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lovverk. Plan- og miljøutvalget vil understreke at markagrensen således ikke er en grense mellom 
arealer for fremtidig potensiell utbygging og fremtidige friområder. Endringene fra dagens 
markagrense er således heller ikke å betrakte som amnesti for ulovligheter i grenseområdene. 
2. Plan- og miljøutvalget ser på forslaget til markagrense som en viktig del av forarbeidet til 
Kommuneplanen og forutsetter at de foreslåtte grenser legges frem i forbindelse med behandlingen 
av Kommuneplanens arealdel, og at de endelige grenser fastsettes i forbindelse med denne. (F – 
enstemmig) Venstre støttet et fellesforslag om konkrete justeringer bl. A. ved Ila/Skytterkollen 
 
Ad tillatelse til nok en enebolig i Brønnfaret 
Venstre stemte mot bygningssjefens tillatelse. Venstre mener både trafikkforhold i veien og området 
for øvrig er utbygd. (Tillatelse gitt mot Venstres stemme) Saken var oppe igjen som klagesak 19.juni 
2008. Bygging ble da vedtatt mot stemmene fra V og Ap 
 
Ad avslag på ny bolig i Levreveien 
Venstre og Høyre støttet bygningssjefens avslag da vi mente reguleringsplanens angivelser av boliger 
var uttømmende og begrunnet i harmonisk boligområde med tilhørende infrastruktur. 
(F - mot Frp og Ap) 
 
Ad biologisk mangfold på Fornebu 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Reguleringsplanen sier at det skal brukes stedegne planer til 
beplantning. Statsbygg har plantet importerte planter i sine anlegg, dette i strid med 
reguleringsplanen. Hvordan har rådmannen tenkt å følge opp planen? - Rådmannen kommer tilbake 
med svar. 
 
Ad føringer for utbyggingen på Søndre Jong 
Kan rådmannen bekrefte at utbygger vil forholde seg til vår protokolltilførsel sist saken ble behandlet? 
- Rådmannen besvarte spørsmålet. 
 

27.mars 2008 Planutvalget 
Ad Markagrensen ved Jordbru 
Stemmeforklaring fra Anne Merete Andersen: Venstre ønsker at Jordbru holdes utenfor marka for å 
sikre kommunalt spillerom for en verneplan for Tanumplatået som inkluderer Jordbruområdet. 
 
Ad sikring av gjennomgang for skolebarn i Kristian Kølles vei 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Fram til 2. gangs behandling skal fri 
ferdsel gjennom området, som er viktig, ikke minst for skolebarn, sikres i reguleringsbestemmelsene. 
(Følger saken) 
 

27.mars 2008 Barn og unge 
Ad finansiering av sommerskole 
Venstre gikk i mot et forslag fra Høyre om å kreve at en innvilgning av reduksjon i avgiften pga dårlig 
økonomi skulle bindes opp i at eleven fullførte sommerskolen. (Forslaget ble vedtatt med stemmene 
fra H og Frp) 
 

8.april 2008 Levekår 
Ad sommeråpne bibliotek 
Spørsmål fra Anne Merete Andersen (V) vedrørende sommeråpne bibliotek. Biblioteksjef Torny 
Kjekstad besvarte spørsmålet. 

10.april 2008 Planutvalget 
Ad regulering av Grinilunden til barnehage og diverse formål 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Reguleringsplan for Grinilunden 10, med 
tilstøtende områder, gnr.33, bnr. 158, avslås. Rådmannen bes fremme sak om å regulere hele 
området til spesialområde bevaring i tråd med givers intensjoner. Mulighetene for bygningsmessige 
oppgraderinger og tidsmessige justeringer må ivaretas. (M) 
 

22.april 2008 Levekår 
Ad sortering av husholdningsavfall 
Venstre støttet et forslag om å utrede maskinell utsortering av matavfall. (F – enstemmig) 



 11

24.april 2008 Planutvalget 
Ad grav og urnelund på Bryn gård 
Venstre fikk med seg flertallet på et fellesforslag om å utsette forslaget i påvente av Kommuneplanen. 
(F – enstemmig) 
 

7.mai 2008 Formannskapet 
Ad universell utforming av Fornebu senter 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Tillegg til reguleringsbestemmelsene. Siste 
kulepunkt under 1.4 Miljø: Det skal tilrettelegges for en universell utforming med høy standard som 
ivaretar behovet for tilgjengelighet også for de med syns-, hørsels- og orienteringsproblemer. (F – 
enstemmig) 

6.mai 2008 Levekår 
Ad tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål 
Jon Grasbekk (V) fremmet følgende forslag: 1. Administrasjonen bes til neste års tildeling fremlegge 
nærmere informasjon om de kulturorganisasjonene som søker støtte, og gi utfyllende opplysninger 
om de arrangementer det er foreslått større bevilgninger til. 
2. Bærumkulturens Fellesråd anmodes om til neste års tildeling å gi en mer utfyllende kommentar til 
bevilgningsforslagene. Generelt ønskes i fremtiden BKF sterkere trukket inn i vurderingen av 
kulturmidlene. (F – enstemmig) 
  

8.mai 2008 Planutvalget 
Ad fordeling av parkeringsplasser i reguleringsplan i Dønskiveien 
Protokolltilførsel fra Anne Merete Andersen: 
I bebyggelsesplanen må det sikres at biloppstillingsplassene for boenhetene på felt A1 og A2 skal 
være felles areal for beboerne. (Se vedtak i Kommunestyret 28.mai) 
 

15.mai 2008 Bistand og omsorg 
Ad rusmiddelpolitisk handlingsplan 
Venstre fikk et flertall med seg på følgende fellesforslag: Fellesforslag V, H, Frp, Ap og SV fremmet av 
Hilde Arneberg (V): Stimulere til opprettelse av og å bistå frivillige grupper av rusfrie voksne (som 
Natteravner og Dagravner) som kan ferdes i nærmiljøet der unge mennesker kan komme i kontakt 
med rusmidler. Begrunnelse: Et lokalt, lavterskeltiltak for å forebygge at unge mennesker tilbys 
rusmidler og rekrutteres inn i rusmiljøet. Det innebærer at voksne som kjenner miljøet og vet hvor 
problemområder er lokalisert, ved sitt nærvær kan virke trygghetskapende og kan forebygge uheldige 
hendelser. Naturlige støttespillere er offentlige myndighetspersoner, det lokale FAU og 
Frivillighetsorganer i kommunen. Dagravner er prøvd som forebyggende tiltak andre steder og man 
har sett en god forebyggende effekt hvor formålet har vært å 
· skape trygghet for ungdom som samles på utsatte steder etter skoletid 
· forebygge omsetning og bruk av rusmidler 
 

21.mai 2008 Formannskapet 
Ad Fylkesdelplan for transport og areal høring 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag – kommentarer i tillegg til rådmannens 
redegjørelse: 
A. 1. Innledning og bakgrunn 
Planen skal behandle samferdselsløsninger for både nåværende og fremtidig bosetting 
Planprogrammet må i større grad vise vilje til politisk styring over både befolkningsutvikling og ande 
utfordringer. Like viktig som å ta høyde for forventet utvikling er det å uttrykke ønsket utvikling og å 
foreslå tiltak for å styre i en slik retning. (M – mot H og Frp) 
B. Samspillet med Oslo kommune vil ivaretas 
Areal- og transportutfordringene i Asker og Bærum er sterkt knyttet sammen med utfordringene i 
Nedre Buskerud og deler av Vestfold og Oppland. Vestregionen utgjør et felles bolig og arbeidsmarked 
med 360 000 innbyggere. Det er særdeles viktig at areal- og transportstrategiene for Akershus 
koordineres ikke bare med Oslo, men også med strategiene til kommuner og fylker i vest. (F – 
enstemmig) 
C. 2.1 Samferdselsoppgaver 
Innfartsparkeringen skal styrkes og videreutvikles 



 12

Det er viktig å ha en offensiv strategi for innfartsparkering som kan ta høyde for å håndtere mange av 
de 40 000 pendlere fra Vestregionen som krysser Oslo grense hver dag. Bærum arbeider med en 
egen strategi for å øke innfartsparkeringsmulighetene langs de fremtidige 
metrolinjene og jernbanen og ønsker et best mulig samarbeid med Akershus om målsetting og 
løsninger for disse utfordringene. Det vil være viktig både for optimal reduksjon i trafikken og for å gi 
trafikkgrunnlag for et best mulig tilbud i kollektivtrafikken. (F – enstemmig) 
D. 2.2 Arealbruk 
Grøntstrukturen bør styrkes 
En av de største utfordringene i Akershus er presset på dyrket mark. Akershus har vedtatt en egen 
jordvernstrategi. Den må implementeres i fylkesdelplanen for samferdsel og arealbruk i Akershus. (M 
– mot H og Frp) 
 
Ad anmodning fra UDI om bosetting av flyktninger 
Venstre støttet forslag fra Ap 
Irene Kingsford (Ap) tok opp Kirsten S. Natvigs forslag i Sektorutvalg bistand og omsorg, pkt. 1 og 3: 
1. Bærum kommune bosetter etter anmodning fra IMDi 330 personer i årene 2008 til 2010 (110 pr. 
år). I tallet er 15 enslige mindreårige inkludert (5 per år). Familiegjenforente kommer i tillegg. 
3. Rådmannen bes utrede mulighetene for å opprette praksisplasser i Bærum kommune øremerket for 
innvandrere. (M – mot H og Frp) 
 

22.mai 2008 Planutvalget 
Ad reguleringsplan for Jarhuset 
Venstre fremmet følgende forslag som Skrede insisterte på å fremme til tross for at hun ikke hadde 
støtte i partiet: Fellesforslag fra Liv Skrede (H) og Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet av Skrede: 
Plan- og miljøutvalget mener forslaget til reguleringsplan for Jarveien 1, plankart dokument 375386 og 
bestemmelser dokument 443970 er i strid med kommuneplanens arealdel, og avvises. (M – H1, Ap og 
Frp stemte mot) 
 

28.mai 2008 Kommunestyret 
Ad reguleringsplan Dønskiveien 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tillegg til bestemmelsene § 4.1: 
I bebyggelsesplanen må det sikres at biloppstillingsplassene for boenhetene på Felt A1 og A2 skal 
være fellesareal for beboerne. Begrunnelse: Reguleringsplanen skal sikre at beboerne har en eksklusiv 
rett til parkering i nærheten av sin bolig. Det har vist seg mulig for utbyggere og tiltakshavere å omgå 
denne retten ved å beholde råderetten over parkeringen og f.eks. leie den ut til et parkeringsselskap. 
Det er derfor viktig at dette presiseres i bestemmelsene. (F – enstemmig) 
 

3.juni 2008 Levekår 
Ad omdisponering av penger fra næringsmillionen til kirken 
Venstre stemte i mot et forslag fra H til større omdisponeringer: Fellesforslag H, Frp, Ap fremmet av 
Torill Hodt Heggen (H): Kirken styrkes med 2.070.000 kroner, som salderes på følgende måte:  
970.000 kroner fra Næringsmillionen 2007 
500.000 kroner fra Næringsmillionen 2008 
600.000 kroner fra programområde KKF  
(Fellesforslaget ble vedtatt også med støtte fra Frp) 
 
Ad ledig kapasitet ved Haslum krematorium og kremeringer for Asker 
Jon Grasbekk (V) fremmet følgende forslag: Sektorutvalget ønsker at det for forhandlinger med Asker 
om vederlag for kremasjon skal legges til grunn som et minimum at kommunen får dekket sine 
kostnader ved tjenesten som tilbys. (F – enstemmig) 
 

5.juni 2008 Planutvalget 
Ad ulike tiltak i strandsonen på Langodden 
Eventueltsak fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Ber om en orientering om tiltakene i Langoddveien 124 og 
påståtte ulovligheter i forhold til gravearbeider i bevaringsområde (§ 17 i reguleringsplanen) brygger 
og badehus på denne og tilstøtende eiendommer, samt evt. andre tiltak og terrenginngrep. Besvart av 
bygningssjefen 19.juni 
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17.juni 2008 Bistand og omsorg 
Ad Omsorgsmeldingen 
Hilde Arneberg/Birger M. Vikøren (V) fremmet følgende forslag: 1. Rådmannen utarbeider i samarbeid 
med fastlegenes representanter strategier for å løse behovet for muligheter for rask kontakt mellom 
ansatte i Pleie og omsorg og pasientens fastlege. 2. Rådmannen bes legge til rette for at det opprettes 
attraktive stillinger for spesialsykepleiere som skal fungere som faglig støtte og veiledere for ansatte i 
kommunen. 3. Rådmannen bes utrede en modell for IKT basert kommunikasjon som i varetar 
kommunikasjons og koordineringsbehovet for og mellom tjenesteyter, tjenestemottager og pårørende. 
4. Rådmannen bes utrede ulike rekrutteringstiltak. Viktige faktorer er konkurransedyktig lønn, fagmiljø 
og nettverk, kompetanseoppbygging, tilpasset turnus og rekreasjon. (Oversendt rådmannen) 

 
18.juni 2008 Kommunestyremøte 

Ad reguleringsplan for Rud/Hauger idrettspark og energiplan 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende endring til reguleringsbestemmelsene § 8 - pkt. 
Energibruk: Siste setning endres til: Det skal tilrettelegges for at hallene oppvarmes ved bruk av 
jordvarme, solvarme eller annen vannbåren varme basert på fornybar energi, alternativt fjernvarme. 
(Oversendes formannskapet – videre oversendt rådmannen i Formannskapets møte 25.juni) 
 

19.juni 2008 Planutvalget 
Ad oppstramming av miljøhensyn i reguleringsplan for Lilleøya (Fornebu) 
Venstre fikk alle partier med på følgende fellesforslag fra V, H, FrP, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-
Olsen: Til reguleringsbestemmelser Tillegg til § 6.1 kulepunkt 2Planen skal vise ……beplantning og 
plantevalg, belysning …. Tillegg § 6.5 SF1: Nærmeste brygge må ligge minimum 10m fra grense til 
naturreservat. Endring § 6.2 Setningen som begynner med ”Forretningsvirksomhet som salg …. utgår, 
og erstattes med: ”Kun forretningsvirksomhet knyttet direkte til salg av båter og båtrekvisita tillates. 
Slik virksomhet legges til område PS6 - PS9 og skal ikke overskride 1000m2”. (F) 
 
Ad reguleringsplan for Gjønnes gård og omdisponering av dyrket mark til bolig 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Prinsippet om å tillate boligbygging 
på 1/3 av arealet til Gjønnes gård anbefales endret tilbake til LNF i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel. Begrunnelse: Det vises til nylig vedtatt jordvernstrategi fra landbruks- og 
miljøverndepartementet og jordvernplan for Akershus. (M – bare Venstres stemme) (Saken sendt 
Formannskapet) 

19.juni 2008 Levekår 
Ad forslag til kutt i budsjettområdet 
Venstre støttet forslag fra Ap: Rådmannen bes utrede mulighet for innføring av miljøavgift. (M - Ap og 
V) 
 

24.juni 2008 Barn og unge 
Ad forslag til kutt i budsjettområdet 
Audun Vindøy (V) fremmet følgende forslag: Kutt i lærertettheten tas ut av videre utredninger om 
innsparinger. ( M fikk støtte fra V, SV og Rødt) 
 

14.august 2008 Planutvalget 
Ad trafikale utfordringer ved reguleringssak i Nesveien på Haslum 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen bes følge opp de trafikale 
forhold i området slik at man unngår av og pålessing av store lastebiler i Nesveien og Neslia. 
 
Ad. Reklameskilter langs hele kunstgressbanen på Jarmyra 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Ad Jarmyra kunstgressbane. På innsiden av inngjæringen rundt 
kunstgressbanen er det satt opp reklameplakater. Er dette i tråd med intensjonene i planen? 
(Bevaring av grøntområde) - Rådmannen kommer tilbake med svar i et senere møte. 
 

20.august 2008 Formannskapet 
Ad boligbygging på Gjønnesjordet – prinsippavklaring 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) tok opp sitt forslag fra Plan- og miljøutvalget: Prinsippet om å tillate 
boligbygging på 1/3 av arealet til Gjønnes gård anbefales endret tilbake til LNF i forbindelse med 
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rullering av kommuneplanens arealdel. Begrunnelse: Det vises til nylig vedtatt jordvernstrategi fra 
Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet og jordvernplan for Akershus. (M – V og SV) 
 

26.august 2008 Eierstyring og eiendom 
Ad salg av kommunale eiendommer – Venstre i mot 
Jan G. Breivik (FrP) fremmet følgende forslag: På grunnlag av "Oversikt over kommunens salgbare 
eiendommer" datert 13.8.08, bes Rådmannen legge frem forslag over eiendommer som umiddelbart 
kan legges ut for salg og hvilke eiendommer som kan legges ut for salg på noe sikt. (F – H og Frp 
støttet forslaget)  
 

27.august 2008 Formannskapet 
Ad kommunedelplan for Sandvika 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende forslag: 
1. Rådmannen bes, fram til 2. gangsbehandling, korrigere/utdype beskrivelsen av situasjonen for 
innfartsparkering ved Sandvika stasjon. 
2. Rådmannen bes snarest gå i dialog med eier av parkeringsanlegget under Sandvika bussterminal 
med sikte på å finne en løsning der en større andel av plassene benyttes til innfartsparkering. Det bør 
undersøkes om Oslopakkemidler kan benyttes for å kjøpe opp plassene. Alternativt bør det vurderes 
om midlene fra salg av nabotomten (gnr 7, bnr 289) bør benyttes til dette. (F – enstemmig) 
 

3.september 2008 Kommunestyret 
Ad tiltak mot uadressert reklame 
Interpellasjon fra Anne Merete Andersen (V): Innføring av omvendt reservasjonsordning mot 
uadressert reklame i Bærum Kommune. Forslag til vedtak: 
1. Bærum kommune vil anmode partiene på stortinget om at de i forbindelse med høstens behandling 
av regjeringens forslag til ny markedsføringslov, foreslår en lovendring som medfører en speilvending 
av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame. 
2. Dersom ny markedsføringslov ikke endres av Stortinget, vil Bærum kommune søke regjeringen om 
å få bli en forsøkskommune for speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame. 
3. Uavhengig av hva storting og regjering måtte bestemme, skal alle husstandene i Bærum kommune 
få tilsendt nei takk-klistremerker. (Oversendt Formannskapet) (Formannskapet vedtok 24.september 
ingen forføyning på pkt. 1 og 2 mot stemmene fra V, KrF, Ap og SV. Punkt 3 oversendt rådmannen - 
enstemmig) 
 

9.september 2008 Levekår 
Ad utsortering av matavfall 
Rådmannen la frem resultat av utredning om maskinell utsortering og anbefalte en rekke konkrete 
løsninger for å endre avfallssortering i Bærum: Det utarbeides en detaljert plan for kildesortering og 
separat behandling av matavfall fra alle husholdninger i Bærum med tanke på iverksetting fra 2011. 
Tiltaket skal gjennomføres slik at det oppnås størst mulig grad av positive miljøeffekter knyttet til økt 
energiutnyttelse, økt materialgjenvinning og reduserte klimautslipp. Utsortering og separat behandling 
av matavfall innføres etappevis i Bærum med oppstart fra årsskiftet 2010/2011. (M – V) Flertallet 
ønsket ytterligere utredning for å slippe sortering og fremmet et forslag om å sende saken tilbake. (H, 
Frp og Ap) Venstre støttet et separat forslag fra Ap om innføring av ”Rød boks” til farlig avfall. (F –
enstemmig) 
 
Ad vanskelige parkeringsforhold ved barnehage på Jarmyra 
Spørsmål fra Anne Merete Andersen (V) vedrørende parkeringsforhold for brukerne av barnehagen og 
klubbhuset på Jarmyra. Direktør Eva Solvi besvarte spørsmålet. 

 
11.september 2008 Planutvalget 

Ad bevaring av gammel foretningsgård på Jar (Kulturminnevern) 
Venstre og en representant fra Høyre støttet Rådmannens forslag om å bevare store deler av 
eiendommen Vollsveien 76. (M – mot Ap, Frp og H1, i Formannskapet 15.oktober M – V, SV, KrF og 
en fra H støttet forslaget) 
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Ad fremdrift for kyststi 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Plan- og miljøutvalget ønsker fremdrift i arbeidet med kyststien 
i Bærum. Frem til en løsning med grunneierne innerst i Holtekilen er etablert ber utvalget om å få seg 
forelagt en sak om en midlertidig kabelferje mellom Strand og Oksenøya for å sikre mulighet for en 
sammenhengende forbindelse fra Sandvika til de nye områdene på Fornebu. 
- Rådmannen besvarte spørsmålet. Dette innspill vil bli vurdert i arbeidet med kystsoneplanen. Sak 
kystsoneplan kommer til politisk behandling før jul. (Kystsoneplanen ble senere parkert av Høyre) 
 
Ad estetisk råd 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Plan- og miljøutvalget er kommunens estetiske råd. 
Rådmannen bes arrangere et temamøte for å klargjøre vår rolle i dette arbeidet. (Ikke fulgt opp) 
 
Ad ekstragebyr på miljøtiltak i bygningssaker. 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Hvordan stiller bruk av solcellepanel seg til plan- og 
bygningsloven og gebyrregulativet? Spørsmålet rettes også til klimapanelet. - Rådmannen besvarte 
spørsmålet. 
 

17.september 2008 Formannskapet 
Ad gratis husleie for konferanse om miljø og klima 
Venstre støttet forslag fra SV om å leie Kulturhuset gratis ut til en konferanse om miljø og klima i regi 
av Foreningen Norden (Verdi 17.600,-kr.). (M – V og SV) Venstre støttet susidiert et forslag fra 
ordføreren om å gi konferansen et bidrag på 10 000,-kr. Slik at kommunens nettoinntekt på 
konferansen bare blir 7 600,- kr. (F – enstemmig) 
 

18.september 2008 Bistand og omsorg 
Ad sykehusreformen og hovedstadsprosessen 
Venstre støttet rådmannen og fellesforslag om å bevare og utvide Bærum sykehus og utvikle 
Drammen og Bærum fremfor å bygge et nytt sykehus på Gullaug i Lier. I tillegg fremmet 
Hilde Arneberg (V) følgende forslag: 
Rådmannens forslag vedtas som Bærum kommunes høringsuttalelse til program for omstilling og 
utvikling i Helse Sør Øst – Hovedstadsprosessen med utdyping av følgende tillegg: 
Prinsipielt 
Det bemerkes at ”En bærekraftig utvikling ….. ”settes for ”pasientenes behov ..…” i Horingsnotatets 
sp.mål nr 1. Prioriteringen foreslas endret til: 
· At pasientenes behov settes i sentrum og befolkningens behov for tjenester 
av høy kvalitet sikres. 
· En bærekraftig utvikling som sikrer god ressursutnyttelse. 
1. Konsekvenser og risikomomenter 
Arbeidet videre må ta hensyn til og søke a redusere/fjerne de konsekvenser og risikomomenter som 
nevnes i Hovedstadsrapportens egen Sluttrapport juni 2008 sak 067/08 s. 59. Eksempler som nevnes i 
rapporten: - Faren for redusert pasientkvalitet, faren for at velfungerende fagmiljø ikke blir tatt vare 
på, faren for uakseptable arbeidsmiljøkonsekvenser for ansatte, faren for at det utarbeides 
løsningsforslag som ikke i tilstrekkelig grad er samkjørt med Kommunehelsetjenesten, og ikke minst: 
Faren for at omstillingskostnadene blir større, og samordnings- og effektiviseringsgevinstene mindre 
enn forutsatt, osv. 
2. Transport 
Vektlegge behovet for økte midler og utfordringer mht offentlige transportlosninger for kommunens 
pasienter og deres pårørende når tilbudet om helsehjelp tenkes gitt ved sykehus utenfor kommunens 
grenser. 
3. Barn 
Inkludere og understreke betydningen av at tilstrekkelig kapasitet og tverrfaglig spesialist- 
kompetanse er bygget opp på Barneavdelingen, Buskerud for ansvaret for kommunens barn overfores 
fra Barneklinikken, Rikshospitalet. 
4. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
Inkludere vurderinger vedrørende kommunens samarbeid med private spesialister og i hvilken grad 
kommunen kan sette krav til spesialistene ut fra behovet i kommunehelsetjenesten. 
5. Øvrige momenter 
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Innspill fra Vestregionen, Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd legges ved kommunens 
høringsnotat. 
(Følger saken) 

24.september 2008 Formannskapet 
Ad sykehusreformen og hovedstadsprosessen 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. At pasientenes behov settes i sentrum må være det absolutt overordnede prinsipp ved valg av 
strategier og utviklingslinjer for Helse Sør-Øst. 
2. Det må legges avgjørende vekt på å redusere risikoen for redusert pasientkvalitet, mindre 
velfungerende fagmiljøer, uakseptable arbeidsmiljøkonsekvenser, dårlig samkjørte tjenester med ulike 
nivåer, og større omstillingskostnader enn forutsatt. 
3. Pasienter og pårørendes økede transportbehov og andre eksterne kostnader med 
samfunnsøkonomisk og miljømessig betydning må tillegges betydelig vekt når lokaliseringsløsninger 
skal vurderes opp mot hverandre. 
4. Avtalespesialistene utfører hele 45% av alle polikliniske tjenester i Helse Sør-Øst. Sammenlignbare 
polikliniske helsetjenester har vist seg å være langt billigere når de gjøres hos avtalespesialist enn ved 
sykehusenes poliklinikker. Det må derfor etableres flere spesialisthjemler slik at flere avtalespesialister 
kan fungere. Disse tjenestene må være en integrert del i de regionale strategier og planer for 
spesialisthelsetjenesten. (F – enstemmig) 
Vedtatt i Kommunestyret 8.oktober. 
 
Ad tiltak for å få filmutdanningen til Bærum 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen ad filmmiljøet som er bekymret pga filmskolens beliggenhet på 
Lillehammer; ønsker seg tilbake til Bærum. Følges opp. 
 

25.september 2008 Planutvalget 
Ad utbygging av Østerås senter 
Venstre støttet det alternativet som ville gi minst utbygging. (F – mot Ap og Frp) 
 
Ad innføring av krav til sykkelparkering ved utbygging 
Spørsmål fra Anne Merete Andersen (V): 
Finnes det parkeringsnorm for sykkelparkering? Hvis ikke, bør dette innarbeides i parkeringsnormen. 
- Rådmannens besvarte spørsmålet. Det skal tas med i kommuneplanens arealdel. 
 

9.oktober 2008 Planutvalget 
Ad prosess for plassering av basestasjon på Rykkinn 
Venstre godkjente plasseringen, men fremmet følgende tilleggsforslag: Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) 
fremmet følgende tilleggsforslag: Plan- og miljøutvalget beklager at tiltaket er gjennomført etter en 
enkel godkjennelse av bygningsmassen. Slike tiltak må i ettertid følge prosedyrer med nabovarsling 
etc. som ved dispensasjon fra en vanlig reguleringssak eller bebyggelsesplan. (F – mot Frp og H1) 
 
 Ad ny markalov 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Miljøverndepartementet har iversatt arbeidet med ny markalov, 
mulig fremlegging før sommeren. Er det eksisterende kommuneplan som legges til grunn for dette 
arbeidet? - Frode Jørgensen og rådmannen besvarte spørsmålet. 
 
Ad helhetsplan for Bekkestua nord 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) Planprogrammet er ute på høring, når kommer saken til politisk 
behandling? Rådmannen besvarte spørsmålet. 
 
Ad Hestejordet på Søndre Jong 
Venstre støttet forslag fra Morten Larsen (H) Nytt saksfremlegg om Søndre Jong skal forelegges Plan- 
og miljøutvalget til behandling. Hovedprinsippene i saksfremlegget skal være: Tilbakeregulering av 
Hestejordet, bevaring av trær og oppsetting av bom. ( F – mot Frp) 
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15.oktober 2008 Formannskapet 
Ad miljøkonsekvenser av mudring og utfylling på Kadettangen 
Rådmannens forslag til vedtak: 1. Nødvendige grunn- og miljøundersøkelser for utfylling ved 
Kadettangen gjennomføres. Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1: 
Det forutsettes at en slik undersøkelse også omfatter innvirkning på strømningsforhold og biologi. (F – 
enstemmig) 
 

23.oktober 2008 Planutvalget 
Ad dispensasjon for å drive betongfabrikk i Gamle Ringeriksvei (Steinskogen) 
Bygningssjefen hadde avslått søknad om dispensasjon. Fransefoss klaget. Høyre fremmet forslag om å 
ta klagen til følge og tillate dispensasjon foreløpig for 7 år. Venstre stemte i mot Høyres forslag. 
 
Ad basestasjon ved Blåbærhaugen 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Det er planlagt opprettelse av nødnettmast (basestasjon) ved 
Toppenhaug barnehage, ser rådmannen på alternative plasseringer? -Rådmannen besvarte 
spørsmålet. Saken blir lagt frem til politisk behandling. (Flyttet til Kolsåsbakken ved vedtak i 
Planutvalget av 26.mars 2009) 
 

29.oktober 2008 Kommunestyret 
Ad skolestruktur i Vestre Bærum og oppussing av Gjettum skole 
Spørsmål fra Audun Vindøy (V) ad skolestrukturen i Vestre Bærum og oppussing av Gjettum skole. 
- Rådmannen besvarte spørsmålet. 
 
Ad trafikale forhold i Nesveien på Haslum i forbindelse med reguleringsplan for nr. 11 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Rådmannen bes følge opp de trafikale forhold i 
området slik at man unngår av- og pålessing fra store lastebiler i Nesveien og Neslia. Rådmannen bes 
videre følge opp de behov tiltaket medfører for utbedringer av broen over Øverlandselva. (F – 
enstemmig) 
 
Ad åpenhet i forvaltningen og selskapskontroll 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Bærum kommune skal tilstrebe samme 
åpenhet for presse og allmennhet rundt generalforsamling og beslutningsprosesser i de kommunale 
og interkommunale selskapene som i vanlige kommunale organer. (Oversendt Formannskapet) 
 
Ad boligmeldingen og tilrettelegging i eksisterende boliger 
Hilde M. Arneberg (V) fremmet følgende forslag: 
I Bærum har vi en stor eksisterende boligmasse som med enkle tiltak kan utnyttes bedre for å møte 
boligbehovet til ulike grupper med spesielle behov. Bærum komme skal derfor legge til rette for: 
1. At det bygges leiligheter med universell utforming også i eksisterende boliger. 
2. At det bygges leiligheter med universell utforming også når huseiere ønsker å bygge utleieenhet i 
egen bolig. 
3. At de rom plan- og bygningsloven gir, for å la slike tiltak innenfor eksisterende bygningsmasse få 
en forenklet saksbehandling, utnyttes. (Oversendt Formannskapet) 
 
Ad omsorgsmeldingen og praktiske tiltak 
Hilde M. Arneberg (V) fremmet følgende forslag: Bærum kommune må legge til rette for: 
1. Rask direkte kontakt mellom fastlege og ansatte i pleie og omsorg. 
2. Bruk av sykepleiere med spesialkompetanse som rådgivere og mentorer for ansatte i pleie og 
omsorg. 
3. Bruk av IKT i direkte kommunikasjon mellom brukere, pleiere og pårørende. 
4. Rekruttering av personell gjennom ulike attraktive tiltak som for eksempel fleksibilitet i arbeidstid, 
deltagelse i fagmiljø og karriereplan. 
5. Mer egenaktivitet og brukermedvirkning som bidrar til utvikling og styrket egenverdi. (Oversendt 
formannskapet) 
 
Ad forslag om å slutte med personlige tillegg i lokale lønnsforhandlinger i kommunen 
Marianne Felin Bjørgaas (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Lokale lønnsforhandlinger videreføres 
med krav om at Bærum kommune samarbeider med organisasjonene om objektive, målbare kriterier 
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ved den enkelte virksomhet. (M – Venstres stemmer – Flertallet H, KrF, Pp, Frp ville beholde 
personlige tillegg som nå, et annet mindretall – Ap, SV og Rødt ville fjerne alle personlige tillegg) 

4.november 2008 – Samarbeidsutvalget 
Ad bruken av skriftlige advarsler på tjenestestedene 
Hulda Tronstad Nydal (V) fremmet følgende forslag: Utvalget ber rådmannen om en orientering om 
praksisen for bruk av skriftlig advarsel ute på tjenestestedene. I hvilke saker oppstar behov for 
skriftlig advarsel? 
 

6.november 2008 Planutvalget 
Ad reklame rundt kunstgressbanen på Jarmyra 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag. Plan- og miljøutvalget omgjør ikke 
bygningssjefens vedtak av 18.08.2008, men vil avslå fremtidige søknader om reklame på gjerde rundt 
kunstgressbanen. Tiltaket er allerede en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Jarmyra med 
reguleringsformål park. I kommuneplanen er området avsatt til LNF. Dispensasjonen ble gitt med 
klare forutsetninger om at tiltaket kun skulle omfatte en kunstgressmatte, dog med nødvendige 
lovpålagte sikkerhetsgjerder. Reklameskilt er ikke i tråd med dette. De er i strid med både 
reguleringsformål og dispensasjon. De bidrar til å øke trafikkfaren på Bærumsveien ved en kritisk 
overgang og gir i tillegg et klart negativt estetisk uttrykk. Reklameskiltene skal fjernes så snart 
gjeldende avtaler med annonsører opphører, dog senest ved utløpet av vårsesongen 2009. (F – mot 
Ap og Frp) 
 
Ad større tiltak mellom Presterud gård og parkeringsplassen ved Nadderudbanen 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Under befaring på Presterud gård, Bekkestua ble det observert 
et betydelig anleggsarbeide. En stor platting var oppført, asfaltering utført. Vet rådmannen hvilket 
tiltak dette er? - Bygningssjefen besvarte deler av spørsmålet. Kommer tilbake til saken. (Midlertidig 
gymsal Oslo International school) 
 

12.november 2008 Formannskapet 
Ad nedbygging av Gjønnes gård 
Anne Merete Andersens (V) fremmet følgende forslag: I lys av de skjerpede krav til oppfølging av 
retningslinjer for jordvern, vil kommunestyret gå inn for at jordene på Gjønnes gård vernes for 
framtidig matproduksjon. Derfor vil en omregulering ikke være aktuell. Kommunen vil eventuelt 
komme tilbake til en avtale. (M - V og SV – forslaget fikk samme skjebne i Kommunestyret 
3.desember. 
 

2.desember 2008 Levekår 
Ad trafikksikkerhetsplanen 
Fellesforslag H, Frp, V fremmet av Jon Grasbekk: Bærum sykehus benytter tre barnehager i 
Evjebakken som personalbarnehager for ansatte ved sykehuset. Det foreligger planer for en videre 
utbygging av sykehuset. Hva gjøres fra Bærum kommunes side for å sikre en bedre løsning for 
biltrafikken til/fra disse? Hvordan tenker kommunen at trafikksikkerhetsproblemene i dette området 
ved Evje skole skal løses? Rådmannen bes etablere kontakt med sykehuset i den hensikt å løse 
atkomstproblemene til barnehagene i reguleringssaken. Problematikken med atkomst bør vurderes i 
utbyggingsavtale med sykehuset. (F – enstemmig) 
 

3.desember Kommunestyret 
Ad budsjettet 2009 
Venstre deltok i budsjettsamarbeid med H, Frp, KrF og PP. Vi fikk bl.a. gjennomslag for følgende: 
Lærebøker styrkes med 1 million kroner, styrke SFO med 0,5 million for barn med spesielle behov, 
forsøk med kunst og barn, beholde tilskudd til Markahyttene med 400 000 kroner, oppgradering av 
klekkeriet, 300 000 til LA21, beholde flyktningeguiden 400 000, styrking av helsestasjonene og Villa 
Valle, undersøke muligheter for å optimalisere bruken av avtaleleger med hjemler i kommunen. 
 

4.desember 2008 Planutvalget 
Ad verning av større område i Lagåsen bygge og deleforbud 
Felles tilleggsforslag fra V, Frp, H, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: Området vurderes som 
verneområde i sammenheng med Lagåsen området som helhet. (F – enstemmig) 
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Ad bevaring av kulturminne og tilbygg i Aspeveien på Eiksmarka 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Plan- og miljøutvalget imøteser imidlertid en 
samlet reguleringsplan for hele strøket der den arkitektoniske enhet ivaretas på en historietro måte, 
og det enhetlige preg ivaretas mest mulig etter de eventuelle bygningsmessige utvidelsene. (F- mot 
Frp og H1 som ville tillate tilbygget uten forbehold) 
 
Ad svevestøv i barnhage 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: I reguleringssaker for barnehager må slike ting være avklart 
før behandling. Hvilke rutiner har kommunen for å fange dette? - Rådmannen besvarte spørsmålet. 
Omtaler saken i neste møte. 
 

10.desember 2008 Formannskapet 
Ad anmodning om økt bosetting av flyktninger 
Venstre støttet forslag fra Ap om å si ja til IMDIs oppfordring om å ta i mot 130 nye flyktninger i 2009 
inkludert 10 mindreårige. Gjenforeninger skal holdes utenom denne kvoten. ( M – mot H og Frp) 
Subsidiert støttet vi et forslag om å ta i mot 130 inklusive familiegjenforening (F – mot Frp) 
 
Ad kommunal drift av asylmottak 
Venstre støttet et forslag fra Ap om å få fremlagt en sak om kommunal drift av asylmottak. (M – mot 
H og Frp) 
 

18.desember 2008 Planutvalget 
Ad trafikksikkerhet for barn ved regulering av barnehage i Bærumsveien ved Jar 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggforslag: Til reguleringsbestemmelser §3 siste 
setning .… ”og sikkerhet for myke trafikanter”. Til 2. gangs behandling skal det foreligge 
målinger/beregninger for strøm og luftforurensing. (Følger saken) 
 
Ad bevaring av kulturminne på Bekkestua 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggforslag: Bolighuset på eiendommen Godheim 
gbnr. 19/131 tilhører et av de viktige kulturminnene fra begynnelsen av forrige århundre og er en del 
av Bekkestua’s mentalhistoriske identitet. Huset må derfor vurderes til spesialområde bevaring. 
Siktlinjen fra Ole Tokerudsplass til dette bygget må ivaretas. (Følger saken) 
 

15.januar 2009 Planutvalget 
Ad tilrettelegging for fremtidig Metro ved ny regulering av Rykkinn senter (KI-senteret) 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Ny plan må ses i sammenheng med metro. Frem til 2. gangs behandling skal gode muligheter for 
innfartsparkering og eventuelt nedkjøring være sikret i planen. 
 
Ad omdisponering av ytterligere jordbruksareal til golf ved Haga 
Det var enstemmig enighet om å avslå søknaden. Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende 
tilleggsforslag: Rådmannen følger opp at arealet holdes i hevd i tråd med jordlovens 
bestemmelser ved at det brukes aktivt til dyrking eller beiting. (Oversendes rådmannen) 
 

20.januar 2009 Barn og unge 
Ad resultater av nasjonale prøver og elevundersøkelsen 
Audun Vindøy (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Det settes i verk tiltak for å fremme 
elevmedvirkning i Bærumsskolen. Arbeidet med å bekjempe mobbing skal fortsette med det mål at 
ingen elever opplever å bli mobbet på skolen i Bærum. (F – enstemmig) 
 
Ad høring barnevernloven 
Audun Vindøy (V) fremmet følgende forslag: 
Bærum kommune støtter også at kommunene skal ha plikt til å kontakte 19- åringer som tidligere 
takket nei til ettervern og tilby dette på nytt. På de andre punktene tas rådmannens forslag til 
høringsuttalelsen til etterretning. (M – mot H og Frp) 
 
Krav om utredning av barnefattigdom i Bærum 
Audun Vindøy (V) fremmet følgende forslag: Utredning om tiltak mot barnefattigdom i Bærum  
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Begrunnelse: I 2001 levde det i Bærum 520 barn i familier med inntekt under fattigdomsgrensen. 
Forskning viser at det å vokse opp i fattigdom er skadelig for barns utvikling, særlig når 
fattigdommen strekker seg over lengre tid. Disse barna gjør det dårligere på skolen, har 
svakere helse, og har større sjanse for å utvikle uønsket risikoadferd. De er også mer 
utsatt for sosial eksklusjon enn andre barn. Forslagsstiller finner det uakseptabelt at 
tilstanden vedvarer uten av det settes i gang målrettede tiltak for å forbedre situasjonen 
for de barn som lider under fattigdom i Bærum. 
Forslag:Utvalget ber rådmannen fremme en sak med oppdatert informasjon om omfanget av 
barns fattigdom i Bærum, og legge fram tilråding om tiltak som kan settes i verk for å 
bekjempe fattigdom blant barn i Bærum og/eller lindre de uheldige konsekvensene 
fattigdommen har. Saken legges fram senest siste møte før sommerferien 2009. 
Utvalget ber om at følgende kriterier vektlegges når rådmannen vurderer hvilke tiltak 
som er egnet: 
- Målrettethet: Hvor mange som får nyte godt av tiltaket totalt sett i forhold til hvor 
mange i målgruppen som blir truffet av tiltaket. 
- Bruk av administrative ressurser: Jo færre stillinger som må brukes på 
administrasjon, forberedelse og gjennomføring sett i forhold til tiltakets effekt for 
målgruppen, jo bedre. Dette både av hensyn til effektivitet, men også at tiltaket 
faktisk kan gjennomføres. Personellmangel kan hindre at tiltak gjennomføres selv 
om midler til stillingene bevilges. 
- Mulighet for individuell tilpasning: Forskjellige barn og familier har forskjellige 
behov. Medbestemmelse og ansvarliggjøring bør være en integrert del av tiltak i de 
tilfeller dette er relevant. 
- Bieffekter: Negative og positive bieffekter av tiltakene skal vurderes, i et bredt 
perspektiv. 
- Kostnader: Naturlig nok en del av vurderingen. 
Rådmannen kan og tillegge andre kriterier vekt, stor eller liten. Det skal gjøres rede for 
hvilke ytterligere kriterier som er vektlagt, og hvilke avveininger som er gjort. 
Konkrete tiltak som bes vurdert: 
- Oppheve avkorting av barnetrygd til mottakere av sosialhjelp 
(Oversendt rådmannen) 
 

27.januar 2009 Levekår 
Ad hundeluftegårder og dressurområder i Bærum 
Jon Grasbekk (V) fremmet følgende forslag: 1. Saken vedrørende hundeluftegårder tas til etterretning 
med anbefaling om opprettelse av fire slike. Saken bes utredet videre og saker fremmes om 
nødvendig regulering og inngjerding. 2. Saken vedrørende dressurområder returneres rådmannen 
med krav om at antall områder som skal omfattes av hundeforskriftens begrep dressurområde økes 
betydelig. Det skal tas sikte på at antall dressurområder til dressur- og agilitytrening gjør at denne kan 
gjennomføres i hundeeiers nærområde. (Følger saken) Venstre støttet forsag fra H Det bør opprettes 
hundeluftegård/dressurområde i Bærum. Det nærmere arbeidet med å finne frem til egnede områder 
forelegges Plan- og miljøutvalget. (F – enstemmig) 
 
Ad trafikksikring av skoleveier 
Spørsmål fra Jon Grasbekk (V) ad innspill til plan for trafikksikring av skoleveiene. Eva Solvi besvarte 
spørsmålet. Rådmannen tar med innspillet til arbeidet med Trafikksikkerhetsplanen for Bærum. 
 

4.februar 2009 Kommunestyret 
Ad trafikksikkerhetsplanen 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende forslag: 1. Bærum kommune skal i sin 
samfunnsplanlegging tilrettelegge for mindre behov for bruk av bil samt trafikksikre løsninger for 
myke trafikanter. 2. Rådmannen bes vurdere å iverksette et prosjekt for å redusere andelen barn som 
blir kjørt til skolen, tilsvarende prosjektet «Klar-ferdig-gå» i Lørenskog kommune. 3. Rådmannen bes 
vurdere mulighetene for å redusere fartsgrensene ved skolene til 30 km/t. (F – enstemmig) 
 
Ad fredning av Skuibakken 
Fellesforslag SV/V fremmet av Anne E. Braathen: 1. Bærum kommune stiller seg positiv til den 
foreslåtte fredningen av Skuibakken. (F – enstemmig) 2. Ved en eventuell fredning er det viktig at 
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kommunen sikrer unnarennet, sletta og tilstøtende områder slik at disse fortsatt kan benyttes til 
idrettsformål/lek. (F – mot 4 stemmer) 
 

10.februar 2009 Levekår 
Ad abonnementsvilkår for vann og avløp – Kommunens ansvar 
Fellesforslag H, Frp, V fremmet av Jon Grasbekk: Rådmannen bes se på en presisering i standard 
abonnementsvilkår vann og avløp pkt 3.14 Ansvarsforhold; setningen ”…forsettelig eller uaktsomt 
forhold fra kommunens side”. Det bør være slik at kommunens ansvar, som presisert overfor i 3. ledd, 
også skal gjelde for 4. og 5. ledd. 
 
Ad problemer knyttet til vinterlagring av snø fra brøyting 
Spørsmål fra Jon Grasbekk (V) ad plan for borttransportering av snø. Rådmannen kommer tilbake med 
en sak. 
 

12.februar 2009 Planutvalget 
Ad krav om offentlig kommunikasjon ved utbygging på Fornebu 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Til 2. gangs behandling skal 
rekkefølgebestemmelser som stiller krav om tilgang til offentlig kommunikasjon vurderes. 
(Følger saken) 
 

26.februar 2009 Planutvalget 
Ad trafikksituasjon ved etablering av familiebarnehage i Løkkestien 
Venstre støttet Rådmannens vurdering og gikk i mot tiltaket (M - V og H1) 
 
Ad høringsutkast Kommuneplanens arealdel  
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: For å bevare Bryn - Wøien best mulig som et 
sammenhengende jordbruksområde av stor biologisk, kulturell og historisk verdi, og for å sikre Rud-
Hauger best mulig som et fremtidig grøntområde, og gjøre det mest mulig robust mot 
utbygningspress, bes Rådmannen legge frem Løken gård som et alternativ for gravlund i Vestre 
Bærum. Jordene syd for Gamle Ringeriksvei ved Øverland er viktige elementer i kulturlandskapet 
rundt Øverland gård og den gamle Bispeveien og for helheten på begge sider av Øverlandsbekken 
langs Haslums jorder på den andre siden. Rådmannen bes vurdere disse jordene tilbakeført til LNF. 
Bærum kommune har gode resultater i asyl og flyktingepolitikken og positive erfaringer med 
transittmottak på Tanum. Transittmottaket på Tanum drives på dispensasjon i et område det 
kommunene nå arbeider for å få etablert et avtalefestet vern av et viktig kulturlandskap. Rådmannen 
bes komme med forslag til eventuelle nye områder for et nytt transittmottak langs aksen Bjørum – 
Sollihøgda og et asylmottak på Fornebu. 
(Følger saken) 
 
Ad nærmiljøets involvering i regulering av Østerås senter 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Ny reguleringsplan for Østerås senter er bebudet. I følge 
naboer har det ikke vært møte med alle involverte, legges det opp til det? - Rådmannen besvarte 
spørsmålet. Det skal legges opp til folkemøte. 
 

5.mars 2009 Bistand og omsorg 
Om retten til å dø en verdig død hjemme 
Spørsmål fra Hilde M. Arneberg (V): Rådmannen bes vurdere muligheten for å opprette en tjeneste 
for alvorlig syke mennesker som nærmer seg livets avslutning og som ønsker å få dø i sitt eget hjem i 
kontinuerlig nærvær av kvalifisert personell. Rådmannen kommer tilbake til saken. 
 

11.mars 2009 Formannskapet 
Ad obligatorisk toårlig branntilsyn i privatdelen i hjem der det drives familiebarnehage 
Fellesforslag V/KrF fremmet av Anne Merete Andersen: Endring i § 4: Tilsyn i bygninger som følger av 
denne forskrifts § 2 gjennomføres dersom det er mistanke om at internkontrollen ikke fungerer etter 
hensikten. (M – V og KrF, samme resultat i Kommunestyret 1.april) 
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12.mars 2009 Planutvalget 
Ad bygging av ny tennishall m.m. i Nyveien på Stabekk 
Venstre mente anleggene var altfor store og dominerende og Halfdan Hegtun (V) fremmet følgende 
forslag: Reguleringsplan for Nyveien avvises. (M  forslaget fikk bare Venstres stemme. Forslaget fikk i 
tillegg støtte fra SV og KrF i Formannskapet 18.mars, i Kommunestyret fremmet rådmannen et endret 
og redusert forslag som vi støttet - F) 
 
Ad reguleringsplan for boligbygging på dyrket mark på Gjønnes gård 
Halfdan Hegtun (V) fremmet følgende forslag: Reguleringsplan for Gamle Ringeriksvei 56 - Gjønnes 
gård, gnr. 18 bnr. 1, plankart dokument 525510 og bestemmelser dokument 525514 avvises. (M - V + 
H1) 
 

18.mars 2009 Formannskapet 
Ad samarbeid mellom grunneiere og kommunen om vern og bruk i Kommunedelplan for 
Tanumplatået 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Omtale av ”grønt partnerskap” 
innarbeides i høringsforslaget før det legges ut på høring. (Oversendt rådmannen) 
 

19.mars 2009 Planutvalget 
Om fremtidig ridehall i Vestmarka (Cappelen).  
Rådmannen var negativ. Venstre var positive på vise vilkår og fikk et enstemmig utvalg med seg på 
følgende tilleggsforslag fra V, H, FrP, Ap fremmet av Anne Merete Andersen: Plan- og miljøutvalget er 
positive til utvidelse av rideanlegget, men vil avvente arbeidet med kommunedelplanen for 
Tanumplatået (F – enstemmig) 

24.mars 2009 Barn og unge 
Ad fordeling av tildelte ressurser etter behov til forsterking av norsk og matematikk på 1-
4 skoletrinn 
Rådmannen ville fordele ressursene flatt. Audun Vindøy (V) fremmet følgende forslag: Ca 90% av 
ressursene fordeles til skolene ut fra elevtall, men kan og etter rådmannens vurdering benyttes til å 
koordinere arbeidet f.eks. gjennom PPtjenesten. Ca 10% tildeles de i alt 7 skolene med mange elever 
i mestringsnivå 1 på nasjonale prøver i 5. trinn, og de med flest elever i kritisk sone på 
kartleggingsprøvene, får 0,5 lærerårsverk ekstra. (M – fikk bare Venstres stemme) 
 

26.mars 2009 Planutvalget 
Ad sikring av anlegg for lek og idrett ved ombygging av Bjørnegård skole 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Til rekkefølgebestemmelser § 7 Endring - § 7.2 
Eksisterende sandvolleyballbane og basketballbane skal erstattes innenfor 01. (F – enstemmig) 
 
Ad planprogrammet for Elias Smiths vei i Sandvika og forholdet til kommunedelplan 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Tillegg etter første setning: Det forutsettes at 
planprogrammet også tar inn i seg eventuelle andre forhold som kommunedelplan for Sandvika krever 
utredet. (F – enstemmig) 
 
Etterlysning av plan for innfartsparkering 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Det er bedt om en samlet plan for innfartsparkering i 
kommunen, når blir planen fremlagt til politisk behandling? - Rådmannen besvarte spørsmålet. 
 

14.april 2009 Levekår 
Ad avtale om samarbeid med Bærum natur og friluftsråd 
Fellesforslag/endringsforslag H, Frp, V fremmet av Jon Grasbekk: 1. Ad samarbeidsavtalens pkt 1: 
Partene tar sikte på at det skal holdes nær kontakt mellom BNF og kommunens administrasjon i saker 
som berører BNFs arbeidsområder. BNF kan få møte de forskjellige politiske utvalg i saker som angår 
natur og friluftsliv i kommunen. BNF kan også be om møte med formannskapet vedrørende rullering 
av kommuneplanen. 2. Ad samarbeidsavtalens pkt 4: BNF fastsetter tidspunkt for sine møter. Natur- 
og idrettsforvaltningen innkaller BNF til felles møter, stiller møterom til disposisjon og tar ansvar for å 
skrive og distribuere møtereferat fra fellesmøtene. For øvrig tar BNF seg av saksbehandlingen, 
kontakten med media, politikere med mer. ( F – mot Aps stemmer) 
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Ad fremdrift for klimahandlingsplan 
Spørsmål fra Anne Merete Andersen (V) vedrørende klimahandlingsplanen. Direktør Solvi besvarte 
spørsmålet. Planen er klar til behandling før sommeren. 
 

28.april 2009 Barn og unge 
Ad overvåkning av elever 
Audun Vindøy (V) stilte spørsmål ved om overvåkningskamera på skoler i Bærum. Finnes det 
retningslinjer for denne eventuelle bruken. Rådmannen redegjorde for bakgrunn, antall bygg som 
overvåkes og retningslinjer. 
 

30.april 2009 Planutvalget 
Prinsippavklaring om utbygging i Eineåsen – Paal Bergs vei 
Venstre stemte i mot å tillate boliger i området (M – Venstre alene om å gå i mot) 
 

12.mai 2009 Levekår 
Ad toalettforhold og andre miljøforhold på idrettsanlegg ved Jarmyra 
Spørsmål fra Anne Merete Andersen (V) vedrørende parkerings-, trafikk- og toalettforholdene 
rundt Jarmyrveien/kunstgressbanen på Jarmyra. Johan Filseth/Svein Finnanger besvarte spørsmålene. 

 
14.mai 2009 Planutvalget 

Ad etterlysning av gang/sykkelvei mellom Rykkinn og Skui 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Ad gang/sykkelvei Skui – Rykkinn. Hvor står saken og når 
kommer plan for gang/sykkelveier til politisk behandling? - Rådmannens besvarte spørsmålet. 

 
26.mai 2009 Barn og unge 

Ad muligheter for skolefritidsordning i sommerferien 
Audun Vindøy fremmet følgende fellesforslag: Sektorutvalg barn og unge ber om at endring av 
vedtektene for SFO med hensikt å holde åpent i juli måned, utredes innen HP-behandlingen. Utvalget 
ber om at saken også omfatter behovskartlegging. (F – enstemmig) 
(Rapport lagt frem for utvalget 22.oktober 2009 – innføres) 
 

27.mai 2009 Kommunestyret 
Ad bekymring for tapping av vannet i tjernet på Jarmyra 
Spørsmål fra Hilde M. Arneberg (V) ad Tjernsrudtjernet ved Jarmyra. Rådmannen besvarte 
spørsmålet. 
 
Krav om vannbåren varme i forbindelse med regulering av Bjørnegård skole 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Bestemmelser til reguleringsplan, § 6, pkt. 
6.12, siste strekpunkt endres til: - Det skal legges til rette for vannbåren varme. Oppvarmingen skal 
være klimavennlig. (M – V og SV) 
 

28.mai 2009 Planutvalget 
Etterlysning av nærmarked på Presterud gård på Bekkestua 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Hvor står saken og hvilke problemstillinger er knyttet til 
avkjørsel/adkomst varebiler. - Hege Hallset besvarte spørsmålet. 
 

2.juni.2009 Levekår 
Ad forebyggende arbeid blant barn og unge – konkretisering av tiltak 
John Grasbekk (V) fremmet følgende forslag: Sektorutvalget savner redegjørelse for spesifikke tiltak 
eller aktiviteter. Disse bør være målbare slik at effekten kan evalueres/måles over tid. Dette gir i sin 
tid grunnlag for prioritering av de mest virksomme tiltakene. Sektorutvalget vil be om at rådmannen i 
sitt forslag til aktiviteter synliggjør hvordan disse er tenkt evaluert/målt. ( F – mot Aps stemmer) 

 
3.juni 2009 Formannskapet 

Redningsaksjon for Rådhusbroen i Sandvika 
Venstre støttet forslag fra Arbeiderpartiet om å bygge ny bro fremfor å flikke på den gamle. 
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Kari Aalerud (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Av hensyn til sikkerhet og funksjonalitet bør 
Rådhusbroen erstattes av en ny konstruksjon. Rådmannen bes fremme forslag i tråd med dette. (M – 
Ap + V) 2. Videre behandling av Rådhusbroen oversendes Sektorutvalg levekår. (M – bare Ap) 
 

4.juni 2009 Planutvalget 
Motstand mot ny reguleringsplan for Jarhuset 
Venstre syntes Jarhuset ble for stort og dominerende og stemte i mot forslaget. (M - V + H1, i 
Formannskapet 10.juni stemte bare Venstre i mot) 

 
4.juni 2009 Bistand og omsorg 

Ad forebyggende arbeid blant barn og unge – møteplasser mellom generasjonene 
Hilde Arneberg/Birger M. Vikøren (V) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag pkt 4: I 
tiltaksplanen vurderes muligheter for samarbeid med de lokale velforeningene med fokus på uformelle 
møteplasser i nærmiljøet for kontakt og nettverksbygging for og mellom barn/unge, foreldre og andre 
voksne. (F – enstemmig) 
 

10.juni 2009 Formannskapet 
Ad bruk av IKT som strategisk virkemiddel i omsorg 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Nytt kulepunkt under ”Tiltak”, kapittel 4.3 
(side 15): · IKT skal utvikles som et strategisk virkemiddel for åpen, men sikker og brukerstyrt, 
interaktiv kommunikasjon i sanntid mellom brukere/pasienter, pårørende, fastlege og andre instanser i 
helsevesenet. Slike kommunikasjonsarenaer skal brukes aktivt for å etablere og følge opp individuelle 
planer for behandling. Tilbud om denne type kommunikasjonsarenaer skal etableres i løpet av 2010. 
(Følger saken) 
 
Etterlysning av Bærums uttale til ny friluftslov 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) Høringssak – forslag til endringer i friluftsloven. Berører også Bærum 
kommune. Kjenner rådmannen til saken? Rådmannen kjenner ikke til saken, men undersøker og 
kommer tilbake. Rådmannen besvarte spørsmålet i Formannskapet 24.juni: Ad. Lilloe-Olsens spørsmål 
i formannskapets møte 10. juni om endringer i friluftsloven – høringssak. Ba om formannskapets 
fullmakt til å avgi en administrativ uttalelse. Høringsfristen er 3. juli. Formannskapet sluttet seg til 
rådmannens anmodning. 
 

11.juni 2009 Planutvalget 
Ad regulering av friområder på Søndre Jong 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Friområde som omfatter ”Hestejordet” må 
sees i sammenheng med ”Akebakken” og ”Hundejordet” som grøntområde i kommuneplanen. (Følger 
saken) 
 

17.juni Kommunestyret 
Reguleringsplan for barnehage ved Jarmyra – mer åpenhet 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Tillegg til bestemmelsene § 2 for område O/A 
2: Ved behandling av rammesøknad kan byggegrense mot Bærumsveien endres 
gjennom en mindre vesentlig endring for å oppnå en plassering av bygg som gir større åpenhet mot 
Jarmyra. Det forutsettes samtykke fra vegmyndighetene. (F – enstemmig) 
 

18.juni 2009 Barn og unge 
Ad tiltak mot barnefattigdom 
Audun Vindøy (V) fremmet følgende forslag: 1. Rådmannen setter i gang å utrede tiltak for å 
bekjempe fattigdommen blant barn i Bærum, og lindre fattigdommens konsekvenser. Forslaget om 
samme sak fremmet 20.01.2009 legges til grunn for arbeidet. 
2. I arbeidet med den varslede tiltaksplan for det forebyggende arbeidet for barn og unge tas 
forslaget fremmet 20.01.2009, "Utredning av tiltak mot barnefattigdom i Bærum" med som et innspill. 
Utvalget holdes orientert om saker som fremmes og behandles i andre utvalg som angår fattigdom 
blant barn. ( M – mot H og Frp) 
 
 

25.juni 2009 Planutvalget 
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Ad regulering av nye bygg i Elias Smiths vei i Sandvika 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag som: Frem til 2. gangsbehandling skal 
aksen fra jernbaneundergang ved Claude Monets alle mot gangveien til Hamang sikres. Områdene 
mot elven må utvides betydelig og gjøres til attraktive områder for allmennheten. (Følger saken) 
 
Ad plassering av bussholdeplass ved boliger i Rolfsbuktalléen og støy 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Beboerne er plaget av støy fra bussholdeplassen, er det mulig 
å flytte den tilbake til opprinnelig sted? - Rådmannen kommer tilbake med svar. 
 

19.august 2009 Formannskapet 
Angående høringsuttale nye friluftslov 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Formannskapet slutter seg til rådmannens høringsuttalelse, men vil få tilføye følgende presiseringer: 
1. Allemannsretten og den allmenne frie ferdsel også på privat grunn er grunnleggende og urgamle 
rettigheter i Norge. Denne retten har vært likestilt med grunneierens særlige rett til bolig, bruk og 
næring, og gjelder også utover retten til å utøve friluftsliv etter friluftsloven. Således gjelder den frie 
ferdsel på privat grunn også for skolebarn på veg til skole, arbeidstagere på vei til arbeid, bønder som 
drifter sine dyr eller fløter sitt tømmer, fiskere som berger sin fangst og andre som med rimelighet 
utøver sin ferdsel uten at denne er til fortrengsel for grunneieren eller den som har særlige 
bruksrettigheter. Dette bør komme klarere frem av loven og bør tas inn i lovteksten når den først skal 
revideres. Dette er kanskje særlig viktig i en tid med sterk påvirkning av anglo-kontinental kultur som 
har hatt en helt annen historisk rettsoppfatning på dette felt. 2. Forbudet mot å telte nærmere enn 
150 meter fra bebodd hus eller hytte bør opprettholdes. En slik grense er konkret, utvetydig og 
konfliktdempende. Særlig i tettbefolkede og attraktive kystnære kommuner vil en bestemmelse 
utelukkende basert på skjønn være uhåndterlig. Her bør det skytes inn at enhver selvsagt kan telte 
nærmere enn 150 meter dersom dette er i forståelse med den som disponerer boligen eller 
hytteeiendommen det gjelder. Subsidiert bør en annen konkret grense eller differensierte grenser i 
ulike områder innføres. 
3. Camping med bobil og campingvogn er ikke en del av det enkle friluftsliv loven bør ivareta. Slike 
innretninger bør derfor ikke likestilles med telt etter friluftsloven, men bør tvert i mot utelukkes, slik at 
plassering kun kan skje etter avtale med grunneier eller på spesielt anviste plasser. Særlig er dette 
viktig dersom 150 meters forbudet fjernes og bestemmelsen 
om forstyrrende adferd skal overlates den enkeltes skjønn. (M – mot H og Frp (vil ikke ha endringer i 
friluftsloven og nekter derfor å uttale seg)) 
 

8.september 2009 Levekår 
Ad energi og klimaplan for Bærum Kommune 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende forslag: 
1. Rådmannens forslag til vedtak avsnitt 2 endres til: Ordning med bruk av el-biler til kommunal 
tjenesteyting iverksettes. Anskaffelsene skjer innenfor vedtatte budsjettrammer. 
2. Utskifting av kommunal bilpark omfatter anskaffelse av null- og lavutslippsbiler (endring av ordbruk 
i tiltak 2). 
3. Mål for reduksjon av stasjonært energiforbruk av klimagassutslipp kulepunkt 3 endres til: 
Konvertering fra olje til fornybare energikilder (fjernvarme, jordvarme, biobrensel) i alle eksisterende 
kommunale bygg innen 2015. 
4. Mål for reduksjon av stasjonært energiforbruk og klimagassutslipp kulepunkt 5 endres til: Generelt 
strenge energikrav og energiløsninger basert på fornybare energikilder til nybygg og større 
rehabiliteringer i kommunal og privat regi. 
5. Innkjøpsstrategi: Bærum kommune skal velge det mest miljøgunstige anbudet så lenge det ikke er 
mer enn 10 % dyrere enn billigste tilbud i konkurransen. 
 
Ad sortering av husholdningsavfall 
Anne Merete Andersen (V) vedrørende: 
1. Livsløpsanalyse av sentralsorteringsprosessen som behandlingsform for restavfall. 
2. Status i arbeidet med å implementere innsamling av plastavfall i alle husstander. 
Johan Filseth besvarte spørsmålene. 
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Ad fortgang for  og finansiering av Sandvika Scene 
Anne Merete Andersen (V) vedrørende fremgangsmåte for søknad om ytterligere støtte 
til Sandvika Scene Leder besvarte spørsmålet 
Side 

10.september 2009 Planutvalget 
Angående ny idrettshall for Oslo International School og midlertidig boblehall ved 
Nadderud 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Nytt pkt. 3 Det forutsettes at midlertidig 
boblehall opphører, og idrettslokaler i OIS byggetrinn 3 utgår, ved ferdigstillelse av eventuell ny 
flerbrukshall. (F – enstemmig) 
 
Etterlysning av reguleringsplan for Skytterkollen 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Ba rådmannen fremlegge saken til politisk behandling så snart 
som mulig. -Hege Hallset besvarte spørsmålet. 
 

17.september 2009 Bistand og omsorg 
Helsemeldingen (grunnlager for Bærums videre arbeid med helse) 
H. Arneberg (V) fremmet følgende forslag: Rådmannen bes ta med følgende tilleggsgrunnlag for 
videre utvikling av Bærum kommunes helsetjenester: 
· Vestre Viken HF Asker og Bærum sykehus inngår som en partner i kommunens folkehelsearbeid. (F 
– enstemmig) 
· Smittevernberedskapen, spesielt med hensyn til MRSA på sykehjem, evalueres. (F –enstemmig) 
· Det utarbeides en analyse, i lys av samhandlingsreformen, over behov for leger og spesialutdannede 
sykepleiere innen feltene pediatri(barn/unge), psykiatri/rus, geriatri/demens samt kostnader knyttet til 
stillingene. (F – mot stemmene fra Ap) 
 
Ad brukermedvirkning i styring av velferdsteknologi 
H. Arneberg (V) fremmet følgende forslag: Saken sendes på høring til Funksjonshemmedes råd, 
Eldrerådet og andre aktuelle brukerinstanser. (F -enstemmig) 
 
Anmodning om sak om barn med spesielle behov 
Utvalget sluttet seg til H. Arnebergs (V) anmodning om at rådmannen kommer tilbake 
med en sak som omhandler barn med store behov for pleie og avansert medisinsk utstyr. 
 

22.september 2009 Barn og unge 
Ad læreres myndighetsområde i høring til privatskoleloven 
Astrid Ramnefjell (V) fremmet følgende forslag: 
1. Endring av rådmannens høringsuttalelse andre strekpunkt: - anbefaler at lærere, etter å ha rådført 
seg med rektor, kan delegeres myndighet til å vise bort elever for inntil en dag etter alvorlige eller 
gjentatte brudd på ordensreglementet. (F – mot Høyres stemmer) 
2. Tilleggsforslag: - Foreldre til elever på alle årstrinn skal varsles. (F – enstemmig) 
 

22.september 2009 Levekår 
Ad energi og klimaplan forts. 
Anne Merete Andersen (V) tok opp følgende forslag fra 08.09.2009: 
1. Mål for reduksjon av stasjonært energiforbruk og klimagassutslipp kulepunkt 5 endres til: Generelt 
strenge energikrav og energiløsninger basert på fornybare energikilder til nybygg og større 
rehabiliteringer i kommunal og privat regi. ( M – V og Ap) 
2. Innkjøpsstrategi: Bærum kommune skal velge det mest miljøgunstige anbudet så lenge det ikke er 
mer enn 10 % dyrere enn billigste tilbud i konkurransen. (V og Frp) 
 

24.september 2009 Planutvalget 
Angående ulovlig trefelling og anleggsdrift på Jarmyra 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: 1. Spørsmål vedr. trafikk- fart – parkering  2. Trefelling 3. 
Toalettforhold - Rådmannen besvarte spørsmålene (Notat omdelt J.postID 09/128638) 
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7.oktober 2009 Formannskapet 
Ad. omregulering av Gjønnes gård fra jordbruk til bolig og park 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) tok opp Halfdan Hegtuns forslag fra Plan- og miljøutvalget: 
Reguleringsplan for Gamle Ringeriksvei 56 - Gjønnes gård, gnr. 18 bnr. 1, plankart dokument 525510 
og bestemmelser dokument 525514, avvises. (M – V + SV, Ved kommunestyrets behandling 
25.oktober fikk forslaget i tillegg stemmene fra Rødt. Prøvevoteringen viste at 3 av Høyres 
representanter primært ville støttet Venstres forslag) 
 
Ad. planprogrammet for Tanumplatået og sikring av helhetlig forvaltning av området 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fylkesmannen påpeker i sin høring under offentlig ettersyn av planprogrammet at den eksisterende 
Markagrensen vil gå igjennom Kommunedelplanområdet. Fylkesmannen mener imidlertid at 
Markaloven avklarer forholdet til planer etter plan- og bygningsloven innen lovens virkeområde slik at 
det ikke medfører noe behov for endring av Markagrensen. Dette må avklares gjennom den videre 
planprosess. Det må være et mål at hele det naturlig sammenhengende kulturlandskapet omfattes av 
Kommunedelplanen. Det må imidlertid sikres at forvaltningen av hele planområdet da bare trenger å 
forholde seg til et forvaltningsregime. Tiltak etter plan- og bygningsloven og skjøtselsplaner som 
berører områder både innenfor og utenfor Markagrensen og som er i tråd med planens formål må 
kunne avgjøres av tiltakshavere og Bærum Kommune. Dersom tiltak som berører begge sider av 
Markagrensen krever en egen planprosess med Fylkesmannen etter Markalovens Kapittel 2, bør det 
vurderes om grensen for Kommunedelplanen for Tanumplatået settes mot Markagrensen i vest. 
Igangværende bruk må ikke tolkes så strengt at fortsatt drift av en eller flere landbrukseiendommer 
låses kun til de driftsformer som var aktuelle på vernetidspunktet. Det er derfor positivt at 
planprogrammet skal drøfte hva slags landbruksrettede tiltak planen kan tillate innenfor rammene av 
plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss (T–1444), men planprogrammet bør også drøfte om det er 
andre produksjoner og annen næringsvirksomhet som er positive og forenlige med verneformålet og 
som styrker næringsgrunnlaget i området også utenfor Landbruk Pluss. For eksempel utleie av 
våningshus, kårbolig og driftsbygninger til ferie, fritids og lagerformål, større hestesenter med ridehall 
og rideanlegg i samdrift, samt dyrepensjonat og kennel. (Følger saken) Vedtak i saken: 
Formannskapet oppnevner 2 medlemmer (varaordfører Lisbeth Hammer Krog og Plan- og 
miljøutvalgets nestleder Ole Andreas Lilloe-Olsen) til å bistå rådmannen i dette arbeidet. Saken 
suppleres med resultatene av dette arbeidet for fornyet fremleggelse til vedtak. 
 

8.oktober 2009 Planutvalget 
Ad bevaring av kulturminne i Dragveien 13 
Rådmannen hadde innstilt på et bygge- og deleforbud som ble vedtatt. Venstre fikk flertallet med seg 
på følgende felles begrunnelse og tilleggsforslag fra V, Ap, H, FrP fremmet av Ole Andreas Lilloe-
Olsen: Eiendommen omfattes av Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum der 
målet er bevaring av kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier. Selv om boligen ikke er 
registrert i Sefrak registeret ser utvalget boligen og området som en del av miljøet som i størst mulig 
grad må bevare sitt kulturhistoriske preg. (F – enstemmig) 
 

8.oktober 2009 Bistand og omsorg 
At utredning om tiltak mot barnefattigdom i Bærum 
Hilde Arneberg (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Utvalget ber om at informasjon om hva 
kommunen kan bidra med publiseres på Bærum kommunes nettsider og i Bæringen, samt aktuelle 
instanser som møter denne gruppen barn og familier. (F – enstemmig) 
 
Ad helsetilbudet til innsatte i fengsler 
Utvalget sluttet seg til anmodningen fra Hilde Arneberg (V) om at rådmannen lager en 
orientering om helsetilbudet til innsatte i fengsel. 
 

14.oktober 2009 Formannskapet 
Ad ambisjonene i energi og klimaplanen 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) tok opp Andersens forslag fra Sektorutvalg levekår: 
1. Mål for reduksjon av stasjonær energibruk og klimagassutslipp kulepunkt 5 endres til: Generelt 
strenge energikrav og energiløsningerbasert på fornybare energikilder til nybygg og større 
rehabiliteringer ikommunal og privat regi. 



 28

2. Innkjøpsstrategi: Bærum kommune skal velge det mest miljøgunstige anbudet så lenge det ikke er 
mer enn 10 % dyrere enn billigste tilbud i konkurransen. ( M – mot H og Frp) 
Venstre støttet også en rekke forslag fra andre. Gjennomgående i behandlingen var at H og Frp var i 
mot de andre partienes høyere ambisjoner. 
 
Ad bytte av navn fra Kadettangen til Sandvika Fotballstadion 
Venstre gikk i mot navnebytte og mente det var historieløst. (M – Høyre og SV støttet navneendring) 
 

28.oktober 2009 Kommunestyret 
Ad oppfølging av energi og klimaplan – fremleggelse av miljø- og ressursregnskap 
Venstre fikk gjennomslag for følgende fellesforslag V, H, Ap, Pp fremmet av Anne Merete Andersen 
(V): 
1. Formannskapets innstilling pkt. 3 endres til: Det iverksettes en ordning med bruk av el-biler til 
kommunal tjenestekjøring. Anskaffelser skjer innenfor vedtatte budsjettrammer. (F - mot Frp) 
2. En årlig oversikt over resultatene av kommunens oppfølging av energi- og klimaplanen (enkelttiltak) 
framlegges sammen med et årlig miljø- og ressursregnskap slik det fremgår av rapporteringen fra 
Bærum til «Miljøstatus i Norge». Dette må skje i god tid før arbeidet med 
handlingsprogrammet starter.  (F  - mot Frp) 
 

5.november 2009 Planutvalget 
Ad prinsippavklaring og aktiviteter på Vassholmen 
Venstre fikk flertallet med seg på følgende tilleggsforslag fra V, H, FrP, Ap fremmet av Ole Andreas 
Lilloe- Olsen: Ny setning i 2.avsnitt: Den kommersielle virksomheten på området skal være begrenset i 
omfang, og ikke foregå på kvelds- nattestid. (F – enstemmig) 
 

5.november 2009 Barn og unge 
Ad sammenheng mellom læretetthet og skoleresultater 
Her var det uenighet internt i Venstre mellom ”lærerrepresentanten Torill Hungnes som mente at det 
var en entydig sammenheng lærertetthet og resultater, og ”elevrepresentanten” Audun Vindøy som 
mente kvaliteten på lærerne har større betydning. 
 

5.november 2009 Bistand og omsorg 
Ad innføring av ny velferdsteknologi og menneskelig kontakt 
Hilde Arneberg/Birger M. Vikøren (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Valg av og bruk av 
velferdsteknologi må ikke gå på bekostning av menneskelig kontakt, omsorg, verdighet, personvern, 
sikkerhet og etiske spørsmål. Det må sikres individuell tilpasning av løsninger. (F – enstemmig) 
 

9.november 2009 Levekår 
Om innføring av nytt avfallssorteringssystem og innsamling i Bærum 
Rådmannen innstilte på å bytte ut dagens sekkesystem for restavfall og papir med to beholdere på 
hjul. Venstre støttet forslaget. Fremskrittspartiet fremmet forslag om å utsette tiltakene til endelig 
sorteringssystem for matavfall er avklart. ( M – Venstre og Ap støttet rådmannen) 
 

19.november 2009 Planutvalget 
Ad omregulering av en mindre jordbrukseiendom i Lommedalen til boligformål 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Reguleringsplanen for Lommedalsveien 289, 
med plankart dokument 604344 og reguleringsbestemmelser dokument 766115, avvises. ( M – V + 
H1, i Formannskapet 9.desember stemte V og SV mot omreguleringen, men i Kommunestyret 
16.desember ble Høyres representanter stilt fritt og avvisningsforslaget fra V ble vedtatt med 27 mot 
24 stemmer!!) 
 

24.november 2009 Levekår 
Om vilkår for innfartsparkering og utnyttelse av kapasitet 
Venstre fikk flertallet med seg på et fellesforslag om reduserte avgifter for innfartsparkering og 
utnyttelse av eksisterende parkeringskapasitet ved Sanvika stasjon. (F – enstemmig) 
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Ad status for valg av sorteringssystem for matavfall 
Kari Seljelid (Ap) og Anne Merete Andersen (V) anmodet rådmannen om å følge opp utvalgets 
befaring vedrørende utsortering av matavfall, ved å innehente ytterligere informasjon om utviklingen 
samt orientere om alternativer til utsortering. 
 

26.november 2009 Bistand og omsorg 
Ad orinetering om helsetilstanden for innsatte ved Ila sikringsanstalt 
Hilde Arneberg (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Utvalget ber rådmannen undersøke om bruk av 
dyreassistert terapi kan være egnet som et supplement til dagens helsetjeneste. (Oversendt 
rådmannen) 
 
Ad boligmeldingen og anskaffelse av boliger til prioriterte grupper 
Hilde Arneberg/Birger M. Vikøren (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. Utvalget ber rådmannen utrede ulike modeller for kommunalt tomteerverv og boligkjøp som kan gi 
praktiske og økonomiske fordeler på kort og lang sikt i takt med svingninger i markedet med den 
forutsetning at grønne lunger og dyrkbar mark ikke benyttes. 
2. Utvalget ber rådmannen undersøke om det vellykkede tiltaket ”Skæve boliger til skæve eksistenser” 
i Danmark kan være et aktuelt tiltak for bostedsløse i Bærum kommune. (Følger saken) 
 

2.desember 2009 Kommunestyret 
Handlingsplan og budsjett 2010. 
I budsjettet fikk Venstre denne gang igjennom blant annet: Styrking av tiltak mot fattig dom blant 
barn 1 million per år, styrking av barnevernet med 600 000 per år, prøveprosjekt med sommer-SFO 
300 000 i to år, økte tilskudd til konserter av lokale krefter på Musikkflekken 100 000 per år, støtte til 
drift og vedlikehold av nærmiljøanlegg til fysisk aktivtet 500 000 per år, utprøving av bruk av 
terapihund i ulike typer behandling 100 000 per år, tiltak for forebygging av psykiatri/rusproblematikk 
styrkes med 600 000 per år. 
 

8.desember 2009 Barn og unge 
Ad utlevering av personopplysninger ved overgang fra barnehage til skole, grunnskole til 
ungdomsskole m.m. 
Rådmannens forslag til vedtak: Det fremlegges en evaluering av rutiner for overganger mellom 
barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående høsten 2010. Audun Vindøy (V) fremmet 
følgende forslag, nytt punkt 2: Personvernhensyn skal være en del av evalueringen. (F – enstemmig) 
 

8.desember 2009 Levekår 
Ad høring av sykkelstrategi 
Fellesforslag H/Frp/V fremmet av John Grasbekk (V): Sykkelstrategidokumentet sendes ut på bred 
høring, der berørte interesseorganisasjoner som vellene, syklistenes landsforbund osv gis anledning til 
å uttale seg om strategiplanen. (F – enstemmig) 
 
Ad parkeringsforholdene ved Jarmyra igjen 
Anne Merete Andersen (V) ad. parkeringsforhold i forbindelse med arbeidet ved Jarmyra. Rådmannen 
kommer tilbake til saken. 

16.desember 2009 Kommunestyret 
Ad arbeidene med nytt administrasjonsbygg or Statoil på Fornebu 
Hilde Arneberg (V) fremmet følgende forslag: Endring til bestemmelsene § 4, pkt 4.2.1, Plan for 
anleggsfasen, siste setning: ”Områder med truet vegetasjonstype – slåttemark sør og sørøst for 
planområdet, skal beskyttes under anleggsperioden”. (Oversendt rådmannen) 
 

7.januar 2010 Planutvalget 
Ad dagligvareforetning vis a vis Mølladammen skole 
Venstre var i mot en dagligvareforetning vis a vis skolen og ble med på et fellesforslag om å sende 
forslaget til reguleringsplan for næringsparken for dette området tilbake til ny behandling. (F – 
enstemmig) 
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Ad områdesenter på Fornebu 
Venstre var i mot bygging av et nytt områdesenter uten noen avklaring av banetilbudet og ble med på 
fellesforslag om å utsette reguleringsplanen. (F – enstemmig) 
 

13.januar 2010 Formannskapet 
Om vilkår for tomteerverv til kommunale boliger om å ikke bygge i grønne lunger og 
dyrket mark 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) tok opp pkt. 1 i Arneberg/Vikørens forslag i Sektorutvalg bistand og 
omsorg: Utvalget ber rådmannen utrede ulike modeller for kommunalt tomteerverv og boligkjøp som 
kan gi praktiske og økonomiske fordeler på kort og lang sikt i takt med svingninger i markedet, med 
den forutsetning at grønne lunger og dyrkbar mark ikke benyttes. ( Vilkåret fikk bare støtte fra V, KrF 
og SV, i Kommunestyret 27.januar fikk forslaget også støtte fra Rødt) 
 
Høring til forslag om vernehjemmel i jordloven 
Rådmannen hadde innstilt på å ikke anbefale en slik vernehjemmel. Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) 
fremmet følgende tilleggsforslag: Bærum kommune er positiv til en styrking av jordvernet. Vi ser at 
dette kan være særlig nødvendig i områder med et stort utbyggingspress og der det meste av annet 
areal i tillegg er vernet eller har sterke restriksjoner etter naturvernlov, strandlov, kulturminnelov, 
markalov eller annet lovverk. Vi er imidlertid redd for at et vern av enkelte jordarealer etter jordloven, 
slik som foreslått, vil føre til ytterligere press på de jordressurser som blir igjen. Vi er også redd et slikt 
vern kan tjene mot sin hensikt dersom den enkelte grunneier får sterke restriksjoner i sin råderett og 
muligheter til tilpasninger i tråd med utviklingen i landbruket. (F – mot SVs stemme (som ønsket 
vernehjemmel)) 
 

21.januar 2010 Planutvalget 
Ad søknad om vedbod dispensasjon fra utnyttelse 
Fellesforslag fra V, H, FrP, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: Plan- og miljøutvalget omgjør 
bygningssjefens vedtak av 31.08.2009 og gir dispensasjon for det omsøkte tiltaket. Begrunnelse: 
Saken gjelder en liten vedbod som arkitektonisk sett er godt tilpasset øvrig bebyggelse på 
eiendommen, og er lite synlig og lite dominerende i området. Kommuneplanbestemmelsen blir ikke 
skadelidende av tiltaket. (F – enstemmig) 
 

26.januar 2010 Barn og unge 
Ad terapihunder i spesialundervisning 
Audun Vindøy (V) fremmet følgende forslag: Det vurderes om midler satt av til forsøk med 
terapihunder bør anvendes innen spesialundervisningen. (Oversendes rådmannen) 
 

2.februar 2010 Samarbeid 
Ad støtte til helsefagarbeiderutdanningen 
Hulda Tronstad Nydal (V) fremmet følgende forslag: Utvalg for samarbeid ber om å bli orienterte om 
rådmannens oppfølging av saken. (Oversendes rådmannen) 
 

3.februar 2010 Formannskapet 
Ad tilbakesending av reguleringsplan for villa Birkeli på grunn av ødelagte siktlinjer og 
flere andre momenter 
Venstre støttet et forslag fra Frp om tilbakesending. Anne-Gerd Steffensen (Frp) fremmet følgende 
forslag: Planutvalget ønsker primært hele saken til fornyet behandling i utvalget. Sekundært at 
utvalget får den del av saken som omhandler Villa Birkeli med leilighetshotell til fornyet behandling før 
kommunestyrebehandlingen. (M – mot Høyre og Ap) 
 
Ad kommunedelplan for Tanumplatået og grønt partnerskap mellom kommunen og 
grunneierne 
Omdelt notat fra Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) og Lisbeth Hammer Krog (H) av 22.01.2010 vedrørende 
planprogram for kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka. Ordføreren redegjorde. 
Anbefaling er at saken tas opp igjen. Formannskapet sluttet seg til dette. 
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18. februar 2010 Planutvalget 
Angående nedbygging i strandsonen der det eksisterer alternativ 
Fellesforslag fra V, H, Frp, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: 1. Saken tilbakesendes. 
2. Oversendes rådmannen uten votering: Utvalget utdyper sitt vedtak av 24.09.2009 slik: 
Plan- og miljøutvalget konstaterer at klagesaken gjelder tilbygg til bevaringsverdig bygning som 
bygningssjefen har tillatt flyttet i medhold av reguleringsplanen for Langodden. Tilbygget medfører at 
tiltaket samlet sett representerer en vesentlig nedbygging av strandsonen bare 8meter fra 
vannkanten. Dette er sterkt i strid med den ønskede strandsoneproblematikk. Den samlede 
fasadelengde og gesimshøyde medfører at bygningsvolumet blir sterkt eksponert mot sjøen. Det vises 
i denne forbindelse til kommuneplanens byggegrense mot sjøen på 30meter som er fastsatt i § 4 i 
bestemmelsene til kommuneplanen. Byggegrensebestemmelsen går foran de byggegrenser som 
fremgår av reguleringsplanen for Langodden. Utvalget varsler at det kan være aktuelt å nedlegge 
bygge- og deleforbud etter plan- og bygningslovens kapittel 13 med sikte på en reguleringsmessig 
vurdering av eiendommens tillatte utnyttelse, eventuelt i påvente av nye regler om tillatt utnyttelse 
ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Saken utsettes slik at klageren kan uttale seg. Rådmannen 
fremmer ny innstilling når uttales er mottatt. 
 

10.mars 2010 Formannskapet 
Ad planprogram for E-18 vestkorridoren 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Planprogrammet for E18-korridoren, datert 28. 
oktober 2009, (doknr. 783955), vedtas med følgende tillegg: Trafikkavvikling og 
trafikkstyringssystemene må konkretiseres og inn som en førende premiss i planprogrammet. 
Løsningene for trafikkavvikling og trafikkstyring må bygge opp under systemanalysen og derfor 
integreres i KU. Utredningen av en slik omfattende problemstilling henger så nøye sammen med valg 
av optimal løsning at den ikke kan overlates til de som senere skal utarbeide selve Kommunedelplanen 
og reguleringsplanen. Det må videre sikres et godt samspill mellom de kollektive løsningene buss, 
jernbane og fremtidig metro eller bybane ved Lysaker og Sandvika. Innfartsparkering og forholdet til 
transportsyklister vil også kunne være avgjørende for valg av både gode trafikkløsninger og optimale 
traseer. Dette må med derfor også med i arbeidet allerede nå. Hensynet til Universell utforming 
forutsettes utredet i tråd med Bærum kommunes nye veileder og vegvesenets Håndbok 278. 
 

17.mars 2010 Formannskapet 
Kommuneplanens arealdel 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: 
A. Forslag til endringer i plankartet 
1. Ved Fossum: 
a. Smiejordet bevares og beholdes i sin helhet inn som LNF. b. Arealer til utvidelse av idrett, 
utfartsparkering og offentlig formål legges inn i området som i gjeldende kommuneplan er avsatt til 
erverv/fremtidig erverv og i Rådmannens forslag er avsatt til fremtidig boligområde. (M – V og SV) 
 
2. Gravlund i Vestre Bærum Ny gravlund utredes lagt i terrasser i området som i gjeldende 
kommuneplan er lagt ut som fremtidig offentlig formål, park/turvei LNF nord for Paal Bergs vei - ved 
tidligere Sjømennenes Helseheim - frem til neste rullering. (M – V, SV og Frp) 
 
3. Fremtidige næringsarealer (M – V og SV) 
a. Nye næringsarealer på Løken gård grunn ved Plantasjen utgår. Område som ligger inne som nytt 
boligområde i gjeldende arealplan tilbakeføres i sin helhet tilbake til LNF i tråd med dagens bruk. 
b. Fremtidige næringsarealer ved Ramstad beholdes som boligområder i tråd med gjeldende 
regulering og fremtidige boligområder der det i gjeldende regulering er gartneri. 
c. Næringsarealer ved Montér på Stabekk beholdes som fremtidig boligområde. 
 
4. Områder med høy naturverdi og verneinteresse markeres med egen skravur i kartet: (M – V og SV 
a. Kloppaskogen mellom Kloppa og Kirkeveien 
b. Bråtastien 
c. Sonja Henies vei øst 
d. Sonja Henies vei vest 
e. Morenerygg fra Økriveien til Jutul idrettsplass 
f. Tjernsrud og naturområdet omkring 
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g. Birkelundskogen og Kloppaskogen 
 
B. Forslag til endringer i bestemmelsene 
Kap. I – Generelt 
§1 Plankrav og byggeforbud 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-4, annet ledd, bokstav a, fastsettes at det i følgende 
byggeområder og sjøområder ikke kan utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 
20,1. ledd bokstav a, b, c, d, h, i og j før området inngår i reguleringsplan:. 
Type: Endring ( M – V og SV) 
 
2. Unntak 
For byggeområder nevnt under bokstav a) gjelder følgende unntak fra kravet om reguleringsplan 
forutsatt at bestemmelsene om uteareal, utnyttelse m.v. i § 9.2 overholdes og at tiltaket ikke utfordrer 
de estetiske retningslinjer i disse bestemmelser, er harmonisert med omkringliggende bebyggelse for 
øvrig hva gjelder høyde, takform, volum og plassering. 
Type: Tilføyelse 
 
§4 Estetiske retningslinjer ( M – V, SV og Ap) 
1. Disse retningslinjer er gitt med hjemmel i pbl § 29.1 og 29.2 og gjelder tiltak der det etter 
saksbehandlingsforskriften ….. 
Type: Endring 
 
6. Generelt for alle boligbygg gjelder lovens krav om minimum 4 meter til nabogrense uansett 
eierforhold og nabosamtykke. I småhusområder tillates ikke ubrutte fasader på over 12 m. Det tillates 
kun en flaggstang pr. boligbygning eller næringsbygg med mindre annet fremgår av godkjent 
skiltplan. 
Type: Nytt punkt 
 
Kap. III – Landbruks- natur- og friluftsområder 
§ 11 Bebyggelse i LNF-områder (M – V, SV og Ap) 
I LNF-områder tillates bare bebyggelse og tiltak tilknyttet stedbunden næring og tilhørende Landbruk 
Pluss virksomhet. 
Type: Tilføyelse 
 
§ 13 Eksisterende regulerings- og bebyggelsesplaner og som er i konflikt med kommuneplanens 
arealdel, tillates ikke gjennomført i perioden. (Må endres i tråd med eventuelle vedtatte endringer i 
plankartet.) 
 
Kap. VI – Retningslinjer (M – V og SV) 
Grønne retningslinjer/biologisk mangfold 
Ny utbygging ……… 
Innen for disse områdene er tekniske inngrep, hogst eller annen behandling av vegetasjon ikke tillatt 
med mindre tiltakene er forankret i godkjent skjøtselsplan. Deponering av hageavfall eller andre 
masser eller midlertidig omdisponering av disse områdene er ikke tillatt. I alle nye planer som berører 
biologisk viktige verdier skal slike verdier sikres i egne naturvernområder eller gjennom krav til 
godkjente skjøtselsplaner. 
Type: Tilføyelser 
 
Plassering av ….. 
Kantvegetasjonen langs elver og bekker skal vernes og utvikles etter bestemmelsenes § 5. I alle 
planer som berører lukkede bekker, skal bekkene om mulig gjenåpnes. 
Type: Endring 
 
Ved bygge- og anleggstiltak skal viktige trær bevares, og derfor beskyttes under anleggsperioden. 
Viktige trær og vegetasjonsområder avmerkes i nye reguleringsplaner. 
Type: Endring 
 
Fellesforslag: 
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1. Omdisponering av dyrket mark til gravlund ved Bryn gård utgår og området beholdes som LNF. 
(Ap, V, Frp, H) ( F – enstemmig) 
10. Området Skui-Kveise reguleres tilbake til LNF. (Ap, V) (M – V, Ap, SV og H1) 
Venstre støttet en rekke forslag fra andre partier – se evt. nærmere i protokoll 
 

18.mars 2010 Planutvalget 
Ad dagligvarehandel på næringsområde vis a vis Mølladammen skole 
Felles tilleggsforslag fra V, H, Frp, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: Reguleringsplanen for 
Lommedalsveien 230 og 240, gnr/bnr 95/145 og 95/494m.fl., alternativ uten dagligvarehandel med 
plankart dokument 861431 og reguleringsbestemmelser dokument 861428 vedtas. (F – enstemmig, 
enstemmig også i Formannskapet 14.april, i Kommunestyret 28.april F – mot Frp) 
 

18.mars 2010 Bistand og omsorg 
Ad tiltaksplan for barn og unge i Bærum 
Hilde Arneberg/Birger M. Vikøren (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen bes innarbeide et 
avsnitt i planen som ivaretar barn og unge med funksjonshemming/redusert funksjonsevne.  (Følger 
saken) 
 
Ad tolketjenester i Bærum kommune 
Hilde Arneberg/Birger M. Vikøren (V) fremmet følgende forslag:  
1. Saken sendes Funksjonshemmedes råd for uttalelse. (F – enstemmig) 
2. Bærum kommune tar initiativ til et samarbeid med habiliteringstjenesten med tanke på behov for 
tolketjenester for familier med funksjonshemmede familiemedlemmer. (Følger saken) 
 
Ad logopedtjenestene i Bærum Kommune 
Hilde Arneberg/Birger M. Vikøren (V) fremmet følgende forslag: Saken sendes Funksjonshemmedes 
råd for uttalelse. (F – enstemmig) 
 
Ad oppfølging bruk av dyreassistert terapi og ”dagravner” 
Spørsmål fra Hilde Arneberg (V) ad. 
1. Planlagt utvikling og foreløpig status for sak om terapihund/dyreassistert terapi. 
2. Status for Dagravner som forebyggende tiltak i rusmiddelpolitisk handlingsplan. 
Rådmannen kommer tilbake med svar i neste møte. 
 

23.mars 2010 Barn og unge 
Etterlysning bruk av 1 million fra budsjett til bekjempelse av barnefattigdom 
Audun Vindøy (V) stilte spørsmål om anvendelse av 1 million kroner som kommunestyret bevilget til 
bekjempelse av barnefattigdom. Midlene er plassert i programområdet barnevern. Rådmannen 
besvarte spørsmålet og kommer tilbake til saken snarest. 
 

24.mars 2010 Kommunestyret 
Kommuneplanens arealdel 
Venstre fremmet de samme forslagene til endringer i arealkartet som i Formannskapet og de led 
samme skjebne: De ble nedstemt, men støttet av V, KrF. SV og Rødt. Vi fremmet så noe justert 
forslag til endringer i bestemmelsene:  
B. Forslag til endringer i bestemmelsene 
KAP. I GENERELT ( F – mot en stemme) 
§1 PLANKRAV OG BYGGEFORBUD 
2. Unntak 
For byggeområder nevnt under bokstav a) gjelder følgende unntak fra kravet om reguleringsplan 
forutsatt at bestemmelsene om uteareal, utnyttelse m.v. i § 9.2 overholdes og at tiltaket ikke utfordrer 
de estetiske retningslinjer i disse bestemmelser, er harmonisert med omkringliggende bebyggelse for 
øvrig hva gjelder høyde, takform, volum og plassering. 
Type: Tilføyelse 
KAP. III LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER ( F – mot en stemme) 
§ 11 Bebyggelse i LNF-områder I LNF-områder tillates bare bebyggelse og tiltak tilknyttet stedbunden 
næring og tilhørende Landbruk Pluss virksomhet. 
Type: Tilføyelse 



 34

KAPITTEL VI RETNINGSLINJER ( Mot 11 stemmer) 
GRØNNE RETNINGSLINJER/BIOLOGISK MANGFOLD 
Ny utbygging ……… 
Innen for disse områdene er tekniske inngrep, hogst eller annen behandling av vegetasjon ikke tillatt 
med mindre tiltakene er forankret i godkjentskjøtselsplan. Deponering av hageavfall eller andre 
masser eller midlertidig omdisponering av disse områdene er ikke tillatt. I alle nye planer som berører 
biologisk viktige verdier skal slike verdier sikres i egne naturvernområder eller gjennom krav til 
godkjente skjøtselsplaner. 
Type: Tilføyelser 
Plassering av ….. 
Kantvegetasjonen langs elver og bekker skal vernes og utvikles etter bestemmelsenes § 5. I alle 
planer som berører lukkede bekker, skal bekkene om mulig gjenåpnes. 
Type: Endring 
Ved bygge- og anleggstiltak skal viktige trær bevares, og derfor beskyttes under anleggsperioden. 
Viktige trær og vegetasjonsområder avmerkes i nye reguleringsplaner. 
Type: Endring 
 
 Vi gikk sammen med Ap og KrF og felles forslag til estetiske retningslinjer: 
Fellesforslag Ap, V, KrF fremmet av Halvdan Skard: (Oversendt formannskapet, oversendt Rådmannen 
i Formannskapet 21.april) 
5. For å gi estetiske vurderinger større gjennomslagskraft ved byggeprosjekter, suppleres kommunens 
estetiske retningslinjer med tillegg i punkt 4 og nye punkter 6-10 (markert med kursiv): 
§ 4 Estetiske retningslinjer 
4. Søknadspliktig skilting skal vurderes. Ved oppføring av næringsbygg eller ved fasadeendring kan 
kommunen kreve en samlet skiltplan som når den er godkjent av kommunen skal følges ved senere 
oppsetting av skilt og reklame. Når skiltplanen følges, 
vil kommunen kunne frita tiltakshaver fra å søke om byggetillatelse. Reklameskilt er ikke tillatt i 
boligområder, friområder og andre grøntområder. Reklame eller virksomhetsskilt på tak eller over 
hovedgesims tillates ikke. 
(5. Som før.) 
6. Ved søknad om næringsbygg, publikumsbygg og leilighetsbygg kan kommunen kreve fremlagt plan 
i bestemt målestokk for utforming, bruk, beplantning og bevaring av gamle trær på den ubebygde 
delav tomt og fellesareal. Kommunen kan påby endringer i planer som 
nevnt. Ubebygd del av tomt skal være ferdigstillet samtidig med bygningen(e). 
7. Kommunen kan begrense parkering på terreng og bestemme fordelingen av parkeringsplasser som 
skal være på terreng og under terreng. Kjøreatkomst til parkering under bebyggelsen kan kreves lagt 
fra gatenivå/terrengnivå slik at tilgrensende utearealer 
ikke forringes av kjøreramper. 
8. Ny bebyggelse skal ha god tilpasning til og være fargesatt og utformet i samspill med 
omkringliggende bebyggelse, gaterom, uterom og landskap og fortrinnsvis plasseres slik at 
eksisterende silhuettlinjer/horisontlinjer beholdes. Terrengmurer brukt for å avbøte dårlig 
terrengtilpassning av bebyggelsen og for å oppnå bruksareal under terreng, tillates ikke. Ut fra 
estetiske betraktninger vurderer kommunen konkret i hver enkelt byggesak eventuelle ønsker om 
avvik fra disse generelle kravene. 
9. Til-, på- og ombygging av eksisterende bebyggelse skal som hovedregel underordnes hovedbygget 
i volum og form og inngå i et helhetlig samspill med opprinnelig bygg. I et enhetlig bygningsmiljø skal 
kommunen se til at tilsvarende til- og påbygg kan videreføres til 
annen bebyggelse uten en estetisk svekkelse av helheten. 
10. Generelt for alle boligbygg gjelder lovens krav om minimum 4 meter til nabogrense uansett 
eierforhold og nabosamtykke. I småhusområder skal det som hovedregel være maksimalt 12 m ubrutt 
fasade. 
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Ad bruk av utearealer for elever ved Bjørnegård skole 
Audun Vindøy (V) orienterte utvalget om at barnehagen som bygges foran Kombihallen på Bjørnegård 
tar utearealer fra Bjørnegård skole og stilte spørsmål om arealene skolen mister vil bli erstattet. 
Rådmannen besvarte spørsmålet og kommer tilbake til saken snarest. 
 

6.april 2010 Levekår 
Ad skolekorpsenes økonomi 
Fellesforslag V, H, Frp fremmet av John Grasbekk: Sektorutvalget ønsker at skolekorpsenes økonomi 
med tanke på opplæring styrkes. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som skisserer mulige 
alternative løsningsmodeller for sektorutvalget. (F – enstemmig) 
 
Ad svømmehaller i Rud idrettspark 
Fellesforslag V, H, Frp fremmet av John Grasbekk: Etter at totalentreprenør er kontrahert, skal 
arbeidet starte med vurdering av ambisjonsnivå for badeanlegget. 
 
Ad vilkår for parkeringstilbudene ved utfartssteder 
Anne Merete Andersen (V) ber om et notat som belyser parkeringstilbudene, -avgifter og 
betalingsordninger i tilknytning til utfartssteder, marka, Nansenparken mv. Hun etterlyser informasjon 
til publikum (Bæringen). Rådmannen kommer tilbake til saken.  Saken ble purret 8.juni. 
 

8.april 2010 Planutvalget 
Ad fremdrift ved bygging av ny rundkjøring ved Bryn kirke 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Beboere i området har henvendt seg vedr. ovennevnte 
rundkjøring. Arbeidet ble påbegynt 15.09.09, fremdriften er laber. Har politikerne myndighet til å sette 
en frist for ferdigstillelse? - Rådmannen besvarte spørsmålet. 
 

14.april 2010 Formannskapet 
Ad massiv og stygg trefelling i Granåsen 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen ad trefelling i Granåsen ved Hosle skole vis-a-vis Hosle senter. 
Rådmannen kommer tilbake til spørsmålet i neste møte. (Besvart i møte 21.april med notat 
21.04.2010, J.postID 10/53708) 
 

20.april 2010 Eierstyring 
Ad tap av kunder ved utleie av kommunal eiendom 
Spørsmål fra Jens-Kristian Borgan: Viser til Bærumsavisen nr. 6, 2010 hvor det er en artikkel om 
familiebedriften A&E Martinsen som flyttet fra lokaler eid av Bærum kommune på grunn av 
husleieøkning på 125 prosent. Ett år etter flytting er de fraflyttede lokalene ennå ikke leid ut på nytt. 
Kan dette bety at innføring av "gjengs leie" i kommunens eiendommer kan medføre risiko for at 
kommunen kan miste en type leietakere vi ønsker å beholde i nærmiljøene?  - Rådmannen besvarte 
spørsmålet (notat omdelt). 
 

20.april 2020 Barn og unge 
Etterlysning svar om overvåkning av elever 
Audun Vindøy (V) stilte spørsmål om kameraovervåkning på skoler i Bærum. Rådmannen besvarer 
spørsmålet i et notat som sendes til utvalgets medlemmer snarest. Purret i utvalget 15.juni. 
 

20.april 2010 Levekår 
Ad status og utfordringer for biologisk mangfold i Bærum 
Venstre gikk sammen med H og Frp for å få flertall for følgende forslag: Fellesforslag Frp, H, V 
fremmet av Torbjørn Espelien (Frp): Nytt punkt erstatter rådmannens punkt 2 og 3: Biologisk 
mangfold skal i større grad legges til grunn for fremtidig plan- og byggesaksarbeid. 
a. For utvalgte lokaliteter (de mest verdifulle og de som ligger i områder med særlig stort 
utbyggingspress) bør utarbeidelse av egne detaljplaner vurderes, med formål å sikre lokalitetenes 
biologiske verdi. 
b. Som rådmannens punkt 3.(Biologisk mangfold skal omtales og vektlegges i kommunens 
saksbehandling av plan- og byggesaker der konsekvensene er særlig store for områdets biologiske 
verdi.) 
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Fellesforslag V, Frp, H fremmet av Anne Merete Andersen (V): Ad. rådmannens punkt 4:Bør erstattes 
med skal. (Kommunen bør skal ha fokus på kampen mot fremmede arter som truer det biologiske 
mangfoldet.) 

21.april 2010 Formannskapet 
Ad planprogram for kommunedelplan forTanumplatået 
Lisbeth Hammer Krog (H) tok opp pkt. 2 og 3 i notat av 22.01.2010 fra Hammer Krogh (H) og Lilloe-
Olsen (V): · Foreslått planavgrensing er ikke bindende, videre planarbeid vil avgjøre endelig 
planavgrensing. · Formannskapet forutsetter bruk av differensierte planbestemmelser ut fra 
varierende grad av behov for sikring av vernehensyn. For landbrukets kjerneområder forutsettes det å 
forsøke ordning med avtalebasert vern. 
 

22.april 2010 Planutvalget 
Ad plassering av bussholdplass ved Rolfsbukta 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen bes evaluere plasseringen i 
løpet av to år. Det forutsettes at bussholdeplass som skal betjene ”Sjøflyhavna Kro” og fremtidig 
hotell ikke får permanent plassering i boligområdene. Om nødvendig må lommer for bussholdeplass 
reguleres. Oversendt rådmannen. 
 
Oppfølging av estetiske retningslin jer jfr. oversendelse fra Kommuneplanens arealdel 
Ole Andreas Lilloe-Olsen: Tok opp spørsmål om estetiske retningslinjer. - Rådmannen besvarte 
spørsmålet. 
 

22.april Bistand og omsorg 
Ad tiltaksplan for barn og unge 
Hilde Arneberg/Birger M. Vikøren (V) tok opp forslag fra 18.03.2010: Rådmannen bes innarbeide et 
avsnitt i planen som ivaretar barn og unge med funksjonshemming/redusert funksjonsevne. (F – 
enstemmig) 
 
Ad tolketjenestene i Bærum kommune 
Hilde Arneberg/Birger M. Vikøren (V) tok opp forslag fra 18.03.2010: Bærum kommune tar initiativ til 
et samarbeid med habiliteringstjenesten med tanke på behov for tolketjenester for familier med 
funksjonshemmede familiemedlemmer. (F – enstemmig) 
 

4.mai 2010 Levekår 
Ad bruk av turveimidler 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende forslag: Rådmannen bes planavklare sikker kryssing av 
turvei K1 over Bærumsveien ved Jarmyra. (F – enstemmig) 
 

6.mai 2010 Planutvalget 
Ad nedbygging i strandsonen i Langoddveien 
Dette var en klagesak. Venstre sto på sitt forslag om å si nei til tiltaket da det fantes gode andre 
alternativer på tomten. (F – mot Aps stemme) 
 
Ad basestasjon i Sandviksveien 
Venstre stilte seg bak fellesforslag fra H, U, Ap, V fremmet av Hans Petter Skattum: Klagen gis 
oppsettende virkning. Saken sendes tilbake. Tiltakshaver må begrunne hvorfor det er nødvendig med 
spesielle master, noe som ikke har vært nødvendig for andre mobilnettaktører. Samordning med 
andre mobilnettaktører må vurderes. 
 

11.mai 2010 Barn og unge 
Ad et sted for russen å ha samlinger 
Audun Vindøy (V) anmoder rådmannen om å arbeide for at russen kan få et sted å være. 
Rådmannen besvarte spørsmålet. 
 

18.mai 2010 Levekår 
Ad utsettelse av søknad fra Tverrfaglig Kunstinstitutt 
Høyre fremmet forslag om utsettelse av bevilgning til instituttet og be om ytterligere dokumentasjon. 
Venstre stemte i mot utsettelse.  



 37

Ad rutiner for flagging 17.mai 
Anne M. Andersen (V) ad rutiner for flagging fra kommunale bygg 17. mai. Flagget var 
ikke heist på Ringstabekk skole 17. mai. Kommunalsjef Øyvind Wee tar saken opp med 
Eiendomsavdelingen. 
 
 
27.mai 2010 Planutvalget 
Ad diverse tiltak på helårseiendom på Ostøya 
Dette dreide seg om en søknad om tiltak som uten tvil hadde blitt tillatt ellers i Bærum. Vi så ingen 
grunn til å gjøre forskjell fordi om tiltaket lå på en av øyene så lenge det ikke ville sjenere 
allmennheten som bruker sjøen og øyene. 
Fellesforslag fra V, H, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: Etter befaring sendes saken tilbake til 
rådmannen. (F – enstemmig) 
1. Plan- og miljøutvalget er positive til basseng med en ny og mer tilbaketrukket plassering. 
2. Plan- og miljøutvalget er positive til levegg mot golfbanen. 
3. Plan- og miljøutvalget er positive til at drivhus etableres, men forskyves noe. 
4. Plan- og miljøutvalget er positive til vedbod. 
 

2.juni 2010 Formannskapet 
Ad. endring av politivedtekten – forbud mot tiggere  
Venstre gikk i mot endringene – se kursiv: På offentlig sted er det forbudt uten kommunens tillatelse å 
søke erverv ved omsetning av varer. Omsetningen må eventuelt bare foregå på anvist sted. Det 
samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, 
dele ut eller spre opprop, annonser, reklame, eller lignende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller 
flygende reklame. (Venstre, KrF og SV gikk i mot, i kommunestyret 16.juni gikk i tillegg to 
representanter fra Høyre i mot) 
 

3.juni 2010 Planutvalget 
Ad delingssaker av mindre eiendommer 
Kommuneplanen har nettopp vedtatt at eneboligtomter skal være over 800 kvadratmeter. Dette for å 
begrense utbygging og tilpasse utvikling bedre til gjeldende infrastruktur. Venstre gikk derfor i dette 
møtet i mot flere omsøkte delinger: Idrettsveien 13a, Rykkinnveien 45 og Bjerkeveien 11. Venstre var 
alene om å gå i mot delingene. 
 

10.juni 2010 Bistand og omsorg 
Ad kommunens ansvar for innbyggerne ved belastninger som følge av store 
utbyggingsprosjekter 
Hilde Arneberg (V) stilte spørsmål angående kommunens ansvar i forbindelse med store 
utbyggingsprosjekter som medfører støy og belastning for berørte innbyggere. Rådmannen 
v/folkehelsekontoret/miljørettet helsevern gir etter sommeren en orientering innenfor sitt 
ansvarsområde med særlig vektlegging på støy. 
 

17.juni 2010 Planutvalget 
Ad bygging av nytt kontorbygg i Sandviksveien 147 ved vernet område for Gamle 
Drammensvei mot Sandviksfjorden 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Planen avvises i sin nåværende form. Før ny 
fremleggelse skal bebyggelsen harmoneres mer med Gml. Drammensvei som har vernestatus. 
Høydene skal reduseres slik at bygget underordner seg Telenorbygget og avtrappes mot øvrig 
bebyggelse. (M – bare Venstre stemte i mot, Flertallet i Formannskapet derimot delte Venstres syn og 
i Formannskapet 18.august ble saken sendt tilbake til Planutvalget for fornyet behandling) 
 

22.juni 2010 Levekår 
Ad tildeling av springbrettmidler (kulturformål) 
Venstre støttet Rådmannens forslag om midler til Tverrfaglig Kunstsenter (M – mot H og Frp) 
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Ad urnelund i Lommedalen – flest mulig urneplasser 
Rådmannen gikk for alternativ 2, En representant fra H (Espelien) fremmet forslag om alternativ 3 
(færrest graver).  John Grasbekk (V) fremmet følgende forslag: Det igangsettes prosjektering etter 
Alternativ 1 (flest graver) for ny urnelund i Lommedalen. ( F – mot H1) 
 

19.august 2010 Planutvalget  
Vilkår for fradeling av bebygget parsell på jordbrukseiendom 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Det forutsettes at en fremtidig 
tomteoppmåling ikke gir ulemper for en god forstmessig drift og bærekraftig utvikling i området. Det 
tillates ikke oppsetting av gjerder eller andre stengsler som er til hinder for vilttrekk, beitedyr eller 
utøvelse av friluftsliv. (F – enstemmig) 
 

2.september 2010 Planutvalget 
Ad planprogram for stasjon og driftsbase på Avløs –Durud 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Ved fremlegging av beregningen for støy, vil 
Plan- og miljøutvalget ha seg forelagt både forholdet til lovbestemte grenseverdier og anbefalte 
verdier fra Folkehelseinstituttet. (F – enstemmig) 
 
Ad turvei fra Slalåmveien til Elen Weasvei 
Spørsmål fra Ole Andreas Lilloe-Olsen: Ber om status i saken. - Rådmannen kommer tilbake med svar 
i neste møte. Etterlyste i møte 16.september. 
 

7.september 2010 Levekår 
Ad leker i Nadderudhallen 
Anne Merete Andersen (V) stilte spørsmål om få tilgjengelige badeleker i Nadderudhallen. Svein 
Finnanger undersøker saken. 
 

29.september 2010 Kommunestyret 
Ad informasjon til innbyggere ved større anleggsarbeider – her Rykkinn senter 
Hilde M. Arneberg (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Byggherre skal informere berørte naboer før 
og underveis i prosessen vedrørende antatt belastende forhold ved byggeprosjektet, som støy og 
annen betydelig påvirkning av omgivelsene. Informasjonen skal være skriftlig og lett tilgjengelig. 
Rådmannen definerer berørte naboer. (F – mot Frps stemmer) 
 
Ad kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken (27 kommuner vest for Oslo) og de ansattes 
deltagelse 
Hilde M. Arneberg (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Bærum kommune skal arbeide for at 
pleietjenesten i Vestre Viken HF og kommunene representeres ved sentral tillitsvalgt i 
samarbeidsutvalget. (Oversendes Formannskapet, oversendt rådmannen i Formannskapet 13.oktober) 
 

30.september 2010 Planutvalget 
Reguleringsplan for Kolsåsbanen Gjønnes – Haslum – fremtidige boliger ved stasjonen 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: 1. Til bestemmelser - Endring 
§ 2 Boliger a) Felt BF1 – BF6 frittliggende småhusbebyggelse 5. avsnitt: Tomtene tillates ikke delt. (En 
deling av tomtene vil vanskeliggjøre annen utnyttelse av boligområdene umiddelbart nær 
stasjonsområdet ved Haslum i fremtiden)  (M – fikk bare Venstres stemmer, i Formannskapet 
13.oktober støtte fra KrF, i Kommunestyret 27. oktober endret vi forslaget til at setningen som 
eksplisitt gir delingstillatelse for tomter over 1600 kvm ble strøket – M – V, SV, KrF, Ap) 
2. Tillegg: En fremtidig sykkeltrase for transportsyklister langs banen skal vurderes i forbindelse med 
sykkelstrategi for Bærum. Pkt.2 oversendes rådmannen  
 
Ad. Byggehøyder og byggeområder i Elias Smiths vei i Sandvika 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Planen avvises. Før ny fremlegges skal 
høydene reduseres betydelig og byggegrenser mot torg skal følge dagens bygningskropper. (M – fikk 
bare Venstres stemme, samme resultat ved fornyet behandling 9.desember, men Formannskapet 
15.desember sendte saken tilbake til planutvalget med klar beskjed om at høydene i 
Kommunedelplanen skulle overholdes!!) 
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Ad reguleringsplan for Høvik stasjon og avkjøringsramper fra E-18 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Rådmannen bes til 2.gangs behandling 
vurdere/kommentere Høvik Vels brev av 29.09.2010. (Følger saken) 
 
Ad dispensasjon for tilbygg i Rødskrubbgrenda 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Plan- og miljøutvalget omgjør vedtak av 
22.07.2010 og tillater det omsøkte tiltak og gir dispensasjon fra regulert utnyttelsesgrad. De fleste 
tomannsboligene i området er allerede tilsvarende utbygd. (F mot en stemme fra H) 
 

13.oktober 2010 Formannskapet 
Ad kystsoneplanen 
Rådmannen la frem forslag om planprogram for Kystsoneplanen. Høyre benyttet sitt rene flertall i 
Formanskapet til å parkere saken. De brukte økonomi som begrunnelse uten å rådføre seg med 
verken oss eller andre av sine budsjettkamerater – rent maktmisbruk! (F – fikk bare Høyres stemmer, 
men det holdt jo) 
 

14.oktober 2010 Planutvalget 
Ad sikkerhet ved reguleringsplan for Blommenholm og Solvik båtforeninger 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Før 2. gangs behandling skal 
båtforeningene redegjøre nærmere om trafikkavvikling, brannfare og avstand mellom bensinstasjonen 
på Solvik og uteliggerne til Blommenholm båtforening. (Følger saken) 
 
Ad oppfølging av entrepenørens forpliktelse til å opparbeide fortau på Søndre Jong 
Fellesforslag fra V H, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: Klagen gis delvis medhold. Plan- og 
miljøutvalget ønsker en mer forpliktende fremdrift for å sikre at veien blir oppgradert med fortau, og 
endrer vilkårene som følger: I medhold til plan- og bygningsloven av 27.06.2008 kap.19 gis midlertidig 
dispensasjon fra reguleringsplanens rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau fra Snippebakken og 
til kryss Solhaugveien/Konvallveien. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
1. Før det kan gis rammetillatelse for videre boligbygging må det være utarbeidet og sendt inn søknad 
med detaljerte planer for opparbeidelse av fortauet, herunder tilhørende justering/utbedring av 
kjørebane, innenfor veiformål gitt i gjeldende reguleringsplaner. 
2. Før det kan gis igangsettingstillatelse for videre boligbygging må søknad om veioppgradering være 
godkjent av kommunen, og de fysiske arbeider med veien og fortauet være påbegynt. Utbygger må 
samtidig ha fremlagt nærmere redegjørelse og dokumentasjon for eventuelle nødvendige grunnerverv 
og tiltredelse av grunnen. 
3. Før det kan gis brukstillatelse for nye boliger må fortauet være ferdig opparbeidet og vei (med nytt 
fortau) overtatt av kommunen for drift og vedlikehold. 
4. Før det kan gis rammetillatelse for ”byggetrinn 2” må det være stilt bankgaranti på totalt NOK 5 
000 000. Bankgarantien kan justeres ned forholdsmessig etter gjenstående kostnader med 
gjennomføring av fortauet. (F – enstemmig) 
 

19.oktober 2010 Eierstyring 
Evt. overføring til leasing av biler 
Venstre støttet et forslag om å videreføre dagens ordning (Ap og H1). Vi mente det ikke var noe å 
hente økonomisk på en ny ordning og at forslaget mer tok sikte på å endre vedlikeholdsrutiner. (F – 
mot Frp og H2) 
 

19.oktober 2010 Levekår 
Ad tillatelse til extremafestival på Kalvøya 
Rådmannen var innstilt på avvise søknaden fra Extrema. Fellesforslag V, Ap fremmet av John 
Grasbekk (V): Extremas søknad om å arrangere dansefestival på Kalvøya innvilges for 2011 
med følgende innskjerpinger i forhold til 2010: 1. Det inngås et tettere samarbeid med politiet og det 
må rettes enda større fokus på forebygging av bruk og omsetning av narkotika både i forbindelse med 
markedsføring/billettsalg og i praktisk gjennomføring av inngangskontroll 
og tiltak mot omsetning og bruk på festivalen. 2. Nabovarsling sendes ut minst 1 måned før. 
3. Tiltak for å begrense støy gjennom reduksjon i antall scener og endret plassering av scener. 
Støynivå tilpasses krav i ny nasjonal veileder for støy. 4. Lydnivået må reduseres betraktelig, hvilket 
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også må gjelde bassnivået. Dette fastsettes i samarbeid med kommunen og politiet etter gjeldende 
retningslinjer. ( F – mot H3) 
 

28.oktober 2010 Planutvalget 
Ad dispensasjon for COOP Norge for å bygge opp igjen butikken i Lommedalen 
Venstre mente eiendommen har dårlig trafikkløsning. Bussterminalen og butikken bør sees under ett 
og regulering gjennomføres. Venstre støttet derfor rådmannens forslag om å avslå 
dispensasjonssøknad (M – fikk bare Venstres stemme, H fremmet alternativt forslag til vedtak om å gi 
dispensasjon) 
 

3.november 2010 Formannskapet 
Ad leasing av bilparken 
Eierstyring innstilte på fortsatt eie. Venstre støttet innstillingen. Høyre brukte igjen sin situasjon med 
rent flertall i Formannskapet og fikk igjennom et forslag om å innføre prøveordning med leasing. Dette 
forslaget fikk bare Høyres stemmer. SV anket vedtaket til Kommunestyret. I Kommunestyret fikk 
rådmannen i oppdrag å undersøke saken nærmere etter gitte kriterier. 
 
Ad skjenkebevilling til Sandvika kino 
Venstre er i mot skjenking av alkohol på arenaer der primært barn skal ferdes. Skjenkelokalene lå rett 
ved hovedferdselsåren inne i kinoen. Vi stemte mot å gi kinoen skjenkebevilling. ( M – V, SV og KrF) 
KrF anket saken til Kommunestyret. I kommunestyret støttet en del andre representanter forslag om å 
ikke gi skjenebevilling (M – 38 - 20) 

24.november 2010 Formannskapet 
Ad handlingsplan og budsjett 2011 
Venstre fikk gjennomslag for følgende i budsjettsamarbeidet for 2011:  Krav til norskkunnskaper hos 
ansatte med fremmedspråklig bakgrunn: Bare krav om språktest for nye ansatte og ved endring av 
stilling, kombineres med a tilbud om språkopplæring, bedre vikarordning og tilpasset testmateriell 
økes med 1 million per år. Skjerming av foreldre med lav inntekt fra dyrere barnehageplass med 
800 000 per år, viderføring av skolebibliotekarordningen ved ungdomsskolene med 3,4 millioner per 
år, økte bevilgninger til turvei med 1 million, styrking av svømmeundervisning med 500 000 per år, 
forprosjekt for botanisk have i Bærum med 400 000, styrking av skolehelsetjenesten med 500 000 per 
år. Mestringskurs for slagpasienter 300 000 per år, opprettholde flyktningeguiden 350 000 per år. 
 

25.november 2010 Planutvalget 
Prinsippavklaring høgskoletomta på Stabekk 
Rådmannen hadde i sine forslag anbefalt å ikke tillate å omdisponere friområde i vest til blokker. 
Høyre fremmet forslag om å stryke dette punktet for å få vurdert mulighetene. (M- bare Venstre 
støttet rådmannen.) 
 

1.desember 2010 Kommunestyret 
Ad Q-parks parkeringsplasser under Sandvika stasjon 
Spørsmål fra Jens-Kristian Borgan (V) ad bruken av Q-Park parkeringsplasser til leie i parkeringshuset 
under bussterminalen i Sandvika. Rådmannen besvarte spørsmålet. 
 
Ad lysstøy på Jar stasjon 
Spørsmål fra Hilde Arneberg (V) ad belysning/lysskjerming på Jar stasjon (og området rundt). 
Rådmannen besvarte spørsmålet. 
 
Ad protokoll fra spørsmål og svar og oversikt over stemmegivingen i Kommunestyret 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) hadde spørsmål til spørsmål og svar fremmet i møtene samt hvilke partier 
som stemmer hva. Ordføreren besvarte spørsmålet. 
 
Ad kompetansen på bo- og behandlingssentre 
Hilde Arneberg (V) fremmet følgende forslag: Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak for 
Sektorutvalg bistand og omsorg som viser hvilken kompetanse som vurderes som nødvendig og 
tilstrekkelig på våre bo- og behandlingssentre, samt ulike konsekvenser av 
kompetansenormsetting og etterleving av denne. (F – enstemmig) 
 



 41

15.desember 2010 Formannskapet 
Ad bompenger på Sollihøgda 
Fellesforslag Lilloe-Olsen (V) og Lisbeth Hammer Krog (H) fremmet av Hammer Krog: Ingen 
innkreving av avgift på gammel/eksisterende E16. (F – enstemmig) 
 

15.februar 2011 Barn og unge 
Ad evaluering av Tekno-camp og kostnader 
Det var mange spørsmål knyttet til økonomi og Venstre støttet et forslag fra Arbeiderpartiet. 
Bente Jørgensen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen bes framlegge en fullstendig 
økonomisk oversikt over inntekter og utgifter i forbindelse med Tekno Camp.(M – mot stemmene fra 
Høyre) 
 
Ad oppfølging av opplæringen i skolen 
Audun Vindøy (V) stilte følgende spørsmål: Jeg har blitt kontaktet av en mor til et barn som går i 
andre klasse ved en av skolene våre. Mor er bekymret for at de ikke lærer nok på skolen, hun gir mye 
opplæring hjemme til sitt barn for å bøte på dette. Hvordan følger rådmannen opp skolene for å sørge 
for at læringstrykket er godt, og nogenlunde jevnt? Kommunalsjef Solveig Juel besvarte spørsmålet. 
 

16.februar 2011 Formannskapet 
Mot avvikling av gågate i Sandvika og åpning av gågata for biler 
Høyre fremmet forslag om en prøveordning med å avvikle gågata i Sandvika og åpne for biler: Lisbeth 
Hammer Krogh (H): Rådmannen bes vurdere kortsiktige tiltak/prøveordninger med fotgjenger-
prioritert gjennomkjøring i gågaten for å teste ut tiltak i påvente av gatebruks-planen. Det legges frem 
en sak for Sektorutvalg levekår om dette.  (F – mot stemmene fra Venstre og SV) 
 

17.februar 2011 Planutvalget 
Ad reguleringsplan for E-16 fra Sandvika til Vøyen 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: For å oppnå best mulig tilpassing av nytt 
lokalveisystem til bymiljøet i Sandvika skal følgende forhold vurderes til 2. gangs behandling av 
reguleringsplanen: Atkomst til planlagt utbyggingsområde i Bjørnegårdsvingen vurderes fra ny 
rundkjøring i krysset Brynsveien x ny hovedlokalvei (dagens E16 nedgradert). Dette for å unngå 
uheldig atkomst til utbyggingsområdet fra vest over Sandvikselva. Brynsveiens trase inkludert ny bro 
over Sandvikselva vurderes forskjøvet mot nord for å sikre best mulig utnyttelse av fremtidige 
utbyggingsområder på Hamangsletta. Atkomst fra Lommedalsveien til Rud/Hauger Næringspark 
vurderes nærmere. Innfartsparkering og ekspressbussbetjening langs E16 vurderes nærmere ved 
Vøyenenga. (Følger saken) 
 
Ad skilting/veivisning på Fornebu 
Ole Andreas Lilloe-Olsen: Det bør foretas en opprydding i skiltingen på Fornebu slik at det blir en 
helhetlig plan for området. Er det noen planer for dette? - Rådmannen besvarte delvis spørsmålet, 
kommer tilbake til saken. 
 

17.februar 2011 Bistand og omsorg 
Ad universell utforming på NAV 
Hilde Arneberg (V) fikk tilslutning til at sektorutvalget følger opp NAVkontoret i forhold til manglende 
universell utforming. (F – enstemmig) 
 

1.mars 2011 Levekår 
Ad prøveprosjekt med kjøring i gågata 
Fellesforslag H/Frp fremmet av Morten Larsen:  
1. Sektorutvalg levekår ønsker biltilgjengelighet i gågaten med parkerings-plasser.  
2. Saken sendes på rask høring til berørte (grunneiere og vel) med sikte på behandling i neste møte.  
3. Rådmannen kommer tilbake med anbefalt løsningsalternativ basert på høringen.  
4. Høringen skal også innbefatte kjøreretning mot rådhuset (enveis).  
(F – mot Venstres stemme, og Venstre var her alene om å stemme mot) 
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Ad bevaring av små snarveier 
Anne Merete Andersen (V) stilte spørsmål om ivaretakelse av smett og snarveier som ikke er en del av 
turveinettet. Svein Finnanger besvarte spørsmålet.  
 

2.mars 2011 Bistand og omsorg 
Ad innsparingsplan for budsjettet 2012 
Venstre var opptatt av å skjerme de svakeste og heller hente mer penger hos dem som godt kan tåle 
det. Vi kom sammen med Høyre frem til følgende fellesforslag H, V, Frp, Pp fremmet av Ole Kristian 
Udnes/Hilde Arneberg: Sektorutvalg bistand og omsorg støtter rådmannens overordnede føringer i 
arbeidet med Prosjekt 2012 innenfor sektorutvalgets område. Sektorutvalget vil særlig legge vekt på 
å: 
1. Skjerme svake og utsatte grupper. 
2. Prioritere tiltak som gjelder effektivisering og organisering, bl.a. ved å forenkle arbeidsprosesser og 
en mer hensiktsmessig organisering og med vekt på tiltak som reduserer sykefraværet. 
3. Utnytte teknologi og gjøre tjenestene mer fremtidsrettet for å frigjøre ATAtid (ansikt-til-ansikt-tid). 
4. Legge vekt på tidlig innsats, forebygging, selvstendighet/mestring og samhandling/koordinering. 
5. Øke rammer for husbanklån til ansatte som et supplement til mulighet for personalboliger for 
nøkkelpersonell. (F – enstemmig) 
 
Ad bruk av tolketjenester 
Hilde Arneberg/Birger M. Vikøren (V) fremmet følgende forslag: Vurdere behov for og kvalitetssikring 
av tolketjenester. (M – mot Høyres stemmer) 
 
Initiativ til temaseminar om rus 
Hilde Arneberg (V) fremmet følgende forslag: Aktuelle samarbeidspartnere omkring ungdomskontrakt 
som rusforebyggende tiltak inviteres til temaseminar. (F – enstemmig) 

3.mars 2011 Planutvalget 
Ad reguleringsplan for nye Høvik stasjon og sjenerende lys  
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: For å gjøre situasjonen bedre for 
beboerne rundt Høvik stasjon bør det prosjekteres ny veibelysning på broen og veien ned til den nye 
rundkjøringen (jfr. forslag i belysningsanalysen). (F – enstemmig) 
 
Ad reguleringsplan for Valler og Gjettum stasjon 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Frem til 2. gangs behandling skal det 
fremlegges en konsekvensanalyse belysning (jfr. analyse for Høvik stasjon). (Følger saken) 
 

15.mars 2011 Barn og unge 
Ad innsparingsplan for budsjett 2012 
Audun Vindøy (V) fremmet følgende forslag: Venstre ønsker ikke å ta bort områder fra nærmere 
vurdering i prosjekt 2012 på BAUNs område. I og med at det skal være kommunestyrevalg i høst 
mener Venstre at alternativene ikke bør snevres inn, vi ønsker at det nye kommunestyret skal ha 
reelle valg i hvordan prosjekt 2012 skal gjennomføres. Det eneste unntaket ville være dersom vi anså 
forslag som fullstendig uakseptable, ikke bare for Venstre, men også bredt i Bærums befolkning. Det 
har vi ikke funnet. Venstre ønsker ikke harde kutt i omfang eller kvalitet i tjenestene til utsatte 
grupper. I rådmannens relativt bredpenslede saksframlegg har vi ikke sett noe konkret å sette 
fingeren på der, og vi oppfordrer rådmannen til å være varsom med kutt på dette området i arbeidet 
videre. Forslag til vedtak:  
1. Rådmannen legger opp til et bredt utvalg av tiltak til gjennomføring av prosjekt 2012 i forbindelse 
med HP2012-2015.  
2. Utvalget ber rådmannen være varsom med kuttforslag som vil ramme utsatte barn og unge.  
(M – støtte fra V og KrF) 
De andre partiene hadde en rekke forslag til områder som burde skjermes, men med samme 
begrunnelse gikk Venstre i mot disse. 
 
Ad dusjing i forbindelse med gym 
Audun Vindøy (V) stilte spørsmål om Budstikka omtale om at mange ungdomsskoleelever ikke dusjer 
etter gymtimen. Sjenanse peker seg fram som forklaring på dette i artikkelen 3. mars 2011. Har 
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normene for nakenhet, også når det gjelder rask dusj foran andre av eget kjønn, endret seg betydelig 
blant norsk ungdom de siste ca 15 årene? Hvordan vil evt rådmannen forholde seg til dette? 
Kommunalsjef Øyvind Wee besvarte spørsmålet. 
 

15.mars 2011 Levekår 
Ad innsparingsplan for budsjett 2012 
To forslag ble satt opp mot hverandre. Venstre var med på følgende fellesforslag: Fellesforslag H, Frp, 
V fremmet av Torill H. Heggen: Relevante folkevalgte organer vil løpende vurdere omfanget av 
prosjekt 2012 og behovet for tiltak, i lys av oppdaterte økonomiske rammer. På det nåværende tidlige 
stadium i prosjektarbeidet melder sektorutvalget inn følgende:  
1. Det nedlegges ikke bibliotekfilialer  
2. Det kuttes ikke i overføringer til eksterne, dvs. for eksempel vår organisasjoner innenfor idrett, 
kultur, kirke osv.  
3. Sektorutvalg levekår tar ikke stilling til rådmannens øvrige forslag.  
4. Det videre arbeidet med budsjettet skal skje i samarbeid med berørte.  
(F – mot Aps stemmer) 
 
Ad navn på den nye brygga på Kadettangen 
Venstre støtet et forslag fra Morten Skauge om å gi brygga navnet Kadettbrygga fremfor det foreslåtte 
Sandvika gjestebrygge. (M – V, H2, Frp) 
 
Ad høring om tidsdifferensiering av bomavgifter 
Høyre fremmet forslag om at Bærum skulle uttale seg mot tidsdifferensiering av bomavgifter. Venstre 
har hele tiden ment at en slik differensieringen ville bidra til å spre trafikken og redusere 
miljøbelastningene, og at erfaringene fra Stockholm underbygger dette. Vi stemte derfor i mot Høyres 
forslag. (F – mot Venstres og Aps stemmer) 
 

16.mars 2011 Formannskapet 
Ad innsparingsplan for budsjettet 2012 
Venstre støttet følgende forslag fra SV:  Harald Sævareid (SV) fremmet følgende forslag:  
Rådmannen bes synliggjøre:  
2. den økonomiske betydningen et salg av sykehjemmet i Altea kan innebære, (M – mot Høyres 
stemme) 
3. den økonomiske betydningen en utsettelse av idrettsanlegget på Rud kan innebære. (Mot Høyres 
og Aps stemme) 
 

30.mars 2011 Kommunestyret 
Ad friområder og dressurområder for hunder når det er båndtvang 
Spørsmål fra Hilde Arneberg (V) ad egnede friområder og dressurområder for hunder i Bærum. 
Rådmannen besvarte spørsmålet.  
 

31.mars 2011 Planutvalget 
Ad innløsning av båndlagte eiendommer langs E-18 
Felles tilleggsforslag fra V, H, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: Plan- og miljøutvalget finner 
det sterkt urimelig dersom Statens vegvesen ikke innløser eiendommen. Plan- og miljøutvalget ber 
rådmannen oppfordre Statens vegvesen til å innløse eiendommen umiddelbart. (F – enstemmig) 
 
Ad lengre utsettelse av undergang på Blommenholm 
Ole Andreas Lilloe-Olsen: Ad gang- sykkelvei med undergang Sjøveien / Blommenholm skole  
Det er fremkommet at prosjektet ikke blir igangsatt før i 2013. Hva kan gjøres for å få fortgang i 
saken? - Rådmannen besvarte spørsmålet 
 

5.april 2011 – Levekår 
Ad gågate i Sandvika 
Audun Vindøy/John Grasbekk (V) fremmet følgende forslag:  
1. Endringer i bruken av gatene i Sandvika skal ha som hensikt å gjøre det bedre for folk å bevege og 
oppholde seg.  
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2. Det åpnes ikke for kjøring i gågaten, rådmannens alternativ 1 vedtas. (M- fikk støtte av V og Ap) 
Anke: Audun Vindøy og John Grasbekk (V) anket saken til formannskapet 
 

7.april 2011 Planutvalget 
Ad reguleringsplan for Kolsåsbanen og driftsbase på Avløs Durud 
Saken hadde vært grundig utredet og planen var allerede endret på en del vesentlige punkter vi som 
politikere hadde bedt om. Det mest betente tema var støy. Støyproblematikken var imidlertid i det 
vesentlige knyttet til banen og i liten grad til basestasjonen. Det var allikevel basestasjonen som tok 
oppmerksomheten. Etter at mulige alternativer innenfor realistiske tidsrammer og kostnader var 
vurdert var kost- nytte effekten for Bærums og Osloområdets befolkning ved bygging av basen var 
imidlertid udiskutabel. Usakeligheten i diskusjonen tok helt av. En håndfull bevegelser mellom garasjer 
og vaskehaller om natten ble sammenlignet med trafikken på E-18 der man har like mange bevegelser 
i minuttet. Det var tverrpolitisk enighet om å gå for et alternativ med både stasjon og base og med  
trikkehaller både på Durud og Avløs. Det var imidlertid fortsatt en del tiltak som kunne gjøres for å 
minke belastningen i nærmiljøet. Vi fremmet derfor følgende forslag: Fellesforslag fra V, Ap, H 
fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen:  
1. Av hensyn til myke trafikanter i Baldersvei, og lekeareal for barn i Torsvei, skal felt UA utvides til å 
gjelde hele området ned til grense BF1. Parkeringsplasser i dette området tillates ikke.  
Det skal legges til rette for restaurering/istandsetting av hele området som skal reguleres til 
grøntareal/friareal med møblering av benker, bord og lekeapparater.  
2. For å gjøre situasjonen best mulig for beboerne rundt basen skal all belysning underlegges særskilt 
behandling, som for eksempel lysvirkningsanalyse på tilsvarende måte som Høvik stasjon.  
Vi ble også med på fellesforslag om oppfølging av og stadig tiltak for å redusere evt. støy, ekstra 
støyskjerming i anleggsperioden og yterligere tiltak for trafikksikring av barn, spesielt i 
anleggsperioden. (F – enstemmig)  
 

12.april 2011 Barn og unge 
Ad vilkår for kommunale og private barnehager 
Venstre stemte primært for et utsettelsesforslag til man hadde fått en oversikt over de økonomiske og 
andre konsekvenser av forslagene om flere telledatoer som grunnlag for støtte til private og 
kommunale barnehager (M – V, Ap, SV og Rødt). Vi fremmet deretter fellesforslag fra  Ap og V 
fremmet av Sindre Kvil, nytt punkt 3: Sektorutvalg barn og unge ønsker likebehandling av de 
kommunale og ikke-kommunale barnehagene. (F – mot Rødt) 
 
Ad avtale om muligheter for skolevalg i grenseområdene til andre kommuner 
Audun Vindøy (V) stilte spørsmål om hvordan praksis er når det gjelder elevers muligheter til å gå på 
skole på tvers av kommunegrensene til våre nabokommuner, både fra og til Bærum? Kommunalsjef 
Juel besvarte spørsmålet.  
 

13.april 2011 Formannskapet 
Ad reguleringsplan for Kolsåsbanen og driftsbase på Avløs Durud 
Høyre fremmet et ad hoc forslag som gikk ut på å fjerne trikkegarasjene på Durud: Lisbeth Hammer 
Krog (H) fremmet følgende forslag: Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtas, dog slik at vognhall på 
Durud tas ut til fordel for: shuttlebusser, sykkelparkering  og rimelige boliger for ungdom. Venstre 
syntes Høyres forslag var lite gjennomtenkt, at gevinsten var høyst tvilsom og at tapet for 
kollektivsatsingen i vest var betydelig. Vi stemte derfor primært for planutvalgets innstilling fra  7.april 
(M – V og KrF, og sekundært for Høyres forslag) 
 
Ad gågate i Sandvika 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag:  
1. Et prøveprosjekt med avvikling av gågata ved å åpne for kjøring avvises.  
2. Endringer i bruken av gatene i Sandvika skal ha som hensikt å gjøre det bedre for folk å bevege og 
oppholde seg.  
3. Spørsmålet avklares gjennom den igangsatte regulering. (M – V og SV) 
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14.april 2011 Planutvalget 
Ad friområder og dressurområder for hunder når det er båndtvang 
Ole Andreas Lilloe-Olsen: Refererte til spørsmål reist i kommunestyret vedr. hundeluftegård,  
Er dette en sak som hører hjemme i vårt utvalg, eller tilhører saken Sektorutvalg levekår? 
 

14.april Bistand og omsorg 
Ad sykefravær 
Utvalget sluttet seg til Hilde Arnebergs (V) anmodning om at rådmannen kommer tilbake med en 
orientering om sykefraværsprosjektet i Sandnes. (F – enstemmig) 
 

28.april 2011 Planutvalget 
Ad vilkår for tillatelse til deling av tomt 
Felles tilleggsforslag fra V, H, Ap fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen:  
Av hensyn til intensjonene i vedtatt kommuneplan om åpenhet i småhusområdene, vil utvalget 
imidlertid sette som vilkår for tillatelsen at det tinglyses en heftelse på nabotomt 1/546 om at det ikke 
skal oppføres bygg på denne som er nærmere bebyggelsen på 1/930 enn 8 meter. (F – enstemmig) 
 

3.mai 2011 Levekår 
Ad friområder og dressurområder for hunder når det er båndtvang 
Jon Grasbekk (V) etterlyste sak om hundedressurområder. Rådmannen tar dette med i saken om 
hundeluftegård.  
 
Ad trafikksikkerheten ved Jarmyra 
Anne Merete Andersen (V) stilte spørsmål om trafikksikkerheten ved Jarmyra (fartshump, riggområde, 
parkeringsforhold). Rådmannen kommer tilbake til saken i neste møte.  
 

4.mai 2011 Kommunestyret 
Ad reguleringsplan for Kolsåsbanen og driftsbase på Avløs Durud 
Av hensyn til forslaget fra Høyre i Formannskapet fremmet Venstre et primært og et sekundært 
forslag. Primært stasjon og driftsbase med driftshaller både på Avløs og Durud, sekundært at dersom 
Durud ikke skulle brukes til metrohall heller ikke skulle brukes til matebusser m.m., men at bruken 
måtte utredes nærmere i forbindelse med en regulering og at friområder og offentlig formål da skulle 
være et av de formål som også måtte vurderes. Forslagene var som følger: Ole Andreas Lilloe-Olsen 
(V) tok opp Plan- og miljøutvalgets innstilling: Utredningsplikten for konsekvensutredning for 
Kolsåsbanen i Bærum, delstrekningen Avløs stasjon og Avløs-Durud driftsbaseområde, dokument 
1075852, ansees som oppfylt. Forslag til detaljregulering for Kolsåsbanen, parsell Avløs-Durud med 
driftsbase Avløs-Durud, alternativ A, med plankart dokument 1189489, med bestemmelser dokument 
1189475, og  konsekvensutredning dokument 1075852, vedtas med følgende tillegg/endringer:  
1. Av hensyn til myke trafikanter i Balders vei, og lekeareal for barn i Tors vei, skal felt UA utvides til å 
gjelde hele området ned til grense BF1. Parkeringsplasser i dette området tillates ikke. Det skal legges 
til rette for restaurering/istandsetting av hele området som skal reguleres til grøntareal/friareal med 
møblering av benker, bord og lekeapparater.  
2. For å gjøre situasjonen best mulig for beboerne rundt basen skal all belysning underlegges særskilt 
behandling, som for eksempel lysvirkningsanalyse på tilsvarende måte som Høvik stasjon.  
3. For å særlig hensynta skolebarna skal det gjennomføres flere tiltak for ytterligere sikring av 
fotgjengerovergangen fra Erik Werenskiolds vei over Nesveien til Avløsveien, både permanent og i 
anleggsperioden.  
4. Det skal gjennomføres trafikksikkerhetstiltak i Balders vei, mellom Lokes vei og Odins vei, for 
sikring av skolebarna.  
5. Kollektivtransportproduksjon (KTP) må ha et nært samarbeid med nærmiljøet om best mulig 
støyskjerming for området. Når tiltaket er ferdig etablert skal det utarbeides nye støymålinger som 
sikrer at retningslinjer for støy i arealplanlegging ivaretas. Tiltakshaver står ansvarlig for å etablere 
tiltak som ivaretar forsvarlige støyforhold. Støybergninger skal underlegges ekstern uavhengig 
kontroll.  
6. Permanent støyskjerming skal etableres umiddelbart før anleggsarbeidene starter, der dette er 
mulig. For de områder dette er vanskelig skal det settes opp midlertidige gjerder som skjermer for 
anleggsstøy.  
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7. Broen over Avløsveien skal fremstå med god arkitektur og kunstnerisk utforming med materialvalg 
som forskjønner området.  
8. Driftsbygningene inklusiv portene skal ha god lydisolering.  
9. I byggesaken skal det redegjøres for virkninger på det ytre miljø innenfor temaene avfall, energi, 
transport, massehåndtering, materialbruk, natur, kulturminner og trafikksikkerhet.  
10. Kart og bestemmelser korrigeres i tråd med vedtakene.  
( M – 15 stemmer V, KrF, H4, Ap4) 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende sekundære forslag, alternativ til pkt. 3 i 
formannskapets innstilling:  
Området ved Durud forblir uregulert. Det skal ryddes og settes i en stand som er presentabel. I 
forbindelse med en fremtidig regulering skal både grøntområder og offentlig formål vurderes. 
(M - 11 stemmer V, KrF, SV, Rødt) 
Vi støttet så Formannskapets innstilling pkt 1 og 2:  
1. Utredningsplikten for konsekvensutredning for Kolsåsbanen i Bærum, delstrekningen Avløs stasjon 
og Avløs-Durud driftsbaseområde, dokument 1075852 og 1125371, ansees som oppfylt.  
2. Forslag til detaljregulering for Kolsåsbanen, parsell Avløs-Durud med driftsbase Avløs, alternativ B 
(uten vognhall Durud), med plankart dokument 1189494, med bestemmelser dokument 1189477, og 
konsekvensutredning dokument 1075852 og 1125371, vedtas med de tillegg/endringer som frem 
kommer av Plan- og miljøutvalgets vedtak av 07.04.2011 (PLAN 069/11) punktene 1 til 10 ( F -  mot 
Frp og Pp) 
Vi støttet så følgende forslag fra Ap: 3. Alternativt forslag til pkt 3. i formannskapets innstilling: 
Kommunestyret imøteser ny reguleringsplan for Durud-området. (M – 21 stemmer , Ap, V, KrF, SV, 
Rødt). 
Vi stemte så i mot Formannskapets innstilling pkt 3. Det igangsettes arbeid med ny regulering for 
Durud-området med hensikt å innpasse rimelige boliger for ungdom, sykkelparkering og arealer for 
shuttlebusser. (F – 38 stemmer mot V, KrF, SV og Rødt) 
 

11.mai 2011 Formannskapet 
Krav om E-18 i tunnel 
Venstre i Bærum gikk med på kompromisset som ligger i Oslopakke 3. Det lå en klar forutsetning i 
dette at en ny E-18 ikke primært skulle bygges for å øke trafikkapasiteten, men dempe 
miljøbelastninger og styrke kollektivsatsingen. Tidligere har vi vedtatt en kommunedelplan for de østre 
områder av E-18, der tunnelløsning har ligget til grunn. Bare passering av Sandvika har gjenstått. Nå 
foreslår Statens vegvesen tunnelløsning forbi Sandvika, men vil ha omkamp om vedtatt 
Kommunedelplan. Et enstemmig Formannskapet fremmet derfor følgende uttale: Fellesforslag alle 
partier fremmet av Lisbeth Hammer Krog: Bærum kommune imøteser forslag til ny E18, som i tillegg 
til tunnelen under Sandvika, har tunneler som skjermer boligområdene på Blommenholm, Ramstad, 
Høvik, Strand, Nedre Stabekk og Fornebu Nord. Prinsippløsningen i kommunedelplanen av 2004 bør 
legges til grunn. (F – enstemmig) 
 
Etterlysning av vurderinger av strøkshensyn og tverrforbindelser i silingsrapport ny E-18 
Fellesforslag V/KrF, alternativt pkt. 4, fremmet av Ole Andreas Lilloe-Olsen: Statens vegvesen bes 
snarest mulig igangsette planlegging av tverrforbindelsene med E18 i kombinasjon med 
fremtidsrettede strøksplaner der grønne bomiljøer ivaretas og der kontakten med fjorden styrkes. 
Tverrforbindelsen Fornebu-Stabekk-Bekkestua prioriteres. (Følger saken) 
 
Ad vilkår for kommunale og private barnehager 
Saken var anket av Venstre fra Barn og unge. Til Formannskapet hadde H snudd og vi fikk følgende 
forløp: Fellesforslag Ap/V fremmet av Halvdan Skard: 1. Sektorutvalgets vedtak pkt 2 og 4 tas til 
orientering. 2. Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 12.04.2011. Rådmannens redegjørelse om 
beregningsgrunnlag og vedtaksbrev om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager tas til 
orientering. 3. Rådmannen bes redegjøre for bevilgningsbehov for å oppnå reell full behovsdekning av 
barnehageplasser. (F - Enstemmig) Fellesforslag Ap/V/H fremmet av Halvdan Skard: Spørsmålet om 
flere telletidspunkt med virkning for tildeling av tilskudd vurderes i forbindelse med Tertialrapport 1, 
2011. (F – enstemmig) 
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Ad skjenkebevilling under arrangementet Extrema på Kalvøya. 
Rådmannen hadde innstilt på at bare 20 åringer skulle få kjøpt alkoholholdige drikker på 
arrangementet. Arrangementet er åpent for alle over 18. Dette skulle i følge rådmannen løses ved at 
20+ åringer gikk et armbind. Venstre mente at vi det er Stortinget eller arrangør som fastsetter 
aldersgrense for alkoholservering, ikke rådmannen i Bærum. Vi mente også at kontrollen med et slikt 
opplegg virket meget lite gjennomtenkt. Vi fremmet derfor at følgende vilkår for bevillingen ble 
strøket: 

• 20-års aldersgrense på skjenkestedene  
• egen farge på festivalbånd til deltakere under 20 år  

Ole Andreas Lilloe-Olsen fremmet følgende forslag:  
De to første kulepunktene strykes. Grensen skal være 18 år. (F – mot KrF, Ap1) 
 
Ad grunnbrudd ved planlagt undergang under Kolsåsbanen ved Egne Hjems vei. 
Ole Andreas Lilloe-Olsen fremmet følgende forslag: - Endring av pkt. 2: Formannskapet ber 
tiltakshaver vurdere alternative løsninger for undergang, som for eksempel stålrør. - Nytt pkt. 3: Det 
søkes om dispensasjon for passering av banen i nivå. ( F – enstemmig) 
 

19.mai 2011 Samarbeidsutvalget 
Ad seniortiltak i Bærum Kommune 
Bærum kommune har iverksatt en rekke tiltak for å beholde seniorer i arbeid så lenge som mulig og 
beholde verdifull kompetanse. Et alternativ til AFP er at 62 åringer kan velge å stå i arbeid i 80% 
stilling med full lønn. Rådmannen hadde innstilt på at denne ordningen skulle endres. Høyre foreslo at 
saken skulle utsettes og sees i sammenheng med innsparingene i budsjettet for 2012. Venstre ville at 
ordningene skulle fortsette og stemte mot utsettelse og for et forslag om å fortsette med tiltakene: De 
seniorpolitiske tiltakene fortsetter inntil videre (F – enstemmig, i formannskapet brukte imidlertid 
Høyre igjen sin monopolstilling til å trumfe igjennom koblingen til 2012) 
 

24.mai 2011 Barn og unge 
Ad skolemeldingen 
Audun Vindøy (V) fremmet følgende forslag: Venstre mener skolemeldingen gir et godt utgangspunkt 
for å utvikle bærums-skolen fram mot 2020. I dag har skolene i Bærum stor frihet. Skolemeldingen 
indikerer en dreining mot mer sentral styring. Venstre mener at dette er et riktig grep dersom arbeid 
som gjøres sentralt sprer kunnskap og gode løsninger, og frigjør tid og penger for skolene. Samtidig 
er den lokale friheten et gode som gir skoler med identitet og bånd til lokalsamfunnet. Dette er 
kvaliteter Venstre mener det er viktig å beholde, og vi vil at dette også blir lagt vekt på i den videre 
utviklingen av skolen i Bærum. (Følger saken) 
I tillegg ønsker Venstre fokus på:  

• Kompetanseheving og rekruttering (F – enstemmig) 
• At lærerne får brukt tiden på elevrettet arbeid; skjemaer og administrative oppgaver skal 

begrenses (F – enstemmig) 
• Åpenhet om skolehverdagen og elevenes trivsel, læring og resultater ( F – mot Ap, SV og 

Rødt) 
• Elevenes medvirkning (F – enstemmig) 

 
Ad lovligheten av uanmeldte narkotikakontroller på skolene 
Audun Vindøy (V) stilte spørsmål om Politiets ikke varslede kontroller på ungdomsskoler i Bærum som 
ledd i det holdningsskapende arbeidet mot narkotika. Har rådmannen vurdert lovligheten? Rådmannen 
besvarte spørsmålet.  
 

25.mai 2011 Formannskapet 
Ad seniortiltak i Bærum Kommune 
Henning Kolstad (H) tok opp sitt forslag fra Utvalg for samarbeid: Saken tilbakesendes rådmannen 
uten realitetsbehandling og ses i sammenheng med Prosjekt 2012. (F – mot V, Ap og SV ) 
 
Ad samhandlingsreformen 
Alle partiene utenom Ap synes samhandlingsreformen skyves altfor fort frem. Venstre støttet et 
forslag fra Høyre: Ole Kristian Udnes (H) fremmet følgende forslag: Samhandlingsreformen må 
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utsettes og ikke gjennomføres fra 1.1.2012. De økonomiske konsekvensene for kommunen er ikke 
avklart. Kommunen mangler datagrunnlag for antall utskrivningsklare pasienter og forbruket av 
spesialisthelsetjenester. Kommunen vil også ha problemer med å rekruttere det nødvendige antall 
fagpersoner og gjennomføre nødvendige investeringstiltak til reformen skal tre i kraft. Det er også 
uheldig at samhandlingsreformen gjennomføres på et tidspunkt da våre to nærmeste helseforetak, 
Vestre Viken HF og Oslo Universitetssykehus, har store økonomiske problemer. (F – mot Ap) 
 

25.mai 2011 Valgstyret 
Ad forhåndsvalg på videregående skoler 
Venstre tok til orde for at man ved neste valg må ha forhåndsvalg ved videregående skoler, både for å 
øke den politiske interessen blant ungdom og for å øke oppslutningen om valget blant 
førstegangsvelgere. 

26.mai 2011 Planutvalget 
Ad avstand mellom bensinstasjon og utliggere reguleringsplan for Blommenholm og 
Solvik båtforeninger 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende forslag: Rådmannen bes vurdere om det er mulig å 
justere plasseringen av uteliggerne slik at det oppnås større avstand mellom utliggere og 
bensinstasjon. Rådmannens bes kommentere brevet fra Blommenholm båtforening og Venstres 
forslag, frem til 2. gangs behandling i formannskapet. Notat fremlegges. (Følger saken) 
 

31.mai 2011 Planutvalget 
Ad ridesenter på Tanum 
Vestre Bærum rideklubb hadde søkt dispensasjon fra plankrav til kommunedelplan for Tanumplatået 
for å bygge staller og ridehall på Tanum. Rådmannen hadde innstilt på å avslå søknaden i påvente av 
kommunedelplanen. Vi mente tiltaket ikke ville være i strid med det vi har sett for oss skal ivaretas i 
Kommunedelplanen og mente det var viktig å sikre et viktig ridemiljø et anlegg. I tillegg mente vi det 
var utvilsomt politisk flertall for et slikt tiltak og at den demokratiske prosessen er reguleringsplan er 
ment å ivareta ikke ville gi et annet resultat. Vi gikk derfor sammen og følgende: Fellesforslag fra H, 
V, Ap fremmet av Anne-Gerd Steffensen: 1. Plan- og miljøutvalget er positive til at det gis 
dispensasjon fra § 11 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for oppføring av rideanlegg som 
vist i saken. Bygningssjefen kan gi dispensasjon og stille de nødvendige vilkår til denne i forbindelse 
med behandling av byggesøknad. Det skal stilles vilkår om at eiendommen tas opp til regulering.  
2. Bjerke gård med Tanum ridesenter v/ Jørgen Cappelen tas opp til ny behandling. 3. Saken gis høy 
prioritet.  
 
Ad flisfyringsanlegg for boligområde på Vestre Øverland 
Dette er ment som et miljøpilotprosjekt både med hensyn til energiforsyning, avløp og 
avfallshåndtering. Vi er derfor positive til et flisfyringsanlegg, men støttet Rådmannen i vurderingen av 
at plasseringen var uheldig for landskapet. Plan- og miljøutvalget kan ikke anbefale flisfyringsanlegg 
med pipe plassert på felt FAV da dette er en for eksponert plassering i forhold til kulturlandskapet og 
de nye boligene. Plan- og miljøutvalget er positive til selve boligprosjektet. Det anbefales å gå videre 
med byggeplanene. Plan- og miljøutvalget gir bygningssjefen fullmakt til å behandle byggesøknadene. 
(F – enstemmig) 
 

9.juni 2011 Bistand og omsorg 
Ad bekymring for samhandlingsreformen 
Rådmannen innstilte på å ta et notat om samhandlingsreformen til orientering. Hilde Arneberg (V) 
fremmet følgende forslag: Utvalget støtter rådmannens bekymring over effektene for kommunen. Det 
er mye godt i intensjonen ved reformen. Det er derimot beklagelig at forutsetningene ikke kan sies å 
være tilstrekkelig definert og på plass. Utvalget ønsker ikke at Samhandlingsreformen i sin nåværende 
form gjennomføres i kommunen før man kan ta informert stilling til de reelle konsekvensene.  
Utvalget støtter O.K. Udnes’ (H) forslag fra formannskapet om utsettelse.  Det er sterkt beklagelig at 
prosessen ved innføring av samhandlingsreformen ikke gjør det mulig å forutsi nødvendige 
konsekvenser og behov og derved en trygg gjennomføring av reformen. (F  - mot Ap) 
 

14.juni 2011 Barn og unge 
Ad kvalitet i Bærumsskolen 
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Venstre støttet rådmanens innstilling om å ta fremlagt rapport til etterretning, men med noen 
merknader. Vi støttet forslag fra Ap om at faglig veiledning til elevene må bedres for å oppnå 
individuell oppfølging og bedrede resultater. H og V fremmet så to fellesforslag. Et fremmet av Anne 
Lene W. Hojem (H): Bærum kommune skal forbedre allerede gode resultater – både faglig og sosialt. 
Antall elever på laveste nivå skal reduseres og antall elever på høyeste nivå skal økes.  
Astrid Ramnefjell (V) fremmet: Det skal også rapporteres om andelen som ikke tar de nasjonale 
prøvene.  (F – enstemmig) 
 

16.juni 2011 Planutvalget 
Ad kjøring på småveier på Kolsås i forbindelse med regulering av Kolsåsbanen. 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag : Frem til 2. gangs behandling må eventuell 
utkjøring i nord under banen, via Hauger Skolevei, utredes nærmere. (Følger saken) 
 
Ad mulige kombinasjoner for å avlaste veger og samtidig ha mindre utbygging 
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Til 2. gangs behandling bes rådmannen 
vurdere følgende: 1. Kombinasjonen veiforbindelse som Alternativ 2, boligfelt som Alternativ1 og 
bedriftsbarnehage som Alternativ 2. 2. Samvirkelaget reguleres til sambruk – barnehage, skole, 
grendehus etc. 3. Vurdere høyere parkeringsnorm og sambruk for parkering, og minst mulig 
overflateparkering. (Følger saken) 
 

16.juni 2011 Levekår 
Ad ambisjonsnivå i sykkelstrategi for Bærum 
Anne Merete Andersen (V) fremmet følgende forslag: Delmål for andel sykkelreiser økes til 8 % innen 
2015 og 12 % innen 2020. (M – fikk bare Venstres stemme) 
Fellesforslag H, V, Frp fremmet av Anne Merete Andersen (V):  
1. Det må snarest mulig lages en handlingsplan for utbyggingen av sykkelveinettet, i samarbeid med 
Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune, der det defineres hvilke løsninger som ønskes bygget, 
med kostnadsanslag på hver delstrekning. (F – enstemmig) 
2. I parkeringsnormen må det stilles krav til sykkelparkeringens utforming mht. at det skal være mulig 
å låse ramme og hjul fast i fastmontert stativ (alternativt låse sykkelen inn i separat avlukke). 
(oversendes Rådmannen) 
3. Rådmannen bes vurdere om kommunen kan velge seg ut noen standard stativtyper som kan settes 
opp ved etablering av sykkelparkering i regi av kommunen, f.eks ved skoler, slik at det sikres at 
stativene som anskaffes har en tilfresstillende utforming når det gjelder mulighet til å låse sykles trygt 
fast, gi sykkelen støtte og unngå skader på syklene. (Oversendes Rådmannen) 
 
Ad flytting av trafikkproblemer mellom skoler ved Høvik og Blommenholm 
Jon Grasbekk (V) fremmet følgende forslag: Utvalget kan ikke gå inn for en bomløsning som løser 
problem for en skole ved å overføre trafikk til en annen. Rådmannens forslag undervurderer 
konsekvensene av en bom ved Blommenholm for trafikkmengde ved Høvik. Opp mot 500 biler pr døgn 
mellom kl. 07.00 og 09.00 er ikke gjort rede for. Dette er biler som kjører både fra Presteveien og 
Engervannsveien inn Halvorsens vei ved stengt undergang. Begge skolene ved FAU gir klare signaler 
om ønske om bom. Utvalget ønsker derfor bom både i Halvorsens vei og Kirkeveien. (Fikk bare 
Venstres stemmer) 
 
Ad dressurområder og lufteområder for hund i båndtvangstiden 
Jon Grasbekk (V) fremmet følgende forslag: Sektorutvalg levekår ber rådmannen etablere 
hundeluftegårder og dressurområder snarest mulig og det tas sikte på at de første områdene kan tas i 
bruk innen 4. april 2012. ( M – V, Frp og H3) 
 

21.juni 2011 Eierstyring 
Ad salg av kommunale eiendommer 
Rådmannen innstilte på å bevare eiendommene Brambanigården, Budstikkagården og Gyssestad gård 
i kommunalt eie. Venstre stemte mot et forslag fra Arbeiderpartiet om å revurdere mulighetene for å 
salg. (M – Ap og Frp) 
  

22.juni 2011 Formannskapet 
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Ad regionalplanstrategi for Oslo og Akershus 
En planstrategi som skal legge grunnlag for regional planlegging av Oslo og Akershus 20 år frem i tid 
er ute på høring. I høringsdokumentet har man formulert et mål om å legge til rette for sterk 
befolkningsvekst i regionen i perioden. Venstre har programfestet det motsatt. Planprogrammet la 
også opp til at mye av strategien skal styres fra Oslo og Akershus fylkeskommuner, mens vi ønsker 
størst mulig lokalinnflytelse. Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: Bærum kommune 
kan ikke slutte seg til mål og hovedprinsipper for samordnet areal- og transportplanlegging i Oslo og 
Akershus slik de fremkommer i planstrategier i planprogrammet. (M – V og Krf) 
Bærum kommune er uenig i at det skal legges til rette for sterk fremtidig vekst i befolkningen i Oslo 
og Akershus. Bærum vil tvert i mot ha en avlastnings-strategi der utbygging av effektiv infrastruktur 
og kollektiv transport avlaster presset på regionen.  (M – V, Krf og SV) 
Tillegg til pkt. 2:  
Bærum kommune ønsker primært frivillig samarbeid mellom kommuner om forpliktende areal- og 
transportplaner. Vi viser til samarbeidet i Trondheimsregionen om en IKAP (interkommunal areal- og 
transportplan) med forpliktende føringer for kommunale arealplaner. (F – enstemmig) 
Tillegg til pkt. 5:  
Uten at man samtidig stimulerer til sentralisering og vekst i allerede pressede området. (M – V, Krf, 
SV) 
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2. Oppfølging av Bærum Venstres program 2007 -2011 
 
Det står om grønne Bærum! 
Kjære velger! 
Det er nå det gjelder. Valget i 2007 vil bli et avgjørende valg for hvordan Bærum skal se ut og utvikle 
seg i fremtiden. Det er både positivt og nødvendig med utvikling, men ikke all utvikling er nødvendig 
eller positiv. Vi i Bærum Venstre mener kommunenes innbyggere skal bestemme den utviklingen vi 
ønsker i Bærum.  
 
Du vil finne mye likt i partiprogrammene. Heldigvis! For Bærum Venstre vil det derfor være viktig å 
bruke det meste av energien på å få gjennomført de sakene vi kan få flertall for, og selv om 
prioriteringene våre i utgangspunktet kan være forskjellig er det viktigste å finne gode løsninger vi kan 
enes om.  
 
Det er imidlertid også noen viktige skillelinjer. Venstres politikk er særlig fokusert på areal- og 
miljøpolitikk, innbyggerstyring, og menneskenes muligheter for utvikling i kommunen fra barnehagen 
til bo- og behandlingssentret. Sett med Venstres øyne vil den viktigste striden fremover stå om 
hvordan vi skal forvalte naturarven og prioritere bruken av de knappe arealressursene i Bærum. 
Venstre har en lav smerteterskel i disse spørsmålene.  
 
De klare skillelinjene i Bærumspolitikken går mellom dem som vil bevare Bærum som en 
levende, grønn, åpen og landlig kommune på den ene siden og dem som vil skynde på i å 
utvikle Bærum i retning av en tett bebygd drabantby på den andre siden.  
 
I Kommunestyret og andre kommunale organ har det først og fremst vært Venstre som har forsøkt å 
holde igjen for utbyggingspresset og et konkret forslag fra Venstre i Kommunestyret om å dempe 
boligutbyggingen i Bærum fikk bare tilslutning fra sentrumspartiene og SV.  
Til syvende og sist skal det imidlertid være du og dine som bestemmer.   
 
I Bærum er det innbyggerne og ikke utbyggerne som skal bestemme! 
 
I de enkelte saker vil vi derfor fortsatt legge avgjørende vekt på hva lokalmiljøene mener. 
Det er ditt valg, men hvis du vil bevare Bærum grønt, stem grønt!  
Uansett hva du mener håper vi du bruker stemmeretten. Godt valg! 
 
Ole Andreas Lilloe-Olsen, 1.kandidat for Venstre i Bærum 

 
Venstre – et verdivalg  
Venstre er opptatt av miljø, frihet, ansvar, toleranse, solidaritet og folkestyre. Slike verdier reflekteres 
tydelig i Venstres ideologi og partiprogram.  
 
Frihet og fellesskap, motsetninger eller forutsetninger? 
Venstre ser først og fremst på menneskene som selvstendige personer som skapes, formes og lever 
sine liv i samspill med andre. I Venstres menneskesyn ligger en overbevisning om at vi alle har evne 
til å skape det gode liv for oss selv og andre. Venstres politikk forener frihet for den enkelte med 
ansvar for fellesskapet og hverandre.  
Frihet er en forutsetning for å ta ansvar for egne handlinger og ta hensyn til våre medmennesker. Den 
enkeltes frihet begrenses bare av de rammer naturen setter og slutter der en annens frihet begynner.  
Et fellesskap som ikke er et klamt, styrende og påtvunget fellesskap, men et fellesskap der man blir 
invitert, informert og involvert, og der man kan bidra og føle seg verdsatt er igjen en forutsetning for 
livsutfoldelse, trygghet og glede.  
For Venstre er det underordnet om en tjeneste leveres av offentlige eller private, men vi har alle et 
felles ansvar for at tjenestene finnes og fungerer best mulig etter hensikten. Slik organiseringen er 
lagt opp i dag må en del kjerneoppgaver drives av kommunen. 
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Alle partier vil mye bra – derfor kan vi samarbeide om det meste 
Det er imidlertid også saker som skiller oss. Sett fra Venstres ståsted ser det slik ut: 
 
• Venstre er enig med Høyre om en forenkling og modernisering av samfunnet, men vi mener en 

ubetinget tro på at markedet løser alle problemer er naivt og på sikt farlig.  
• Venstre er enige med Kristelig Folkeparti om betydningen av et engasjement i rettferdighets- 

og fattigdomsspørsmål og verdien av vår kristne kulturarv, men vårt engasjement og kamp for 
rettferdighet skal gjelde alle – også dem som velger et liv utenfor A4-normen. 

• Venstre er enig med SV om å ta miljøutfordringene på alvor, men vi mener gulrot er bedre egnet 
enn pisk, at aktiv forvaltning er bedre enn passiv konservering og vi har tillit til 
enkeltmenneskenes vurderingsevne og vil ikke at myndighetene skal regulere våre liv fra vogge til 
grav. 

• Venstre er like opptatt av levende bygder, spredt bosetting og ren og trygg mat som 
Senterpartiet, men vi er også opptatt av å se fremover, legge til rette for dyktige mennesker 
med stor virketrang og skaperevne og stimulere utvikling. 

• Venstre har samme tillit til folks evne til å bestemme over eget liv som Fremskrittspartiet, men 
vi har stor ydmykhet og respekt for naturen og miljøet og vi ønsker et inkluderende samfunn med 
trygghet for alle. 

• Venstre er enige i Arbeiderpartiets sosiale engasjement, men vi er mer opptatt av likeverd enn 
likhet, og tror at et mangfold av løsninger kan gi positive muligheter.  

 
I perioden har vi i rekkefølge vært mest enig med:  
KrF, H, SV, Ap, Frp. Hvis vi ser bort fra budsjettsamarbeidet blir bildet mer nyansert. 
Slik har vi stemt likt med de andre partiene i en del stridstemaer i perioden:  
(NB! SV, KrF og Frp er ikke representert i alle utvalg og har ikke tatt del i alle saker) 
 
Grønne Bærum 14 saker: 
SV – 9 saker (av 11)  
KrF – 8 saker  (av 10)  
H – 5 saker   
Ap – 2 saker   
Frp – 2 saker  (av 13) 

Grønne lunger 7 saker: 
SV – 2 saker (av 2) 
KrF – 2 saker (av 2) 
H – 2 saker 
Ap – 1 sak 
Frp – 0 saker (av 6) 

Jordvern 7 saker:  
SV – 6 saker   
KrF – 4 saker   
Ap – 2 saker  
H – 1 sak 
Frp – 1 sak   

Miljøkrav 15 saker: 
SV – 8 saker (av 11) 
KrF – 6 saker (av 11) 
H – 5 saker 
Ap – 5 saker 
Frp – 2 saker 

Kollektivtrafikk 5 saker: 
KrF – 4 saker (av 4)  
SV – 3 saker  
Ap – 3 saker 
H – 1 sak 
Frp – 0 saker   

Friluftsliv 4 saker: 
SV – 3 saker (av 3) 
KrF – 2 saker (av 2) 
H – 2 saker 
Ap – 2 saker 
Frp – 2 saker 

Kulturminner 5 saker: 
KrF – 3 saker (av 3) 
SV – 2 saker (av 4) 
Frp – 2 saker 
H – 1 sak 
Ap – 1 sak 

Landbruk 3 saker: 
H – 2 saker 
KrF – 2 saker 
SV – 2 saker 
Frp – 2 saker 
Ap – 1 sak

Kunnskap 4 saker: 
SV – 2 saker 
H – 1 sak 
KrF – 1 sak 
Ap – 1 sak 
Frp – 0 saker 

Sosialt ansvar 9 saker: 
SV – 9 saker 
KrF – 7 saker (av 7) 
Ap – 7 saker 
Frp – 2 saker 
H – 1 sak 

Kommunal forvaltning 10 
saker: 
H – 7 saker 
KrF – 4 saker (av 6) 
Frp – 4 saker (av 6) 
SV – 4 saker (av 8) 
Ap – 4 saker 

Personalansvar 2 saker 
SV – 1 sak 
KrF – 0 saker (av 1) 
Frp – 0 saker (av 1) 
H – 0 saker 
Ap – 0 saker 
 

Frihet og ansvar 2 saker: 
H – 1 sak 
SV – 1 sak 
Ap – 1 sak 
KrF – 1 sak 
Frp – 0 saker 

Kultur 2 saker: 
Ap – 2 saker 
KrF – 1 sak (av 1) 
Frp – 1 sak (av 1) 
SV – 1 sak 
H – 0 saker 
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Arealpolitikk: 

Venstre vil ta vare på grønne Bærum! 
Bærum har noen av Norges og dermed også Europas rikeste naturverdier. Disse verdiene 
har årsak i en unik beliggenhet mellom mange forskjellige naturtyper, klima, geologi og 
et allsidig og godt drevet jord- og skogbruk med et rikt og levende kulturlandskap. 
Utfordringen blir å ta vare på disse meget sårbare verdiene i et område med landets 
største utbyggingspress. På 1900-tallet ble 2/3 av all dyrket mark i Bærum nedbygget 
eller varig omdisponert. Etter tusenårsskiftet har vi fortsatt i enda større tempo. Venstre 
har i de siste periodene ofte vært alene om å stemme mot store nedbygginger i Bærum.  
 
Venstre erkjenner at naturen setter de absolutte grenser for menneskenes tilværelse på 
jorden. Vi skal ta vare på naturarven med grunnlag i kunnskap om naturens muligheter 
og begrensninger. Vi skal bruke naturressursene til å skape verdier som er med på å 
dekke våre behov og bedre vår helse og velferd, men uten at det går ut over fremtidige 
generasjoners muligheter til å få dekket sine behov eller foreta andre prioriteringer. Det 
er dette som er bærekraft eller holdbarhet. Vi låner naturressursene av våre 
etterkommere, og fremtidige generasjoner vil høste fruktene av vår forvaltning på samme 
måte som vi kan høste fruktene av tidligere generasjoners forvaltning. Vi vil også vise 
respekt for den forvalteroppgaven våre forfedre har utøvd ved å ta vare på de verdiene de 
har skapt. 
 
Det grønne har også en egenverdi for oss mennesker. Naturen gir gode opplevelser, gode 
samlingspunkter, gode rekreasjons- og mosjonsmuligheter og er en kilde til verdiskaping. 
Vår egen biologi er naturavhengig og nærvær av natur bidrar til fravær av stress. 
Det hjelper lite å ha positive resultater i de økonomiske regnskaper i Rådhuset hvis vi 
samtidig tapper naturkapitalen våre etterkommere skal hente sine verdier fra og forringer 
det biblioteket naturen representerer som kilde til kunnskap og opplevelser.  
 

Venstre vil 
- ta vare på natur, landskap og biologisk mangfold  16.01.08, 06.05.10 

• beskytte og utvide arealer avsatt til landbruk, natur og friluftsliv   01.11.07, 
14.11.07, 18.03.09, 18.03.10 

• stimulere et sterkt og allsidig landbruksmiljø i kommunen og verne resterende jordbruksareal 
24.04.08, 19.06.08, 20.08.08, 12.11.08, 15.01.09, 26.02.09, 12.03.09, 07.10.09, 07.10.09, 
13.01.10, 03.02.10, 17.03.10 

• verne og sikre grønne lunger i Bærum  14.11.07, 14.08.08, 09.10.08, 06.11.08, 
30.04.09, 27.05.09, 11.06.09, 17.06.09, 10.09.09, 24.09.09, 13.01.10, 17.03.10, 14.04.10 

• gjenåpne bekker og damanlegg       17.03.10 
• ta vare på det biologiske mangfoldet i Bærum og samtidig ivareta rettssikkerheten til den 

enkelte grunneier 06.03.08, 27.03.08, 19.06.08, 09.10.08, 15.10.08, 03.12.08, 18.03.09, 
10.09.09, 17.10.09, 16.12.09, 13.01.10, 03.02.10, 17.03.10, 20.04.10, 21.04.10, 19.08.10 

• gi kommunal investerings- og driftsstøtte og bruke miljøvirkemidler til å opprettholde et aktivt 
husdyrhold  

• arbeide for at vi fortsatt skal kunne ha både beitedyr og en levedyktig gaupestamme i marka 
• tilrettelegge for bihold og birøkt  
• rehabilitere og verne eldre bebyggelse med historisk, kulturell eller estetisk verdi  24.01.08, 

22.05.08, 11.09.08, 09.10.08, 06.11.08, 04.12.08, 04.02.09, 03.06.09, 04.06.09, 08.10.09, 
03.02.10, 21.04.10, 06.05.10, 11.05.11 

• innarbeide verneverdige og fredede kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i 
kommunens arealplan og planer på alle nivåer        10.04.08, 
05.06.08, 04.12.08, 18.12.08, 26.03.09, 25.06.09, 07.10.09, 14.10.09, 03.02.10, 17.03.10, 
17.06.10, 22.06.10, 13.10.10, 25.11.10, 15.03.11, 31.05.11 

 
- ta vare på arealressursene        16.01.08 

• begrense boligutbyggingen  14.11.07, 13.12.07, 06.03.08, 19.11.09, 03.06.10, 22.06.11 
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• prioritere de begrensede arealene vi har til sykehjem, skoler, barnehager, idrettsanlegg, 
tilfredsstillende trafikkløsninger og andre fellesarealer - fremfor ny boligbygging 

• kreve at all ny utbygging må tilpasses de lokale forutsetninger og eksisterende offentlige 
tilbud og infrastruktur 05.12.07, 24.01.08, 06.03.08, 14.08.08, 25.09.08, 29.10.08, 12.02.09, 
26.02.09, 12.03.09, 25.06.09, 19.11.09, 07.01.10, 03.06.10, 30.09.10, 28.10.10, 11.05.11  

• dekke det vesentligste av boligbehovet gjennom den planlagte utbyggingen på Fornebu, ved 
allerede planlagt fortetting i Sandvika og Lysaker og rundt enkelte trafikk-knutepunkter med 
kort avstand til kollektivtilbud  

• tillate transformering til såkalte byvillaer (to eller tre etasjes hus med bare hjørneleiligheter) i 
senterområder ved tog/metro der terrenget og forholdene for øvrig tillater det, og med et 
bebygd areal likt det som gjelder i villaområdene. Slik bebyggelse skal ha store åpne arealer 
med adgang for allmenn gjennomgang       07.02.08, 30.09.10 

• få på plass en overordnet fylkesdelsplan/regionplan for alle kommunene i Vestregionen om 
fremtidig samordnet utviklingsretning for boliger og samferdsel. Formålet er å avlaste de mest 
pressede områdene og stimulere utvikling der det ligger bedre til rette for vekst.  19.12.07, 
21.05.08 

• stille krav til utbyggere om: 
o estetisk utforming og plassering i terrenget   17.02.11 
o hensyn til kulturminner  
o tilgjengelig infrastruktur      17.02.11 
o å tilfredsstille de samme miljøkravene som de vi har i den nordiske offisielle 

miljømerkeordningen Svanen 
 
- sikre naturopplevelser og bidra til kunnskapsoppbygging 

• ha en egen plan for randsonene mot marka med en mer fleksibel inndeling i hensynsoner i 
forhold til landbruksdrift, husdyrhold, turisme, friluftsliv og idrettslige aktiviteter. 17.03.10 

• stimulere til økt bruk av marka ved støtte til serveringssteder og markastuer med 
overnattingsmuligheter       03.12.08, 10.09.09 

• utvikle et nettverk av merkede turstier mellom grønne lunger, kysten og marka 04.05.10, 
24.11.10, 01.03.11 

• få opparbeidet en kyststi fra Slependen til Lysaker og stier langs større vassdrag i Bærum. 
11.09.08, 13.10.10 

• stimulere til interesse for naturfag hos barn og unge    24.11.10 
• støtte skolebruk og aktivitetsgårder på for eksempel Øverland og Helsetjordet  24.11.10 
• støtte bønder som vil starte ”Inn på tunet tiltak”, undervisningsopplegg, eller leie ut parseller 

på egen gård 
• gjøre deler av Wøien gård til et naturfaglig opplevelses- og aktivitetssenter 24.11.10 
• prioritere friluftsliv som idrett og fritidsaktivitet  13.10.10 

 
Miljøpolitikk: 

Venstre vil ha handling nå!  
Miljøutfordringene krever globale løsninger, likevel kan vi bidra gjennom lokale tiltak. 
Hver kommune har sine utfordringer. I Bærum er det særlig svevestøv og ulike avgasser 
som forurenser lokalmiljøet vårt. Vi har langt igjen før vi har en tilfredsstillende 
kildesortering av avfall. I en tettbebygd kommune som Bærum er dette absolutt innen 
rekkevidde. 
 
Miljøpolitikk er målbart. Dette er et område hvor vi kan ha konkrete mål og 
handlingsplaner, og hvor innbyggerne kan føre kontroll med at vi når målene. Derfor må 
vi starte der – med å tallfeste status og ambisjonen for de neste årene. 
 
- føre regnskap med miljø- og naturressursene 

• kreve at det legges frem miljø- og ressursregnskap for kommunens innbyggere. Disse skal 
vise periodiske endringer i bruk av areal, energi og vann, forurensning og støyforhold, 
avfallshåndtering og biologisk mangfold   06.03.08, 28.10.09 
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- redusere energibruk, alternativ energi, forurensning og avfall  01.11.07, 
18.06.08, 19.06.08, 03.09.08, 09.10.08, 23.10.08, 10.02.09 

• bruke avgiftsdifferensiering og andre aktive tiltak for å fremme energiøkonomisering 13.11.07, 
17.09.08, 10.02.09, 27.05.09, 22.09.09, 21.01.10 

• utvide tilbudet om avfalls- og kildesortering slik at Bærum kan bli en foregangskommune også 
på dette området               22.01.08, 08.09.09, 24.11.09 

• sørge for at Bærum får en klimahandlingsplan, der kommunen tar rollen som veiviser, 
tilrettelegger og nettverksbygger for et folkelig engasjement        05.02.08, 
04.03.08, 17.09.08, 14.04.09, 08.09.09, 22.09.09 

• kommunale innkjøp av klimakvoter på alle flyreiser betalt av kommunen  
• få på plass et tilbud om kommunal innsamling og kompostering av våtorganisk avfall 

22.04.08, 09.09.08, 09.11.09 
• bygge flere offentlige toaletter på sentrale plasser i Bærum   12.05.09 
• redusere støyplager fra trafikk, gjennom bedre støyskjerming og krav til veidekke 23.10.08, 

25.06.09, 22.04.10, 10.06.10, 02.09.10, 16.02.11, 11.05.11 
• få en tiltaksplan mot lysforurensning    01.12.10, 03.03.11 
• Bærum skal bli en Fair Trade kommune gjennom å stimulere til rettferdig handel. 
• arbeide for reelle avlastningsveier utenom Bærum ved å legge deler av E-18 i tunnel og 

påvirke partene i Vestregionen til å prioritere fullføring av RV 23 fra Drøbak til Skaret ved 
Sollihøgda og RV 35 fra Gardermoen til Drammen     11.05.11 

• ta initiativ til å fase in alternativt og miljøvennlig drivstoff og gjøre Bærum mest mulig 
uavhengig av fossilt brensel innen 2020 og la kommunen gå foran som et godt eksempel ved  

o å skifte ut bilparken med mer miljøvennlige kjøretøy   08.09.09 
o utskifting av oljefyringsanlegg i kommunale bygg 
o bidra til at Bærum får infrastruktur for alternative drivstoff 
o stille krav til alternative drivstoff på alle busser i kommunen 

 
- fremme kollektive transportløsninger og mobilitet for myke trafikanter 01.03.11, 
15.03.11, 05.04.11, 13.04.11, 04.05.11 

• godt veinett og gode kollektivløsninger gjennom sikring av Oslopakke 3  17.10.07, 
10.03.10, 15.12.10, 17.02.11, 13.04.11, 11.05.11 

• registrere og kreve utbedring av farlige trafikkpunkter, spesielt der barn involveres  21.11.07, 
17.01.08, 13.02.08, 14.08.08, 09.09.08, 02.12.08, 18.12.08, 27.01.09, 04.02.09, 08.12.09, 
08.04.10, 04.05.10, 02.09.10, 14.10.10, 31.03.11, 07.04.11, 03.05.11, 11.05.11, 26.05.11 

• unngå viltpåkjørsler ved å lage optimale krysningsmuligheter 
• utbygge og modernisere metrotilbudet og forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn og Sandvika, og 

utrede fremføring av Østeråsbanen til Gjønnes eller Haslum for sammenkobling med 
Kolsåsbanen mot Rykkinn og Sandvika  04.12.07, 15.01.09, 13.04.11, 04.05.11 

• øke satsingen på innfartsparkering ved kollektivknutepunkter, gjerne kombinert med 
funksjoner for dekning av folks daglige behov, slik som barnehager og dagligvarehandel. 
13.02.08, 27.08.08, 25.09.08, 15.01.09, 26.03.09, 24.11.09, 01.12.10, 17.02.11 

• utvide tverrforbindelser for kollektivnettet i Bærum    12.02.09 
• være pådriver for en kollektivtransport med punktlighet, komfort og en pris som gjør at folk 

velger kollektiv transport       10.03.10 
• utvide ungdomsrabatten ved bruk av kollektive transportmidler til 21 år  
• satse på bygging og vedlikehold av sykkelstier og gangveier, deriblant atskilte gang- og 

sykkelveier langs Griniveien, E-16 og andre store riks- og fylkesveier i kommunen 14.05.09, 
08.12.09, 16.02.11 

• tilby kommunale lånesykler i Sandvika, Bekkestua/Stabekk og Fornebu  08.12.09 
 

Bistand og omsorg: 

Venstre vil ha et raust og lunt Bærum! 
Vi er mer enn 100.000 mennesker som lever livene våre i Bærum. Noen har barn i 
barnehage, skole eller foreldre på sykehjem. De fleste av oss lever godt her, og slik skal 
det være. Vissheten om at noen tar vare på oss uansett, er ubetalelig. Det er et fellesgode 
som er grunnfestet i samfunnet vårt. Vi er likevel forskjellige her i landet, og hver 
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kommune har sine utfordringer. Omsorgsapparatet må skreddersys vår befolkning og 
våre utfordringer. De står ikke stille. Vi må sørge for at helsetjenestene og 
omsorgstilbudet er tilpasset de behov vi vil møte i årene fremover. En viktig del av 
helsearbeidet gjøres i forkant. 
 
Helse og trivsel henger nøye sammen. Det er derfor god økonomi å satse på trivsel og 
forebyggende helsearbeid. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten står sentralt i det 
forebyggende helsearbeidet for barn og unge. Vår kommune har hittil hatt et godt helse- 
og sosialtilbud som favner de fleste av oss, men det blir stadig viktigere å fange opp 
problemene i forkant.  
 
Sosial nød kan føles ekstra belastende i en kommune med mange velstående innbyggere. 
 
Det skal være trygt og godt å bli gammel i Bærum. Vi har mange aktive pensjonister som 
representerer en stor ressurs for kommunen. Vi vil sikre at det tilrettelegges for en aktiv 
alderdom både fysisk, sosialt og kulturelt. De som trenger særlig omsorg, skal føle seg 
trygge på at det finnes gode sykehjemsplasser eller andre tilbud som passer deres behov. 
For både brukere og ansatte på institusjoner er det ekstra viktig med vakre og grønne 
omgivelser. Dette hensynet må ivaretaes spesielt ved etablering av nye institusjoner. 
 
Engasjement og medvirkning er en forutsetning for å beholde de gode aktiviteter og 
tilbud på seniorsentrene. 
 
Funksjonshemmede må gis anledning til å delta i samfunnet på lik linje med andre. 
Forholdene må legges til rette for at de kan leve et best mulig selvstendig liv. 
 
Kampen mot rusmisbruk er en meget viktig del av det forebyggende helsearbeidet. 
 
Verdien av kulturelt mangfold må gjenspeile seg i en aktiv integreringspolitikk for 
innflyttere og minoritetsgrupper som bosetter seg i Bærum kommune. 
Alle innbyggere, både barn, funksjonshemmede i alle aldre, voksne og eldre, trenger å få 
dekket sine grunnleggende behov,  fysisk aktivitet, mulighet for avkobling og oppleve  
mestring og nytteverdi. I tillegg kommer behov for sosialisering og tilhørighet, 
engasjement og medvirkning.  
           31.10.07 

Venstre vil: 
- satse på forebyggende arbeid blant barn og unge     12.02.08, 20.01.09, 02.06.09, 
18.06.09, 08.10.09, 02.12.09, 23.03.10, 15.03.11 

• vektlegge forebyggende helsetiltak     24.11.10 
• den offentlige omsorgen legges nærmest mulig brukerne ved bruk av helsesøstere.  21.11.07 
• arbeide for å opprette og støtte drift av rusfrie fritidsklubber og møtesteder i kommunen 
• ha streng overvåkning for å hindre rusomsetning der barn og ungdom ferdes   15.05.08, 

03.11.10, 03.03.11 
• bedre samarbeidet mellom stat, fylke og kommune om kriminalitetsforebyggende tiltak 
• drive informasjon/opplysningsarbeid om den enkeltes ansvar for egen helse og 

graviditetsforebyggende tiltak 
• støtte idrett, friluftsliv og tiltak som gir den enkelte tilbud om en fysisk og psykisk aktiv fritid, 

og særlig prioritere tilbud der alle kan delta uavhengig av fysisk styrke og økonomisk evne. 
07.09.10 

• Tipstelefon for melding om bekymring/mistanke om mishandling og av barn 
 
- være pådrivere for en individuelt innrettet eldreomsorg 17.06.08, 05.03.09 

• støtte frivillig engasjement og aktivt bruke de eldre som en ressurs i barnehager, skoler, 
bibliotek og på andre områder i kommunen  

• omlegging av omsorg til færre på sykehjem og flere i kommunale heldøgns bemannede 
omsorgsboliger med tilsynslege og smittevernberedskap   16.03.11 
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• varierte og fleksible boligtilbud til eldre 
• prioritere tilstrekkelig antall seniorsentre i kommunal regi og gi støtte til brukerstyrte og 

brukereide sentre 
• bedre transporttilbudet for brukere av seniorsentrene 
• stimulere til tiltak som bedrer eldres ernæring 
• stimulere til tiltak som bedrer eldres tannhelse 
• videreføre fritt brukervalg av hjemmebaserte tjenester   17.09.09 
• støtte tiltak som stimulerer til sosialisering, fysisk og mental aktivitet blant eldre   17.01.08 

 
- bidra til en enklere hverdag for funksjonshemmede   29.10.08 

• videreutvikle funksjonshemmedes brukermedvirkning og sikre reell innflytelse på egen bo- og 
livssituasjon.        17.09.09 

• presse på for at tilgjengelighetsstandard utarbeidet av kommunene oppfylles    07.05.08, 
17.02.11 

• flere turveier og turstier for funksjonshemmede 
• bedre avlastningstilbudet og omsorgslønnsordningen 
• sette funksjonshemmedes utfordringer på dagsorden, og øke kunnskap og bedre holdninger 

ved å synliggjøre menneskelige ressurser blant funksjonshemmede 17.09.09, 22.04.10 
• tilrettelegge idrettsaktiviteter 
• Støtte lærings- og mestringsentra  

 
- ha gode, trygge og rettferdige helsetiltak   18.09.08, 24.09.08, 
29.10.08, 03.12.08, 10.06.09, 17.09.09, 08.10.09, 05.11.09, 26.11.09, 02.12.09, 
29.09.10, 01.12.10, 25.05.11 

• skjerme helse- og sosialtilbudet for grupper med lav inntekt.         21.11.07, 24.11.10 
• ha gode avlastningstiltak for dem med store omsorgsbyrder.         21.11.07, 27.03.08 
• være en pådriver for gode hjelpetiltak og støtteordninger innenfor psykiatri. 03.12.08 
• sørge for at rusmisbrukere får et riktig botilbud og en individuell oppfølgingsplan. 
• støtte tiltak som hjelper flest mulig uføretrygdede tilbake i arbeid, som for eksempel utvikling 

av attføringsbedriftene i Bærum      14.04.11 
• innføre kommunal garanti om legevakthjelp innen en time ved å utvide pålagt legevaktordning 

for leger med kommunal støtte.       03.12.08 
 
Barn og ungdom 

Venstre vil ha et levende, lekende og lærerikt Bærum! 
Barn og unge er en ressurs for Bærum. Det vi gir dem av kjærlighet, omsorg, kunnskap og 
verdier, er avgjørende for hvordan fremtiden skal se ut. En trygg og god oppvekst både i 
familien, i nærmiljøet og storsamfunnet, er en viktig investering i menneskelig kapital. 
Kommunen skal være en viktig bidragsyter og har et overordnet ansvar på vegne av 
fellesskapet under hele oppveksten.  
 
De fleste foreldre i Bærum velger å ha barna i barnehage noen år før de begynner på 
skolen, og alle som ønsker det bør ha mulighet for en god barnehageplass.  
 
Skolen er den viktigste arenaen der alle barn og unge møtes, og et samlingspunkt for 
lokalmiljøet. I dette fellesskapet legges grunnlaget for elevenes fremtidige deltakelse i 
arbeid og samfunnsliv.  Norge er helt avhengig av et høyt utdanningsnivå for å kunne ta 
vare på naturverdiene, øke verdiskapningen og sikre kulturell allmennutdannelse.   
 
God intergreringspolitikk skal sikre at Bærum skal være en god kommune å bo i for alle.  
Vi vil tilrettelegge for at fremmedspråklige barn kan gå i barnehage, slik at de lærerer  
seg  norsk før de begynner på skolen. Vi vil oppmuntre til at flere minoritetsforeldre blir 
involvert i foreldresamarbeid som.f.eks FAU, for å kunne ivareta deres særlige behov 
bedre enn i dag. Vi vil tilrettelegge for nye arenaer for intergrering.  
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Venstre vil:  
- gi barnehagene rom til å bli gode steder for å føle, gjøre og lære 

• at barnehagene primært skal være kommunale, men gi rom for det private initiativ, særlig 
for foreldreeide og ideelle barnehager    12.04.11, 11.05.11 

• ha flere naturbarnehager og andre tilbud som kan bidra til å gi flere barn en 
grunnleggende forståelse av natur   02.12.09 

• ha barnehageplass til alle som ønsker det 
• gi småbarnsforeldre et reelt valg mellom kommunale og private barnehager uavhengig av 

bakgrunn,  økonomi og behov 
• sikre at alle barnehager, privat eide så vel som kommunale, holder god faglig kvalitet 

04.12.08 
• ha like tilskuddsatser for alle barnehager 

 
- utvikle skolen som en trivelig og trygg læringsarena for alle 

• at grunnskolen primært skal være en kommunal oppgave, men at alle elever/foreldre 
uansett bakgrunn, økonomi og behov fritt skal kunne velge mellom offentlige og private 
skoletilbud          12.04.11 

• gi skolen gode vilkår slik at elevene får tilpasset opplæring og differensiert undervisning 
og at elevene sikres muligheter for å tilegne seg kunnskaper, utvikle selvstendighet og 
ansvarsfølelse                       15.01.08, 03.12.08, 24.03.09, 07.01.10, 26.01.10, 24.05.11 

• bedre muligheten for større elevmedvirkning på alle trinn  20.01.09, 24.05.11 
• sikre elevenes fysiske og sosiale arbeidsmiljø     14.02.08, 29.10.08 
• at alle elever skal få et tilbud om et rimelig og sunt måltid på skolen 
• arbeide for at praktiske fag og fysisk aktivitet får en større plass i skolen 26.03.09, 

23.03.10, 15.03.11 
• stimulere til større interesse for realfagene for å kunne møte miljøutfordringene i 

fremtiden 
• styrke interessen for fremmedspråk for å øke språkkunnskapen i dagens globalisering 
• la alternativ opplæring være en mer naturlig del av det samlede skoletilbudet 
• styrke lærernes rolle i skolen, stimulere til rekruttering og sørge for solid fagkompetanse 

og etterutdanning    21.11.07, 29.10.08, 22.09.09, 05.11.09 
• gi lærerne mer tid til elevrettet arbeid  24.06.08, 15.02.11, 24.05.11 
• gi lærere et friår som brukes til kompetanseutvikling 

 
 

- føre skolefritidsordningen et skritt videre  
• videreutvikle SFO med forankring i kommunale vedtekter og søke å utvide tilbudet til eldre 

elever       03.12.08, 26.05.09, 02.10.12 
• arbeide for at foreldrebetalingen reduseres på sikt og at ordningen etter hvert innlemmes 

i skolens gratisprinsipp 
• bevare SFos egenart og sikre at de forskjellige skolenes profiler fortsatt gjenspeiler seg i 

ordningen 
• øke tilbudet om kompetanseutvikling for tilsatte 
• sikre at SFO har god kvalitet ved alle skolene i Bærum 

 
 

- satse på en aktiv og brukermedvirket integrering av minoriteter, flyktninger og 
innvandrere, med særlig fokus på barn og unge 27.02.08, 21.08.08, 
03.12.08, 10.12.08 
• bekjempe fremmedfrykt og hverdagsrasisme 
• gi norskopplæring høyeste prioritet og sørge for samtalearenaer mellom nordmenn og 

innvandrere     22.04.10, 24.11.10, 02.03.11 
• stimulere til at flere barn av ikke etninsk norske foreldre går i barnehage og på SFO  
• støtte fritidstiltak som inkluderer norske og ikke etnisk norske barn og ungdommer av 

begge kjønn 
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• stille tydelige krav til medvirkning og integrering   24.11.10 
 
Arbeids- og næringsliv: 

Venstre vil ha et rikt og varierende arbeids- og næringsliv! 
Stor variasjon i arbeidslivet gir muligheter for spennende jobber for mange forskjellige 
mennesker med et vidt spekter av interesser. Alle bæringer må ha en mulighet til å bidra 
etter evne og føle seg samfunnsnyttige og verdsatt.  
 
I Bærum har vi et rikt og variert nærings- og arbeidsliv. Vi har en stor innovasjon i 
betydningen at det skapes mye nytt og nyttig i Bærum. Spesielt har kommunens bedrifter 
innen telekommunikasjon, IT og offshore en ledende rolle i Norge gjennom stor 
forsknings- og utviklingsvirksomhet. Handel og tjenesteyting er preget av sterk vekst og 
utfordrer både areal- og samferdselpolitikk. Med en sterk urbanisering og god tilgang på 
kapital er det imidlertid viktig at ikke store bedrifter og handel blir tilnærmet enerådende 
som aktører i både arbeidsmarkedet og næringspolitikken.  
 
Venstre ønsker å opprettholde et mangfold av små- og store bedrifter og ser verdien av å 
oppnå synergier ved å jobbe i næringsklynger. Offentlig og privat tjenesteyting bør 
sameksistere og by hverandre både konkurranse, samarbeid og oppgavedeling. Det er 
viktig at Bærum fortsatt skal være en kommune med plass til et levende jord- og 
skogbruk. Levende jord- og skogbruk er viktig for å sikre et attraktivt kulturlandskap og 
tilgang på trygge, kortreiste og etisk høyverdige landbruksprodukter. Et levende landbruk 
tar også vare på våre historiske røtter og bidrar til at Bærums opprinnelige befolkning 
ikke blir fremmedgjort i egen bygd. 

 
Venstre vil: 
- stimulere nyskaping, innovasjon og etablering i kommunen   03.06.08 

• bidra til å skape entreprenørskapsholdning og støtte opp om gründere ved tilrettelegging, 
nettverksbygging og kompetanseformidling i samarbeid med etablert næringsliv 06.11.08 

• oppmuntre etablerte bedrifter til å ”knoppskyte” og se muligheter for nye anvendelser av 
teknologi og kompetanse       10.09.09 

• støtte opp om og ta lokalt medeierskap i etablererveiledningen som drives i Akershus. 
• styrke kommunens samarbeid med Innovasjon Norge, Regionalt utviklingsprogram (RUP) i 

Akershus og Oslo, videregående skoler og etablererorganisasjoner / -nettverk 
• sørge for at det finnes rimelige lokaler/senter for kontorfellesskap av nyetablerere  og med 

tilrettelagte tjenester og nødvendige fasiliteter etter mønster av såkalte industriinkubatorer og 
næringshager         20.04.10 

• Tilrettelegge for at Bærums gründerkvinner kan skape utviklingsbedrifter 28.05.09 
 

- bidra til samarbeid om nærings- og kompetanseutvikling 
• oppmuntre etablerte bedrifter til å involvere seg i oppstart av ny innovativ virksomhet. 
• sikre næringslivet i kommunen attraktive og forutsigbare rammevilkår 
• samarbeide med næringsorganisasjoner og enkeltbedrifter om et variert næringsliv i 

kommunen 
• sikre et bredt utdanningstilbud med tanke på næringslivets og samfunnets behov 02.02.10  
• initiere et Universitets- og høyskolemiljø med nær forbindelse til det høyteknologiske 

næringslivet i Bærum, samt stimulere forskermiljøer til å etablere seg i kommunen 24.09.08 
• besørge nær kontakt mellom næringsliv og myndigheter og derved legge lista høyt for 

kvalitet, etisk og miljøvennlig standard i næringslivet i Bærum 
 
- gi landbruket gode rammer for drift og utvikling  30.10.07, 21.11.07 

• gi det felles kommunale landbrukskontoret for Asker og Bærum mandat og ressurser til å 
trekke gårdenes landbruksdrift i økologisk retning gjennom målrettet veiledning og info om 
tilgjengelige ressurser og finansiering 

• legge til rette for lokal direkteomsetning av produkter på gårder og torg 



 61

• støtte opp om entreprenørskap og innovasjon til fremme av nye næringer og driftsformer på 
gårdsbruk        19.03.09, 03.02.10 

• oppmuntre lokale merkevarebygging og spesialiserte kvalitetsprodukter, slik det er illustrert av 
bygdeutviklingsprisvinnerne for Oslo og Akershus i 2005 på Ringi Gård 

• fremme samarbeid med reiseliv, restauranter, møbelsnekkere og andre som foredler 
landbrukets råvarer 

• tydeliggjøre og verdivurdere landbrukets funksjon som kulturlandskapsutvikler og 
tilrettelegger for naturbruk i rekreasjon, skoler, barnehager og organisasjoner 07.10.09, 
02.12.09, 03.02.10, 27.05.10 

 
Bolig og fritid: 

Venstre vil ha stabile og romslige bomiljøer og muligheter for en 
levende og aktiv fritid! 
Kjøpesterke grupper har presset boligprisene i Bærum oppover. Dette gir oss spesielle 
utfordringer i utformingen av en boligpolitikk der folk fra alle yrkesgrupper og i alle faser 
av livet skal ha mulighet til å skaffe seg en bolig til en pris de kan makte. Samtidig er det 
viktig at vi har gode og romslige bomiljøer med god tilgang på grøntarealer og velegnet 
infrastruktur. 
 
Det bygges i dag langt flere nye boliger i Bærum enn prognoser, fødselsoverskudd og 
normal tilvekst skulle tilsi. Venstre vil derfor begrense boligutbyggingen i Bærum 
betydelig.  Nye boliger utgjør også bare en brøkdel av det antall boliger som omsettes i 
kommunen. Venstre vil konsentrere ny boligbygging til de allerede planlagte områdene på 
Fornebu og rundt Sandvika og være utbyggingsrestriktive i andre deler av kommunen.  
 
Bærum har store ressurser i natur, infrastruktur og humankapital som gir muligheter for 
rike og varierte liv under oppveksten, i fritiden og i alderdommen. I Bærum er det et 
variert tilbud av fritidsaktiviteter. Vi har et mangfold av foreninger og lag innen idrett, 
kultur og på mange andre områder. I en tid med økonomiske utfordringer for kommunen 
må vi foreta visse prioriteringer i kommunens engasjement uten å ødelegge dette 
mangfoldet. 
 
Den gode kulturpolitikken legger til rette for best mulig blanding av bevaring og 
nyskaping. Kultur er kommunikasjon mellom mennesker. Kulturell utfoldelse skaper 
kontakt mellom generasjoner og gjør tilværelsen rikere og mindre avhengig av materielle 
velferdsøkninger. Ved å satse på kulturell og menneskelig kapital skaper vi trivsel, høyere 
verdiskaping og arbeidsplasser. 
 
Idrett er et gode med stor betydning for helse, trivsel og den menneskelige ressurs. Det 
må stimuleres til idrettslig aktivitet. Det er flott med et rikt og variert idrettstilbud og 
lokalt engasjement i nærmiljøene. Sykling har blitt mer og mer populært som 
transportmiddel til og fra jobb. Alle Bæringer skal kunne ha trygg sykkelvei til jobb eller 
skole. 
 
Et stort antall husstander i Bærum har til en hver tid hund og et stort flertall av 
bæringene lever i løpet av livet i en husstand med hund eller annet husdyr. Kommunen 
må derfor ha en aktiv politikk i forhold til hold av hund og andre dyr. 
 
Venstre vil: 
- skape gode bomiljøer og redusere utbyggingen 

• beholde Bærum som en åpen og landlig kommune preget av lav bebyggelse 05.11.09, 
06.05.10, 28.04.11 

• samarbeide med andre kommuner om fremtidig infrastruktur    12.04.11 
• si nei til innføring av eiendomsskatt 
• prioritere utbygging av boliger med livsløpsstandard for å møte et endret boligbehov i 

befolkningen 
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• prioritere førstehjemsboliger til bygdas egen ungdom gjennom: 
o Kommunal anskaffelse av eiendommer med sikte på anbudsutbygging 26.11.09 
o Lav pris og/eller gunstige lån på kommunale boliger til disse formål 
o Sikre en viss andel kommunale utleieboliger i nye områder for formålet 
o Gjøre det enkelt å omregulere fra næring til bolig 

• prioritere ombygging av boliger til en pris folk fra alle yrkesgrupper og i alle faser av livet kan 
makte 

• tillate en viss transformering til såkalte byvillaer for å møte det økende behov for enklere 
leiligheter til en eldre befolkningssammensetning, uten å forringe det grønne, åpne landskapet 
30.09.10 

 
- bruke kultur som en viktig ressurs til opplevelser 

• opprettholdet folkebibliotekene med faglig kvalifisert personale gjennom styrket samarbeid 
mellom kulturetaten og skole. Samordne folke- og skolebibliotekenes tilbud.  08.04.08, 
24.11.10, 15.03.11 

o supplere bibliotekene med tilbud som Internettkafeer og lånevideo 
o gjøre bibliotekene til kulturelle møteplasser a la f. eks. Vestbanen i Oslo 

• sikre bibliotekfilialene på Eiksmarka, Høvik og Rykkinn ved å 
- oppheve kommunestyrevedtaket om at filialene skal nedlegges i sin nåværende form 
- la frivillige på bibliotekfilialene være et supplement til et ordinære bibliotekarbeidet og ikke 
en erstatning for dette    21.11.07 

• videreutvikle skolen som kulturarena på skolens egne premisser  06.04.10 
• stimulere engasjementet for kunst og kultur lokalt slik at interessen kan vokse frem

 06.04.10, 18.05.10, 22.06.10, 19.10.10 
• videreutvikle kommunens kulturpolitikk både for amatører og profesjonelle og skape arenaer 

der disse kulturgruppene kan møtes   06.05.08, 11.05.10, 18.05.10, 15.02.11 
• utvikle Kulturhuset og de andre scenene i Sandvika til arenaer for drivkreftene i Bærums 

kulturliv.        08.09.09, 02.12.09 
• yte faglig bistand og vurdere enkle tilskudd til forvaltning av private kulturminner 

o sikre Henie-Onstad Kunstsenter kommunal støtte 
• opprette informasjons- og turistkontor til støtte for tilreisende og lokalt reiseliv 

o etablere kulturstier i tilknytning til historiske og kulturelle minnesmerker 
o formidle informasjon om Bærums historie, forekomster i marka av kalkovner, etc. 
o profilere Bærums unike posisjon midt mellom marka med tilnærmet urskog og urbane 

miljøer i Sandvika og Oslo 
 
- styrke foreningsliv, frivillig innsats og møteplasser for folk og dyr  15.03.11 

• anlegge sykkelstier langs de sentrale veier til og fra jobb, skole og til alle offentlig møtesteder  
• tilby arenaer for møte- og fritidsaktiviteter på skoler og i andre offentlige bygg 
• etablere lokale møteplasser som stimulerer til kontakt mellom generasjonene 04.06.09 
• arbeide for at barn og unge kan få bedre kontakt med dyr både i natur og husdyrhold 

02.12.09 
• arbeide for å få et godt nett av fritidsklubber i Bærum                     21.11.07 

 
- tilrettelegge idretts og friluftsliv for de mange   10.06.09, 
19.08.09, 14.10.10 

• ta initiativ til en egen strategi for idrett og fysisk fostring i kommunen med utgangspunkt i 
vedtatt plan 

• prioritere midler til amatøridrett og aktiviteter som favner mange uavhengig av fysisk styrke 
og økonomisk evne     14.04.09, 16.03.11 

• prioritere mindre fritids- og idrettsanlegg i lokalmiljøene fremfor å bygge store sentrale.  
22.01.08, 03.12.08, 02.12.09, 16.03.11 

• Ta initiativ til å bygge Bærums første skitunnel 
• prioritere anlegg som gir en allsidig bruk for store interessegrupper fremfor spesialanlegg 

04.05.10, 16.03.11 
• bygge flere svømmeanlegg i Bærum     06.04.10, 24.11.10 
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3. En sammenligning mellom Venstre og andre partier gjennom perioden 
 
Politiske forskjeller i perioden    X – støttet forslaget  ¤ - ikke representert i møtet 
 
Dato Forslag Venstre Høyre SV Ap Frp KrF
17.10.07 Oppfølging av Oslopakke 3 X X X X  X 
30.10.07 Hensyn til næringsinteresser ved 

begrensninger i motorisert ferdsel i 
utmark 

X X X  X X 

14.11.07 Bygging av barnehage på hundejordet på 
Hauger 

 X X X X  

14.11.07 Tillate en rekke større idrettsanlegg 
innefor Markagrensen og betrakte 
maskinpreparerte løyper som mindre 
anlegg 

   X   

14.11.07 Holde landbruk utenfor Markaloven og 
sikre lokal innflytelse på fastsetting av 
endelig markagrense. 

X X  X X X 

14.11.07 Begrensning i boligbygging i Åsløkkveien X X X   X 
14.11.07 Sikring av Grini som gammel odelsgård i 

personlig eie 
X  X    

15.01.08 Erstatte KRL-faget med et livssynsnøytralt 
fag, men der kristendommen vektlegges 
på grunn av historisk og kulturell 
betydning  

X      

16.01.08 Planprogram med sterke begrensninger i 
befolknings- og boligvekst i Bærum, vern 
av dyrket mark og grønne lunger. 

X X    X 

16.01.08 Arbeide for sammenhengende kyststi X X X X  X 
16.01.08 Strengere kriterier for støyberegning og 

strengere begrensninger i tidsrommet 
bygging kan foregå. 

X X X X   

16.01.08 Utarbeide helhetsplan for Bekkestua X  X X  X 
24.01.08 Bygge kjøpesenter på Slependen    X X  
06.03.08 Fortetting i Brønnfaret på Jar  X ¤  X ¤ 
06.03.08 Fortetting i Levreveien på Gjettum   ¤ X X ¤ 
27.03.08 Vilkår om fullføring for de elever som 

mottar støtte (og bare de) blant de som 
benytter tilbud om sommerskole 

 X   X  

10.04.08 Regulering av Grinilunden til bevaring X  ¤   ¤ 
21.05.08 Implementering av jordvernstrategi i 

fylkesdelplan for samferdsel og arealbruk i 
Akershus 

X  X X  X 

21.05.08 Støtte til IMDIs oppfordring om bosetting 
av flyktninger 

X  X X  X 

03.06.08 Omdisponering av 2,07 millioner av 
næringsmillionen til kirken 

 X ¤ X X ¤ 

19.06.08 Utrede muligheter for miljøavgifter i 
budsjettsamenheng 

X   X   

19.06.08 Kutt i lærertetthet uaktuelt som 
innsparing 

X  X    

20.08.08 Prinsippavklaring om ikke å bygge på 
dyrket mark på Gjønnesjordet 

X  X    

26.08.08 Legge frem kommunale eiendommer for 
salg 

 X   X  
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Dato Forslag Venstre Høyre SV Ap Frp KrF
09.09.08 Kildesortering med utsortering av 

matavfall fra 1.januar 2011 
X  ¤   ¤ 

17.09.08 Gratis husleie for Norden konferanse om 
miljø og klima 

X  X    

25.09.08 Minimal utbygging av Østerås senter X X ¤   ¤ 
09.10.08 Krav om nabovarsling ved basestasjoner X  ¤ X  ¤ 
09.10.08 Regulering av Hestejordet til 

bevaring/friområde 
X X ¤ X  ¤ 

15.10.08 Bevaring av forretningsgården Vollsveien 
76 på Jar 

X  X   X 

23.10.08 Dispensasjon for drift av betongfabrikk på 
Steinskogen i 7 år 

 X ¤ X X ¤ 

29.10.08 Innføring av objektive kriterier for 
personlige tillegg i lokale 
lønnsforhandlinger 

X      

06.11.08 Fjerning av reklameplakater på gjerder på 
kunstgressbanen på Jarmyra 

X X X   X 

12.11.08 Nedbygging av dyrket mark på Gjønnes 
gård 

 X  X X X 

10.12.08 Ja til IMDIs anmodning om økt bosetting 
av flyktninger 

X  X X  X 

10.12.08 Se på mulighetene for kommunal drift av 
asylmottak 

X  X X  X 

20.12.08 Oppflging fra barnevernet og tilbud om 
ettervern for 19.åringer som tidligere har 
takket nei 

X  X X  X 

11.03.09 Obligatorisk årlig branntilsyn i privatdelen 
i boliger med familiebarnehage i tillegg til 
det pålagte kvalitetssikringssystem 

 X X X X  

12.03.09 Det opprinnelige forslag til tennishaller i 
Nyveien 

 X  X X  

24.03.09 Tildeling av ressurser til forsterket 
undervisning i norsk og matematikk skal 
tildeles med mest midler til skolene som 
har dårligst resultat og ikke en flat 
tildeling 

X      

14.04.09 Gi Bærum natur og friluftsråd vilkår på 
linje med Bærum idrettsråd i det 
kommunale samarbeidet 

X X X  X ¤ 

30.04.09 Prinsippavklaring om å tillate 
boligutbygging i LNF område i Eineåsen i 
Paal Bergs vei 

 X ¤ X X ¤ 

27.05.09 Krav om vannbåren varme i 
reguleringsplan for Bjørnegård skole 

X  X    

02.06.09 Konkretisering av forebyggende arbeid 
blant barn og unge 

X X X  X ¤ 

03.06.09 Bygging av ny Rådhusbro fremfor å flikke 
på den gamle 

X   X   

10.06.09 Godkjenning av moderne tilbygg i 
reguleringsplan for Jarhuset 

 X ¤ X X ¤ 

18.06.09 Oppfølging av tiltak mot barnefattigdom X  X X  X 
19.08.09 Vilkår for endringer i ny friluftslov X  X X  X 
17.09.09 Analyse av behov ved innføring av 

helsereformen 
X X X  X ¤ 
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Dato Forslag Venstre Høyre SV Ap Frp KrF
22.09.09 Bærum kommune skal velge det mest 

miljøgunstige anbudet så lenge det ikke 
er mer enn 10 % dyrere enn billigste 
tilbud i konkurransen. 

X  ¤  X ¤ 

22.09.09 Strengere krav til energiløsninger om 
fornybar energi 

X   X   

07.10.09 Omregulering av Gjønnes fra jordbruk til 
bolig og park 

 X  X X X 

14.10.09 Bevaring av navnet Kadettangen i 
forbindelse med stadion 

X   X X X 

28.10.09 Kommunal anskaffelse av el-biler X X X X  X 
28.10.09 Innføring av årlig miljø og 

ressursregnskap 
X X X X  X 

09.11.09 Innføring av nytt avfallssorteringssystem i 
Bærum 

X   X   

19.11.09 Omregulering av mindre jordbruks-
eiendom i Lommedalen til boligformål 

X  X    

13.01.10 Vilkår for tomteerverv til kommunale 
boliger om å ikke bygge i grønne lunger 
og dyrket mark 

X  X   X 

13.01.10 Skepsis til vernehjemmel i jordloven og 
frykt på ytterligere press på de arealer 
som blir igjen 

X X  X X X 

03.02.10 Tilbakesending av reguleringsforslag for 
hotell ved ”Villa Birkeli” med krav om 
hensyn til siktlinjer i området til dette 
kulturminnet. 

X  X  X X 

18.03.10 Dagligvarehandel vis a vis Mølladammen 
skole 

    X  

24.03.10 Bevaring av Smiejordet som 
jordbruksareal 

X  X   X 

24.03.10 Bevaring av jordene nord for ”Plantasjen” 
ved Løken gård som jordbruksareal  

X  X   X 

24.03.10 Utrede gravlund i terrasser og park i 
skogen ved Sjømennenes helseheim 

X  X  X X 

24.03.10 Markere områder med høy naturverdi og 
vernestatus med egen skravur i plankartet 
til Kommuneplanens arealdel 

X  X   X 

24.03.10 Legge næringsarealer ved stasjonene på 
Ramstad/Blommenholm og Stabekk om til 
boligarealer 

X  X   X 

02.06.10 Forslag fra politiet om forbud mot tigging 
uten deres tillatelse 

 X  X X  

22.06.10 Støtte til Tverrfaglig kunstsenter  X   X  
29.09.10 Pålegg til utbyggere om bedre 

informasjon til naboer ved større 
anleggsarbeider 

X X X X  X 

30.09.10 Blokkere for fremtidig fortetting ved 
stasjonsområde på Haslum stasjon 

 X   X  

13.10.10 Kansellering av kystsoneplanen  X     
19.10.10 Tillatelse til Extrema dansefestival på 

Kalvøya 
X  ¤ X X ¤ 

25.11.10 Tillate å omdisponere friområde i vest til 
blokker på høgskoletomta på Stabekk 

 X ¤ X ¤ ¤ 
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Dato Forslag Venstre Høyre SV Ap Frp KrF
15.02.11 Evaluering av økonomien rundt 

TecnoCamp 
X  X X X X 

16.02.11 Forslag om biler i gågata i Sandvika  X  X X X 
02.03.11 Kvalitetssikring av tolketjenester i helse 

og omsorg 
X  X X X ¤ 

15.03.11 Bevaring av navnet Kadettangen i 
forbindelse med brygga 

X X   X ¤ 

15.03.11 Positive til tidsdifferensiering av 
bompengeavgifter 

X   X  ¤ 

16.03.11 Ved innsparinger i 2012 vurdere salg av 
rekonvalesenthjemmet i Altea 

X  X X X X 

16.03.11 Ved innsparinger i 2012 vurdere 
utsettelse av noen av idrettsanleggene på 
Rud 

X  X  X X 

13.04.11 Legge best mulig til rette for at Bærum 
dekker det anslåtte behov for oppstalling 
av Metro vest for Oslo ved å bygge 
trikkehaller både på Avløs og Durud 

X     X 

13.04.11 Forslag om shuttlebusstasjon, 
ungdomsboliger og sykkelparkering på 
Durud 

 X  X X  

11.05.11 20 års aldersgrense for alkohol på 
Extrema 

     X 

25.05.11 Vurdere kutt i seniortiltakene i Bærum 
kommune 

 X   ¤ ¤ 

25.05.11 Forslag om å bremse 
samhandlingsreformen i helsesektoren 

X X X  ¤ ¤ 

09.06.11 Bekyring for samhandlingsreformen X X X  X ¤ 
16.06.11 Krav om dressurområder og områder for 

trening med løs hund. 
X  ¤  X ¤ 

21.06.11 Salg av Brambanigården, Budstikkagården 
og Gyssestad gård til kommunalt AS 

  ¤ X X ¤ 

22.06.11 Legge til rette for sterk befolkningsvekst i 
Oslo og Akershus 

 X  X ¤  

 
 
 



 68

4. En sammenligning mellom Venstre og andre partier etter saksfelt  
 
Politiske forskjeller i perioden  X – støttet forslaget   ¤ - ikke representert i møtet 

Tema Dato Forslag Venstre Høyre SV Ap Frp KrF
Grønne 
Bærum 

14.11.07 Begrensning i boligbygging i 
Åsløkkveien 

X X X   X 

Grønne 
Bærum 

16.01.08 Planprogram med sterke 
begrensninger i befolknings- og 
boligvekst i Bærum, vern av dyrket 
mark og grønne lunger. 

X X    X 

Grønne 
Bærum 

16.01.08 Utarbeide helhetsplan for 
Bekkestua 

X  X X  X 

Grønne 
Bærum 

24.01.08 Bygge kjøpesenter på Slependen    X X  

Grønne 
Bærum 

06.03.08 Fortetting i Brønnfaret på Jar  X ¤  X ¤ 

Grønne 
Bærum 

06.03.08 Fortetting i Levreveien på Gjettum   ¤ X X ¤ 

Grønne 
Bærum 

25.09.08 Minimal utbygging av Østerås 
senter 

X X ¤   ¤ 

Grønne 
Bærum 

12.03.09 Det opprinnelige forslag til 
tennishaller i Nyveien 

 X ¤ X X ¤ 

Grønne 
Bærum 

13.10.10 Kansellering av kystsoneplanen  X     

Jordvern/ 
Grønne 
Bærum 

24.03.10 Utrede gravlund i terrasser og park 
i skogen ved Sjømennenes 
helseheim 

X  X  X X 

Grønne 
Bærum 

19.11.09 Mot omregulering av mindre 
jordbruks-eiendom i Lommedalen til 
boligformål 

X  X    

Grønne 
Bærum 

16.02.11 Forslag om biler i gågata i Sandvika  X  X X X 

Grønne 
Bærum 

13.04.11 Forslag om shuttlebusstasjon, 
ungdomsboliger og sykkelparkering 
på Durud 

 X  X X ¤ 

Grønne 
Bærum 

22.06.11 Legge til rette for sterk 
befolkningsvekst i Oslo og Akershus 

 X  X ¤  

Grønne 
lunger 

14.11.07 Bygging av barnehage på 
hundejordet på Hauger 

 X X X X  

Grønne 
lunger 

10.04.08 Regulering av Grinilunden til 
bevaring 

X  ¤   ¤ 

Grønne 
lunger 

09.10.08 Regulering av Hestejordet til 
bevaring/friområde 

X X ¤ X  ¤ 

Grønne 
lunger 

06.11.08 Fjerning av reklameplakater på 
gjerder på kunstgressbanen på 
Jarmyra 

X X X   X 

Grønne 
lunger 

30.04.09 Prinsippavklaring om å tillate 
boligutbygging i LNF område i 
Eineåsen i Paal Bergs vei 

 X ¤ X X ¤ 

Grønne 
lunger/ 
jordvern 

13.01.10 Vilkår for tomteerverv til 
kommunale boliger om å ikke 
bygge i grønne lunger og dyrket 
mark 

X  X   X 

Grønne 
lunger 

25.11.10 Tillate å omdisponere friområde i 
vest til blokker på høgskoletomta 
på Stabekk 

 X ¤ X ¤ ¤ 
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Tema Dato Forslag Venstre Høyre SV Ap Frp KrF
Jordvern 21.05.08 Implementering av jordvernstrategi 

i fylkesdelplan for samferdsel og 
arealbruk i Akershus 

X  X X  X 

Jordvern 20.08.08 Prinsippavklaring om ikke å bygge 
på dyrket mark på Gjønnesjordet 

X  X    

Jordvern 12.11.08 Nedbygging av dyrket mark på 
Gjønnes gård 

 X  X X X 

Jordvern 07.10.09 Omregulering av Gjønnes fra 
jordbruk til bolig og park 

 X  X X X 

Jordvern 24.03.10 Bevaring av Smiejordet som 
jordbruksareal 

X  X   X 

Jordvern 24.03.10 Bevaring av jordene nord for 
”Plantasjen” ved Løken gård som 
jordbruksareal  

X  X   X 

Jordvern 13.01.10 Skepsis til vernehjemmel i 
jordloven og frykt på ytterligere 
press på de arealer som blir igjen 

X X  X X X 

Miljøkrav 14.11.07 Tillate en rekke større idrettsanlegg 
innefor Markagrensen og betrakte 
maskinpreparerte løyper som 
mindre anlegg 

   X   

Miljøkrav 16.01.08 Strengere kriterier for 
støyberegning og strengere 
begrensninger i tidsrommet 
bygging kan foregå. 

X X X X  X 

Miljøkrav 19.06.08 Utrede muligheter for miljøavgifter 
i budsjettsamenheng 

X   X   

Miljøkrav     09.09.08 Kildesortering med utsortering av 
matavfall fra 1.januar 2011 

X  ¤   ¤ 

Miljøkrav 09.10.08 Krav om nabovarsling ved 
basestasjoner 

X  ¤ X  ¤ 

Miljøkrav 23.10.08 Dispensasjon for drift av 
betongfabrikk på Steinskogen i 7 år 

 X ¤ X X ¤ 

Miljøkrav 27.05.09 Krav om vannbåren varme i 
reguleringsplan for Bjørnegård 
skole 

X  X    

Miljøkrav 22.09.09 Bærum kommune skal velge det 
mest miljøgunstige anbudet så 
lenge det ikke er mer enn 10 % 
dyrere enn billigste tilbud i 
konkurransen. 

X  ¤  X ¤ 

Miljøkrav 22.09.09 Strengere krav til energiløsninger 
om fornybar energi 

X   X   

Miljøkrav 28.10.09 Kommunal anskaffelse av el-biler X X X X  X 
Miljøkrav 28.10.09 Innføring av årlig miljø og 

ressursregnskap 
X X X X  X 

Miljøkrav 09.11.09 Innføring av nytt 
avfallssorteringssystem i Bærum 

X   X   

Miljøkrav 29.09.10 Pålegg til utbyggere om bedre 
informasjon til naboer ved større 
anleggsarbeider 

X X X X  X 
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Tema Dato Forslag Venstre Høyre SV Ap Frp KrF
Miljøkrav 24.03.10 Markere områder med høy 

naturverdi og vernestatus med egen 
skravur i plankartet til 
Kommuneplanens arealdel 

X  X   X 

Miljøtiltak 17.09.08 Gratis husleie for Norden 
konferanse om miljø og klima 

X  X    

Kollektiv 
transport 

17.10.07 Oppfølging av Oslopakke 3 X X X X  X 

Kollektiv 
transport 

24.03.10 Legge næringsarealer ved 
stasjonene på 
Ramstad/Blommenholm og Stabekk 
om til boligarealer 

X  X   X 

Kollektiv 
transport 

30.09.10 Blokkere for fremtidig fortetting ved 
stasjonsområde på Haslum stasjon 

 X   X  

Kollektiv 
transport 

15.03.11 Positive til tidsdifferensiering av 
bompengeavgifter 

X   X  ¤ 

Kollektiv 
transport 

13.04.11 Legge best mulig til rette for at 
Bærum dekker det anslåtte behov 
for oppstalling av Metro vest for 
Oslo ved å bygge trikkehaller både 
på Avløs og Durud 

X     X 

Friluftsliv 16.01.08 Arbeide for sammenhengende 
kyststi 

X X X X  X 

Friluftsliv 14.04.09 Gi Bærum natur og friluftsråd vilkår 
på linje med Bærum idrettsråd i det 
kommunale samarbeidet 

X X X  X ¤ 

Friluftsliv/ 
landbruk 

19.08.09 Vilkår for endringer i ny friluftslov X  X X  X 

Friluftsliv/hu
ndehold 

22.06.11 Krav om dressurområder og 
områder for trening med løs hun i 
båndtvangstiden 

X  ¤  X ¤ 

Kultur-
minner 

15.10.08 Bevaring av forretningsgården 
Vollsveien 76 på Jar 

X  X   X 

Kultur-
minner 

10.06.09 Godkjenning av moderne tilbygg i 
reguleringsplan for Jarhuset 

 X ¤ X X ¤ 

Kultur-
minner 

03.02.10 Tilbakesending av reguleringsforslag 
for hotell ved ”Villa Birkeli” med krav 
om hensyn til siktlinjer i området til 
dette kulturminnet. 

X  X  X X 

Kultur-
minner 

14.10.09 Bevaring av navnet Kadettangen i 
forbindelse med stadion 

X   X X X 

Kultur-
minner 

15.03.11 Bevaring av navnet Kadettangen i 
forbindelse med brygga 

X    X ¤ 

Landbruk 30.10.07 Hensyn til næringsinteresser ved 
begrensninger i motorisert ferdsel i 
utmark 

X X X  X X 

Landbruk 14.11.07 Holde landbruk utenfor Markaloven 
og sikre lokal innflytelse på 
fastsetting av endelig markagrense. 

X X  X X X 

Landbruk 14.11.07 Sikring av Grini som gammel 
odelsgård i personlig eie 

X  X    
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Tema Dato Forslag Venstre Høyre SV Ap Frp KrF
Kunnskap 15.01.08 Erstatte KRL-faget med et 

livssynsnøytralt fag, men der 
kristendommen vektlegges på 
grunn av historisk og kulturell 
betydning  

X      

Kunnskap 19.06.08 Kutt i lærertetthet uaktuelt som 
innsparing 

X  X    

Kunnskap 24.03.09 Tildeling av ressurser til forsterket 
undervisning i norsk og matematikk 
skal tildeles med mest midler til 
skolene som har dårligst resultat og 
ikke en flat tildeling 

X      

Kunnskap 18.03.10 Tillate dagligvarehandel vis a vis 
Mølladammen skole 

    X  

Sosialt 
ansvar 

27.03.08 Vilkår om fullføring for de elever 
som mottar støtte (og bare de) 
blant de som benytter tilbud om 
sommerskole 

 X   X  

Sosialt 
ansvar 

21.05.08 Støtte til IMDIs oppfordring om 
bosetting av flyktninger 

X  X X  X 

Sosialt 
ansvar 

10.12.08 Ja til IMDIs anmodning om økt 
bosetting av flyktninger 

X  X X  X 

Sosialt 
ansvar 

10.12.08 Se på mulighetene for kommunal 
drift av asylmottak 

X  X X  X 

Sosialt 
ansvar 

20.12.08 Oppfølging fra barnevernet og 
tilbud om ettervern for 19.åringer 
som tidligere har takket nei 

X  X X  X 

Sosialt 
ansvar 

02.06.09 Konkretisering av forebyggende 
arbeid blant barn og unge 

X X X  X ¤ 

Sosialt 
ansvar 

18.06.09 Oppfølging av tiltak mot 
barnefattigdom 

X  X X  X 

Sosialt 
ansvar/ 
Frihet 
under 
ansvar 

02.06.10 Forslag fra politiet om forbud mot 
tigging uten deres tillatelse 

 X  X X  

Sosialt 
ansvar 

02.03.11 Kvalitetssikring av tolketjenester i 
helse og omsorg 

X  X X X ¤ 

Kommunal 
forvaltning 

03.06.08 Omdisponering av 2,07 millioner av 
næringsmillionen til kirken 

 X ¤ X X ¤ 

Kommunal 
forvaltning 

26.08.08 Legge frem kommunale 
eiendommer for salg 

 X   X  

Kommunal 
forvaltning 

03.06.09 Bygging av ny Rådhusbro fremfor å 
flikke på den gamle 

X   X   

Kommunal 
forvaltning 

17.09.09 Analyse av behov ved innføring av 
helsereformen 

X X X  X ¤ 

Kommunal 
forvaltning 

15.02.11 Evaluering av økonomien rundt 
TecnoCamp 

X  X X X X 

Kommunal 
forvaltning 

16.03.11 Ved innsparinger i 2012 vurdere 
salg av rekonvalesenthjemmet i 
Altea 

X  X X X X 

Kommunal 
forvaltning 

16.03.11 Ved innsparinger i 2012 vurdere 
utsettelse av noen av 
idrettsanleggene på Rud 

X  X  X X 
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 Dato Forslag Venstre Høyre SV Ap Frp KrF
Kommunal 
forvaltning 

25.05.11 Forslag om å bremse innføringen 
av samhandlingsreformen i 
helsesektoren 

X X X  ¤ ¤ 

Kommunal 
forvaltning 

09.06.11 Bekymring for 
samhandlingsreformen 

X X X  X ¤ 

Kommunal 
forvaltning 

21.06.11 Salg av Brambanigården, 
Budstikkagården og Gyssestad 
gård til Kommunalt AS 

  ¤ X X ¤ 

Personal-
ansvar 

29.10.08 Innføring av objektive kriterier for 
personlige tillegg i lokale 
lønnsforhandlinger 

X      

Personal- 
ansvar 

25.05.11 Vurdere kutt i seniortiltakene i 
Bærum kommune 

 X   ¤ ¤ 

Frihet 
under 
ansvar 

11.03.09 Obligatorisk årlig branntilsyn i 
privatdelen i boliger med 
familiebarnehage i tillegg til det 
pålagte kvalitetssikringssystem 

 X X X X  

Frihet 
under 
ansvar 

11.05.11 20 års aldersgrense for alkohol på 
Extrema 

    ¤ X 

Kultur 22.06.10 Støtte til Tverrfaglig kunstsenter  X   X  
Kultur 19.10.10 Tillatelse til Extrema dansefestival 

på Kalvøya 
X  ¤ X X ¤ 
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5. En forenklet oppsummering  
 
1. Arealpolitikk – ta vare på grønne Bærum 
Venstre har lykkes med å gjøre Bærum grønnere. Vi var arkitektene bak kommunens vedtak om 
planprogrammet for kommuneplanens arealdel og lykkes i å samle et stort flertall for om å begrense 
videre utbygging betydelig, ivareta Bærum som grønn og landlig kommune og oppruste kollektiv 
infrastruktur. 
Kommuneplanes arealdel ble fra rådmannens side fulgt opp i henhold til dette. Noe som ga et godt 
grunnlag. Vi vant krigen, men vi tapte noen slag: 
Bit for bit nedbyggingen av dyrket mark og grønne lunger fortsetter om enn i et noe redusert tempo. I 
denne perioden er det mot Venstres stemme blant annet vedtatt å omdisponere og bygge ned 
Gjønnesjordet ved Bekkestua, Smiejordet på Fossum og et nytt jorde på Løken gård ved Plantasjen. 
Venstre lykkes ikke med å berge jordet til Vestre Øverland gård syd for Gamle Ringeriksvei og 
Tveterjordet, men vi lykkes med å berge jordene på Bryn gård, et jorde på Haga, flere mindre jorder i 
Lommedalen og en del av Skui Kveise.  
Noen grønne lunger mister vi også: Flertallet ville bygge ned hundejordet på Hauger, deler av 
Grinilunden på Eiksmarka og områdene rundt tidligere Sjømennens Helseheim i Eineåsen ved Rykkinn.  
Vi lykkes imidlertid med å sikre en del områder på Søndre Jong som fremtidige grøntområder: 
”Hestejordet”, ”Hundejordet” og ”Akebakken”. 
 
2. Miljøpolitikk – handling nå! 
Vi har endelig fått gjennomslag for vårt krav om at Bærum kommune skal legge frem årlige miljø- og 
ressursregnskap i tråd med det som kreves i miljøstatus Norge. Dette er vedtatt og det er en god 
begynnelse. Vi fikk også gjennomslag for vårt krav om strengere støykrav i Bærum enn det loven sier. 
Venstre har klart høyere ambisjoner enn flertallet i kommunen i miljøpolitikken. Vi har ikke fått 
gjennomslag for våre gjentatte krav om et bedre kildesorteringstilbud og kommunal innsamling av 
våtorganisk avfall. Vi har ikke fått gjennomslag for krav om vannbåren varme i kommunale nybygg og 
vi har ikke fått gjennomslag for at kommunen skal velge det mest miljøvennlige alternativ dersom det 
er innenfor 10% dyrere enn det billigste alternativet. Vi har ikke fått gjennomslag for å legge 
miljøkriterier til grunn for differensiering av kommunale avgifter, ikke for å legge til rette for 
klimakonferanse, ikke for strengere miljøkrav og ikke for å legge inn biologiske verneverdier i juridisk 
bindene plankart.  Vi har imidlertid fått flertallet med på at det skal gis bedre informasjon til 
nærmiljøet ved større utbyggingsprosjekter, at basestasjoner skal byggemeldes på vanlig måte og at 
kommunen skal anskaffe flere elektriske biler. 
Vi har stått på for å sikre et best mulig kollektiv tilbud til Bærum. Her er alle partiene stort sett enige. 
Den store konfliktsaken ble basestasjonen på Avløs og Durud. Slik vi ser det byttet flertallet her bort 
et viktig tiltak for å få best mulig kollektivbetjening i vest mot en symbolsk og ikke merkbar 
støyforbedringer på ca 2 dB ved å ikke bygge trikkegarasjer ved Durud.  
 
3. Bistand og omsorg – Venstre vil ha et raust og lunt Bærum 
Venstre har tatt opp mange viktige saker innen for helse og omsorg i perioden. Her har vi også hatt 
stor gjennomslagskraft. Blant våre initiativer kan vi trekke frem bruk av terapihund i behandling av 
ulike typer pasienter, som pedagogisk ressurs og for å hjelpe innsatte til et meningsfullt liv. Vi tok 
også initiativet til prosjektet ”skeve hus” – boliger til personer med rusproblemer og/eller dårlig 
boevne. 
Vi tok initiativ til prosjekt med ”dagravning” mot rusomsetning der barn og unge ferdes og et eget 
seminar om rus. 
Vi satte fokus på toalettforholdene på skolene og fare for urinveisinfeksjoner, konsentrasjonsvansker 
og en dårligere skolehverdag. Vi sto bak helsesøstertilbud til aleneforeldre. Vi fikk inn et eget kapittel 
om funksjonshemmede barn i barne- og ungdomsmeldingen.  
Vi har tatt opp viktigheten av fysioterapi til langtidsboende på bo- og behandlingssentrene. 
Viktigheten av grønne omgivelser og bevegelser og mosjon utendørs for personer i institusjon, og 
samarbeid og kommunikasjon mellom sykehus/institusjon, fastlege og spesialister, og pasienten selv 
med pårørende. Vi tok også initiativ for å bedre mulighetene for å ha en trygg og verdig død hjemme 
for de som ønsker det. 
Vi har videre på alle nivå jobbet som ville med Hovedstadsprosessen, Samhandlingsreformen og 
Vestre Viken med iIvaretakelse av pasienter og ansatte i fokus. Vi har ropt varsko fra første stund 
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fordi dette var en altfor dårlig planlagt reform. Konsekvensene for innbyggerne, kommunen og 
folkevalgte er virkelig store. Vi skrev en egen høringsuttale om dette.(Se hjemmesiden) 
 
4. Barn og ungdom - Venstre vil ha et levende, lekende og lærerikt Bærum! 
I skolepolitikken har vi både tapt og vunnet. Vi tapte en kamp om å skjerme kutt i læretetthet fra 
nedskjæringer, men vi har fått viktige gjennomslag for mer ressurser til kompetanseheving blant 
lærere og mer penger til læremidler. 
Når det gjelder sosialt ansvar har vi fått gjennomslag når det gjelder å styrke forebyggende arbeid 
blant barn og unge, bevaring av tolketjenester og flyktningeguide, men ellers lidd nederlag i 
innvandings- og integreringspolitikken. Vi har et annet menneskesyn enn flertallet. Noe som dessverre 
kom klart frem i debatten om tiggere. Her ville flertallet ha en registreringsordning hos politiet! 
 
5. Arbeids- og næringsliv - Venstre vil ha et rikt og varierende arbeids- og næringsliv! 
Vi har fått gjennomslag for å bevare et levende landbruk både i forbindelse med ny Markalov, i 
forbindelse med kommeneplanens arealdel og i forbindelse kommunedelplan for Tanumplatået. I 
enkeltsaker har vi imidlertid tapt. Her kan vi nevne Grini gård som nå har blitt et AS og Gjønnes gård 
som skal byges ned. 
Venstre har tatt initiativ for å få kreative utdannelser til Bærum. Vi fikk løfter om oppfølging av 
Filmskolens ønsker om å flytte til Osloområdet, men det kokte bort i kålen. Nå er politihøyskolen den 
mest aktuelle å få til byen. Intet vondt sagt om politihøyskolen, men det er kanskje mer i tråd med 
Høyres visjoner for byen (jfr. sakene om tiggertillatelse og Extrema forbud) 
 
6. Bolig og fritid - Venstre vil ha stabile og romslige bomiljøer og muligheter for en levende og aktiv 
fritid!  
Venstre har ført en konsekvent politikk mot for mye fortetting. Vi har stilt vilkår om avstand mellom 
bygg i delesaker, vært restriktive i forhold til utnyttelsesgrader, høyder og stilarter som ikke har vært 
strøkstilpasset. Vi fikk gjennomslag for strengere krav til tomtestørrelser i Kommuneplanens arealdel. 
På den annen side har vi ønsket en mer differensiert politikk enn flertallet og satt ja til flere boliger i 
nærheten av kollektive knutepunkt så lenge dette ikke har gått utover grønne lunger eller krevet et 
større fotavtrykk enn de vanlige 20 %. Venstre ville f. eks. ikke blokkere for fremtidig utvikling av 
boligområdet ved Haslum stasjon, men fikk ikke flertallet med oss på det. 
Vi fikk gjennomslag for et samarbeid mellom kommuner i Vestregionen om forsøk med fritt 
barnehage- og skolevalg på tvers av kommunegrensene. 
Et forslag om å utrede ulike modeller for kommunalt tomteerverv og boligkjøp som kan gi praktiske og 
økonomiske fordeler på kort og lang sikt i takt med svingninger i markedet, med den forutsetning at 
grønne lunger og dyrkbar mark ikke benyttes, ble oversendt rådmannen. Vi avventer spent 
oppfølgingen her.  
Vi har fått gjennomslag for vårt gjentatte krav om mer penger til Markastuene, og vi har klart å hegne 
om bibliotekene. Vi har ikke klart å sikre penger for å planlegge å gjennomføre en kyststi fra Asker til 
Oslo. 
På kulturminnefronten sliter vi. Vi tapte kampen om å ta hensyn til arkitekturen på Jarhuset, vi tapte 
kampen om å bevare navnet Kadettangen. Nå heter både brygga Sandvika gjestebrygge og 
fotballstadion Sandvika stadion. Vår kamp for å bevare flere av husene i Vollsveien 76 førte imidlertid 
frem til slutt.  
Det som kanskje vil forbause en del er at i de spørsmål om kommunal forvaltning der det har vært 
strid har vi ofte stått mot Høyre. Med unntak i ønske om å bremse Samhandlingsreformen har vi vært 
uenige om hvor viktig det er å skjerme kommunens eiendom i Altea, Synet på å legge kommunale 
eiendommer ut for salg, overføring av et par millioner kroner fra nærinssatsing til kirken midt i 
budsjettperioden, og synet på viktigheten av å skjerme nye store idrettsanlegg i kuttforslag. Vi ble 
alene om vårt forslag om å innføre objektive kriterier for personlige tillegg i lønnspolitikken i Bærum. 
Venstresiden vil ikke ha personlige tillegg, og høyresiden mener subjektive kriterier holder. Vi mente 
også det var uheldig å vurdere fjerning av fremforhandlede rettigheter i en budsjettprosess, men 
tapte. 
Venstre har stor tillitt til enkeltmenesket når det blir gitt et ansvar. Det har ikke flertallet som vil ha 
årlige inspeksjoner i private hjem som driver familiebarnhehage selv om de fra før er pålagt en 
omfattende internkontroll. Flertallet var imidlertid enige med oss i at Bærum ikke skal ha andre 
grenser for servering av alkohol enn de Stortinget har fastsatt.  


