BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR
24.01.2019 kl. 18:00 - 21:00

Møteleder:
Morten Skauge

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Cathrine Chaffey
Gunnar Gussgard
Priya Prasath
Wenche F. Berg-Olsen
Yngve Bjerke
Dag Egil Strømme
Elia Otero
Frode Bostadløkken
Morten Dahl-Hansen
Morten Skauge
Signe Bakke Sølberg Johannessen
Edvard B. Værland
Øystein Goksøyr

Parti
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
MDG
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Kathrine Zeiner-Gundersen
Morten Larsen

Parti
H
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Aslaug-Marie Helle
Tom Major Coward

Parti
H
H

Antall representanter: 15

25.01.2019
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Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold
2019-2022
Høring - endringer i stedsnavnloven

002/19

Referatsaker

004/19

Eventuelt
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001/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 13.12.2018 godkjennes slik
den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig vedtatt.

MIK - 001/19 - 24.01.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget formiljø, idrett og kulturs møte 13.12.2018 godkjennes slik
den foreligger.

003/19 : Fornebu 2035 - Strategi for utvikling av fornebusamfunnet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Strategien legges til grunn for Bærum kommunes innsats og deltakelse i arbeidet
med utvikling av fornebusamfunnet.
2. Målformuleringen i punkt E i handlingsplanen endres til: «Det er utviklet en digital
plattform, som brukes i kommunikasjon og daglig samhandling mellom ulike
aktører. Bylab eller lignende blir brukt som medvirkningsarena.»
3. Rådmannen tar initiativ til at utviklingsarbeidet kan følgeforskes.

Behandlingen i møtet:

MIK - 003/19 - 24.01.2019:
Innstilling:
1. Strategien legges til grunn for Bærum kommunes innsats og deltakelse i arbeidet
med utvikling av fornebusamfunnet.
2. Målformuleringen i punkt E i handlingsplanen endres til: «Det er utviklet en digital
plattform, som brukes i kommunikasjon og daglig samhandling mellom ulike
aktører. Bylab eller lignende blir brukt som medvirkningsarena.»
3. Rådmannen tar initiativ til at utviklingsarbeidet kan følgeforskes.
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004/19 : Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den foreligger
2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og
2022 og evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
nytt punkt til vedtak;
3. Bærum kommune gir sin synlige tilslutning til Pride-feiringen i uke 25, blant annet
ved å flagge med regnueflagget ved Rådhuset, skoler og andre aktuelle kommunale
institusjoner.
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
4. Behovet for kunnskap om kjønnsinkongruens tydeliggjøres i handlingsplanen.
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg Johannessen, MDG
Nytt punkt:
5. Fram til læreplanen er tilstrekkelig oppdatert, skal kommunen koble på frivillige
organisasjoner til å belyse LHBT-tematikken i skolen, herunder i seksualundervisningen.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Signe Bakke Sølberg Johannessens forslag følger saker uten votering.
MIK - 004/19 - 24.01.2019:
Innstilling:
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den foreligger
2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og
2022 og evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret

005/19 : Høring - endringer i stedsnavnloven
Rådmannens forslag til vedtak:
Bærum kommune anbefaler forslag alternativ 2 til endringer i stedsnavnloven.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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MIK - 005/19 - 24.01.2019:
Vedtak:
Bærum kommune anbefaler forslag alternativ 2 til endringer i stedsnavnloven.

002/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Spørsmål om Stabæk fotball sitt gatelag- 2018
Behandlingen i møtet:
Votering:
Referert dokument ble enstemmig tatt til orientering.

MIK - 002/19 - 24.01.2019:
Vedtak:
Referert dokument tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Priya Prasath (Ap) ba om et notat vedrørende oppføring av Bjarne Melgaards prosjekt A
House to die in på Høvikodden.
Utvalgsleder redegjorde for saken og besvarte at et slikt notat først vil være aktuelt
dersom det kommer en forespørsel eller søknad til kommunen.
Wenche Berg-Olsen (Frp) stilte spørsmål om det har kommet lys i hundeparken på
Fornebu og informerte om at porten er ødelagt.
Kommunalsjef Finnanger informerte om at det blir lys til våren.

Morten Skauge
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

