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Kommunestyret-03.02.2021- 011/21
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Formannskapet-13.01.2021- 010/21
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.12.2020- 095/20
Innstilling:
Saken tas til orientering
Hovedutvalg for bistand og omsorg-09.12.2020- 080/20
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Hovedutvalg for barn og unge-08.12.2020- 081/20
Innstilling:
Saken tas til orientering.

Ungdomsrådet-03.12.2020- 070/20
Innstilling:
Saken tas til orientering
Eldrerådet-01.12.2020- 043/20
Innstilling:
Saken tas til orientering
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-30.11.2020- 056/20
Rådets anbefaling:
1. Saken tas til orientering.
2. Råd for personer med funksjonsnedsettelse ønsker å fremheve viktigheten av at det gis god
informasjon om kjønns- og seksualmangfold til rådets brukere, deres pårørende og andre
nærkontakter. I tillegg vil rådet også fremheve viktigheten av opplæring av ansatte.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

SAKEN I KORTE TREKK
Bærum kommune vedtok i kommunestyret 06.03.2019 Handlingsplan for kjønns- og
seksualitetsmangfold 2019-2022. Det ble vedtatt at «planen og tiltakene evalueres, i samarbeid
med aktuelle organisasjoner, i 2020 og 2022 og evalueringsrapportene legges frem for
kommunestyret».
Redegjørelse
Handlingsplan for kjønns og seksualitetsmangfold 2019-2022 har som hovedmål å øke respekten for
kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Bærum samt skape større trygghet for seksuelle minoriteter og
øke kompetansen hos kommunens ansatte om kjønnsuttrykk og seksuell orientering.
Vi skal:
1. Øke kommunens kunnskap om forhold som påvirker levekårene til lesbiske, homofile, bifile,
transpersoner og skeive i Bærum
2. Øke kompetansen blant innbyggere og ansatte i kommunen om kjønnsuttrykk og seksuell
orientering
Planen for kjønns- og seksualitetsmangfold er en sektorovergripende plan som i ulik grad berører
alle deler av kommunens virksomhet. Tiltakene i handlingsplanen er basert på kommunens ansvar
som tjenesteyter og som arbeidsgiver, og kommunen som samarbeidspartner med aktuelle lag og
foreninger og det sivile samfunn. Kommunen har allerede en rekke planer som omhandler forhold
som også angår LBHT+ personer. Implementeringen av planen for kjønns- og seksualitetsmangfold
vil der det er relevant, gjennomføres sammen med implementering av tiltak fra andre relevante
planer for å sikre helhet i kommunens arbeid. Kommunedirektøren vil ved rullering av planverk,
vurdere om det er hensiktsmessig å samordne hele eller deler av planene, alternativt redusere og
samordne noen av tiltakene.
Vurdering

Planen inneholder en tiltaksplan. Vedlegg 1 beskriver foreløpig status av tiltaksplanen så langt i 4
års perioden. Covid 19 situasjonen har ført til at enkelte av tiltakene er forsinket i forhold til plan.
I 2019 og 2020 er det kartlagt forhold samt innledet dialog med relevante organisasjoner som FRI
Oslo og Viken, Skeiv verden og Skeiv ungdom. Det har blitt avholdt en rekke samarbeidsmøter i
perioden. I 2019 og 2020 er det internt i kommunen også etablert samarbeidsforum og utforsket
muligheter, særlig innenfor relevant statistikk og plan for innhenting av statistikk. Relevante parter
er Oppvekst- skole og ungdom og fritid, Natur og Idrett, Flyktningkontoret, samt SLT og
Folkehelsekoordinator. Kommunedirektøren vil i 2021 etablere en definert arbeidsgruppe for å sikre
innsatsen videre i perioden.
Noen aktiviteter er planlagt med oppstart i 2021.
Tilgang på tall og statistikk
I behandlingen av handlingsplanen i kommunestyret var en del av vedtaket som følger:
«Rådmannen bes fremme en tilleggssak der levekårene til LHBT+ personer i Bærum kartlegges.
Det bes om data for Bærum lokalt tilsvarende data fremlagt i BAUN møtet 22.1.2019 i sak
004/19 nasjonale data, og i henhold til sak i kommunestyret 30.5.2018 i sak 69/18».
Det planlegges en befolkningsundersøkelse knyttet til hatkriminalitet og hatefulle ytringer. Denne
vil kunne gi mer informasjon om levekår til LHBT+ i Bærum. Forskning viser at det å være utsatt for
hatkriminalitet og hatefulle ytringer redusere livskvaliteten. Kommunedirektøren vurderer også å
gjennomføre en generell befolkningsundersøkelse innen levekår hvor man vil forsøke å få med en så
god representasjon av alle grupper som mulig. Dette vil gi ytterligere informasjon om levekårene til
LHBT+ personer i Bærum og vil bli lagt frem politisk.
Ungdata undersøkelsen som ble gjennomført i 2019 inneholdt spørsmål om opplevd seksualitet for
elever på videgåene skole. Disse tallene vil, supplert med befolkningsundersøkelsen, gi en
indikasjon på levekår for LHBT+ ungdom som går på videregående skole i Bærum.
Høsten 2020 ble spørsmål knyttet til rasisme og diskriminering inkludert i elevundersøkelsen på
ungdomsskoletrinnet. Resultater fra denne foreligger i desember 2020. Bærum kommune vil være
en pådriver for at kjønn og seksualitet blir en del av spørsmålene også blant ungdomsskoleelever
i neste runde av gjennomføringen av Ungdata undersøkelsene.
Resultater av alle undersøkelsene vil bli lagt frem politisk i en egen sak når de foreligger. De vil også
bli brukt til å målrette videre innsats for handlingsplanen.

Vedlegg:
Status tiltaksplan i Handlingsplan for kjønns- og
seksualitetsmangfold per desember 2020
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Behandlingen i møtet 03.02.2021 Kommunestyret
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret-03.02.2021- 011/21:
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet 13.01.2021 Formannskapet
Votering:
Likelydende innstilling fra hovedutvalgene ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-13.01.2021- 010/21:
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet 10.12.2020 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.12.2020- 095/20:
Innstilling:
Saken tas til orientering
Behandlingen i møtet 09.12.2020 Hovedutvalg for bistand og omsorg
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for bistand og omsorg-09.12.2020- 080/20:
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet 08.12.2020 Hovedutvalg for barn og unge
Forslag fremmet av Elisabeth Fremstad Aukrust, KrF
Jeg ber om en tydeliggjøring av hvordan barnehager og skoler bidrar til å hjelpe våre barn og unge
til å godta og akseptere seg selv slik de er, beskytter dem mot unødig seksualisering, mot sex-og
kroppspress og styrker dem i å sette egne grenser mot slikt press.
Votering:
Elisabeth Fremstad Aukrusts (Krf) forslag ble trukket.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-08.12.2020- 081/20:

Innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet 03.12.2020 Ungdomsrådet
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtat.
Ungdomsrådet-03.12.2020- 070/20:
Innstilling:
Saken tas til orientering
Behandlingen i møtet 01.12.2020 Eldrerådet
Votering:
Enstemmig vedtatt

Eldrerådet-01.12.2020- 043/20:
Innstilling:
Saken tas til orientering
Behandlingen i møtet 30.11.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Forslag fremmet av Sørbye, Liv Wergeland, KrF
Råd for personer med funksjonsnedsettelse ønsker å fremheve viktigheten av at det gis god
informasjon om kjønns- og seksualmangfold til rådets brukere, deres pårørende og andre
nærkontakter.
I tillegg vil rådet også fremheve viktigheten av opplæring av ansatte.
Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Liv Wergeland Sørbyes forslag ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-30.11.2020- 056/20:
Rådets anbefaling:
1. Saken tas til orientering.
2. Råd for personer med funksjonsnedsettelse ønsker å fremheve viktigheten av at det gis god
informasjon om kjønns- og seksualmangfold til rådets brukere, deres pårørende og andre
nærkontakter. I tillegg vil rådet også fremheve viktigheten av opplæring av ansatte.

