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BÆRUM KOMMUNE
FORMANNSKAPSKONTORET

MØTEPROTOKOLL

SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT, 
KULTUR OG KIRKE
22.05.2012 kl 19:00

Dato: 24.5.2012

Møteleder: Morten Skauge (H)

Følgende medlemmer møtte:
H Merete Skaug, Henriette Caroline Tønsberg, Liv Skrede, Magnus Ramstad 

Dahl
Ap Kari B. Seljelid, Tone Kristin Grøv
Frp Helene Abusdal
V/Krf/Pp Wolfgang Plagge (V) frem til kl. 1945
SV Harald Sævareid

Følgende medlemmer hadde forfall:
H Morten Dahl-Hansen, Tore D. Langballe
V Bente Knagenhjelm

Følgende varamedlemmer møtte:
H Arild Willersrud, Gunnar Johansen
Krf Kristin Theisen 
V Torgrim Huglen (V) fra kl. 1945

Antall representanter: 13

Fra administrasjonen møtte: 
Kommunalsjef Trine Bendixen
_________________________________________________________________________

Prensentasjon av Bærum Idrettsråd v/styreleder Dag Egil Strømme, nestleder Liv Takle 
Stensaker og styremedlem Øivind Gladsø  

SAKSLISTE:

Saksnummer Sakstittel

028/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL

029/12 MÅNEDSRAPPORT - MARS 2012 - SEKTORUTVALG 
FOR FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE
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030/12 OPPLEGG FOR ARBEID MED NY 
BIBLIOTEKSMELDING 2013

031/12 TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL 
KULTURFORMÅL 2012

032/12 NY FRIVILLIGHETSMELDING 2012

033/12 REFERATSAKER / OMDELT I MØTET

EVENTUELT
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028/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte 24.04.2012 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet

Votering:
Enstemmig.

FRIK-028/12  - 22.05.2012 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte 24.04.2012 godkjennes slik den foreligger.

029/12 MÅNEDSRAPPORT - MARS 2012 - SEKTORUTVALG FOR 
FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE

Forslag til vedtak:
Månedsrapporten tas til etterretning.

Behandlingen i møtet

Votering:
Enstemmig.
Side 3
FRIK-029/12  - 22.05.2012 Vedtak:

Månedsrapporten tas til etterretning.

030/12 OPPLEGG FOR ARBEID MED NY BIBLIOTEKSMELDING 2013

Forslag til vedtak:
Opplegg for arbeid med ny biblioteksmelding 2013 tiltres. 

Behandlingen i møtet

Felles tilleggsforslag alle partier fremmet av Morten Skauge (H): 
I tillegg til områdene skissert i rådmannens opplegg ber FRIKK om at følgende tema vies 
oppmerksomhet i bibliotekmeldingen:

• Vurdering av standard på eksisterende lokaler for bibliotekene i Bærum inkl. 
utviklingsmuligheter og vurdering av evt. behov for nye lokaler/samlokalisering

• Vurdering av hvordan kaffebarer, kafeer og/eller matservering kan integreres som 
en sentral del av bibliotekenes utforming der dette kan være aktuelt.

• Vurdering av endrede åpningstider for bibliotekene, f.eks. søndager og/eller kveld.



4

Side 4

• Vurdering av hvordan innredning og interiør i bibliotekene kan endres i retning av 
bokhandel/kjøpesenter, med vekt på service og markedsføring, og der brukere sees 
på som ”kunder”.

• Vurdering av hvordan deler av bibliotektilbudet i Bærum kan skreddersys for 
utvalgte brukergrupper, f.eks. barn, ungdom, studenter, pensjonister og jobbsøkere.

• Vurdering av hvilken plass ny teknologi, interaktivitet, musikk, spill o.l. bør ha i 
bibliotektilbudet.

• Vurdering av hvordan samarbeidet med kulturlivet og skolene kan videreutvikles 
for å utvide og styrke bibliotekenes tilbud av aktuelle og populære arrangementer.

• Vurdering av hvordan bibliotekenes inntektspotensial kan styrkes, spesielt mht. 
utleie av møterom og konferansefasiliteter til kommersielle aktører. 

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

FRIK-030/12  - 22.05.2012 Vedtak:

Opplegg for arbeid med ny biblioteksmelding 2013 tiltres. 

I tillegg til områdene skissert i rådmannens opplegg ber FRIKK om at følgende tema vies 
oppmerksomhet i bibliotekmeldingen:

• Vurdering av standard på eksisterende lokaler for bibliotekene i Bærum inkl. 
utviklingsmuligheter og vurdering av evt. behov for nye lokaler/samlokalisering

• Vurdering av hvordan kaffebarer, kafeer og/eller matservering kan integreres som 
en sentral del av bibliotekenes utforming der dette kan være aktuelt.

• Vurdering av endrede åpningstider for bibliotekene, f.eks. søndager og/eller kveld.
• Vurdering av hvordan innredning og interiør i bibliotekene kan endres i retning av 

bokhandel/kjøpesenter, med vekt på service og markedsføring, og der brukere sees 
på som ”kunder”.

• Vurdering av hvordan deler av bibliotektilbudet i Bærum kan skreddersys for 
utvalgte brukergrupper, f.eks. barn, ungdom, studenter, pensjonister og jobbsøkere.

• Vurdering av hvilken plass ny teknologi, interaktivitet, musikk, spill o.l. bør ha i 
bibliotektilbudet.

• Vurdering av hvordan samarbeidet med kulturlivet og skolene kan videreutvikles 
for å utvide og styrke bibliotekenes tilbud av aktuelle og populære arrangementer.

• Vurdering av hvordan bibliotekenes inntektspotensial kan styrkes, spesielt mht. 
utleie av møterom og konferansefasiliteter til kommersielle aktører. 

031/12 TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL 
2012 

Forslag til vedtak:
Kommunale tilskudd til kulturformål for 2012 vedtas som foreslått av rådmannen.

Behandlingen i møtet

Felles tilleggsforslag alle partier fremmet av Morten Skauge (H): 
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Rådmannen bes vurdere alternative tildelingsrutiner for kommunens kulturfyrtårnmidler. 
Formålet er å sikre en åpen tildelingsprosess basert på kriterier som gjør det enkelt å 
vurdere berettigelsen av midlene. Vurderingen bes fremlagt for FRIKK ila. høsten 2012.

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 

FRIK-031/12  - 22.05.2012 Vedtak:

Kommunale tilskudd til kulturformål for 2012 vedtas som foreslått av rådmannen.

Rådmannen bes vurdere alternative tildelingsrutiner for kommunens kulturfyrtårnmidler. 
Formålet er å sikre en åpen tildelingsprosess basert på kriterier som gjør det enkelt å 
vurdere berettigelsen av midlene. Vurderingen bes fremlagt for FRIKK ila. høsten 2012.

032/12 NY FRIVILLIGHETSMELDING 2012

Forslag til vedtak:
Forslag til ny frivillighetsmelding 2012 vedtas. 

Behandlingen i møtet

Felles tilleggsforslag alle partier fremmet av Morten Skauge (H): 
1. FRIKK vil understreke viktigheten av at det sivile samfunn er fritt og uavhengig. 

Kommunens primære oppgave overfor frivilligheten er å stimulere til og legge til 
rette for frivillig aktivitet. Kommunens ambisjon er at Bærum skal inkludere flere 
grupper i frivillig aktivitet og ha en frivillig sektor som ligger i verdenstoppen hva 
angår deltagelse fra alle deler av befolkningen. 

2. Til grunn for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor må prinsippet om at 
frivillig innsats skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester ligge.

3. Bærum bør i årene som kommer særlig satse på å utvikle nye samarbeidsprosjekter 
med frivillige aktører innen sektorer som helse og pleie- og omsorg. Kommunen 
bør særlig stimulere frivillighet som involverer mennesker med særskilte behov, 
f.eks. personer med utviklingshemming, flyktninger/innvandrere og personer i 
sykehjem og på hospice. 

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

FRIK-032/12  - 22.05.2012 Innstilling:

Forslag til ny frivillighetsmelding 2012 vedtas. 

1. FRIKK vil understreke viktigheten av at det sivile samfunn er fritt og uavhengig. 
Kommunens primære oppgave overfor frivilligheten er å stimulere til og legge til 
rette for frivillig aktivitet. Kommunens ambisjon er at Bærum skal inkludere flere 
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grupper i frivillig aktivitet og ha en frivillig sektor som ligger i verdenstoppen hva 
angår deltagelse fra alle deler av befolkningen. 

2. Til grunn for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor må prinsippet om at 
frivillig innsats skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester ligge.

3. Bærum bør i årene som kommer særlig satse på å utvikle nye samarbeidsprosjekter 
med frivillige aktører innen sektorer som helse og pleie- og omsorg. Kommunen 
bør særlig stimulere frivillighet som involverer mennesker med særskilte behov, 
f.eks. personer med utviklingshemming, flyktninger/innvandrere og personer i 
sykehjem og på hospice.

033/12 REFERATSAKER / OMDELT I MØTET

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/mottaker Tittel
1 12/58515 X 11.05.2012 Biblioteksmelding 2013 -

Samarbeid med SmartCity 
Bærum

2 12/58298 X 11.05.2012 Sommeren 2012 - åpningstider 
ved bibliotekene i Bærum 
kommune.

Behandlingen i møtet

Votering:
Enstemmig.

FRIK-033/12  - 22.05.2012 Vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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EVENTUELT

Spørsmål:
Helene Abusdal (Frp) stilte spørsmål vedrørende sittebenker på Haslum gravlund.
Rådmannen kommer tilbake til saken.

Torgrim Huglen (V) stilte spørsmål om Bærum kommune samarbeider med 
Kriminalomsorgen slik at deler av samfunnstjenesten kommer kommunen til gode.
Rådmannen kommer tilbake til saken.

Omdelt:
Presentasjon ”Bærumsidretten og kommunal støtte, orientering til FRIKK, 22.5”
Samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Bærum Idrettsråd
Årsberetning 2011 Bærum Idrettsråd

Program for BAKgården 
Ny Giv, Bli med på motorcamp. Ungdomstjenesten i Bærum kommune

MØTET HEVET.

Morten Skauge
Utvalgsleder

Inger Kvannes
Utvalgssekretær


