BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

17.01.2018

HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE
16.01.2018 kl. 18.00 - 19.30
Møteleder:
Anne Lene W. Hojem

Parti

Følgende medlemmer møtte:
Elisabeth Nesset
Håkon B. Hamnes
Erik Tørrissen
Petter K. Melsom
Asbjørn Nilsen
Haakon Kvenna Veum
Hilde Hvaal Durban
Mads Gram Rygg
Sigrid Barstad Sanner
Ingar Sagedal Bie
Harald Sævareid
Tiril Stillufdatter Karlsen

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

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Halvdan Skard
Astrid-Therese Theisen

Parti
AP
KRF

Følgende varamedlemmer møtte:
Ingund Keysand Schille
Kristian Kro

Parti
AP
KRF

H

Antall representanter: 15
Fra administrasjonen
Kristin Nilsen
Erik Førland
Merethe Dypfest Holst
Siv Herikstad

Tittel
Kommunaldirektør velferd
Kommunalsjef barnehager
Konstituert kommunalsjef barne
og ungdomstjenester
Kommunalsjef skole
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

001/18

Godkjenning av protokoll

002/18

Haugtun - Vurdering av mulighet for bygging av
avlastningsbolig/barnebolig ved Haug skole og
ressurssenter –orientering

003/18

Ny veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune,
herunder norm for uteoppholdsareal i barnehage og
skole - før offentlig høring

004/18

Ensomhet som en folkehelseutfordring

005/18

Vedtekter for kommunale barnehager - endring

006/18

Referatsaker

Eventuelt
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001/18: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg barn og unge 12.12.2017 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 001/18 - 16.01.2018:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg barn og unge 12.12.2017 godkjennes slik den foreligger.

002/18: Haugtun - Vurdering av mulighet for bygging av
avlastningsbolig/barnebolig ved Haug skole og ressurssenter -orientering
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om vurdering av mulighet for bygging av
avlastningsbolig/barnebolig ved Haug skole og ressurssenter, tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Hovedutvalget ber om en grundig foreldreinnvolvering i det videre arbeidet med denne
saken.

Forslag fremmet av Petter K. Melsom, Frp
Utredningen skal vurdere om det er hensiktsmessig med felles drift og administrasjon for
Haugtun og Haug skole, jf. ønsket om en dør inn.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hojems tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Melsoms tilleggsforslag ble vedtatt med 14 mot 1 stemmer (SV)
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BAUN - 002/18 - 16.01.2018:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse om vurdering av mulighet for bygging av
avlastningsbolig/barnebolig ved Haug skole og ressurssenter, tas til orientering med
følgende tillegg:
Hovedutvalget ber om en grundig foreldreinnvolvering i det videre arbeidet med denne
saken.
Utredningen skal vurdere om det er hensiktsmessig med felles drift og administrasjon for
Haugtun og Haug skole, jf. ønsket om en dør inn.

003/18: Ny veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune, herunder norm
for uteoppholdsareal i barnehage og skole - før offentlig høring
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges ut på offentlig høring.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmmig vedtatt.

BAUN - 003/18 - 16.01.2018:
Vedtak:
Saken legges ut på offentlig høring.

004/18: Ensomhet som en folkehelseutfordring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om ensomhet som en folkehelseutfordring tas til
orientering.
2. Ensomhetsprosjektet del II videreføres og samarbeid med sosiale entreprenører og
frivillige organisasjoner og hjelpere videreutvikles.
3. Rådmannen kommer tilbake med en sak som omhandler områderettet innsats og
tiltak for å forhindre utenforsakp og fremme sosial integreing.

Behandlingen i møtet:
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Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 004/18 - 16.01.2018:
Vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om ensomhet som en folkehelseutfordring tas til
orientering.
2. Ensomhetsprosjektet del II videreføres og samarbeid med sosiale entreprenører og
frivillige organisasjoner og hjelpere videreutvikles.
3. Rådmannen kommer tilbake med en sak som omhandler områderettet innsats og
tiltak for å forhindre utenforsakp og fremme sosial integreing.

005/18: Vedtekter for kommunale barnehager - endring
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager for 2018 vedtas.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 005/18 - 16.01.2018:
Vedtak:
Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager for 2018 vedtas.

006/18: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
PP-tjenesten - Status
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
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BAUN - 006/18 - 16.01.2018:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Kommunalsjef Erik Førland og seksjonsleder Torunn Marthe Stornes orienterte om status for
kvalitetsarbeidet i barnehagene med fokus på styringsdokumentene og foreldrenes evaluering.
Kommunalsjef Siv Herikstad og eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne orienterte om store
skolekonsepter – skoleanlegg for dagens og fremtidens skole.
Konstituert kommunalsjef barne og ungdomstjenester Merethe Dypfest Holst orienterte om
status PPT.
Anne Lene Hojem minnet om foredrag med professor Thomas Nordahl med tittelen: "Kvalitet i
skolen - betydningen av skolestørrelse" tirsdag 23. januar kl. 18.00.
Planlagte politiske saker 2018 ble omdelt. Kommentarer og innspill kan sendes utvalgssekretæren.

Anne Lene W. Hojem
utvalgsleder
Borgny Danielsen
utvalgssekretær

