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007/18: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg barn og unges møte 16.01.2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 007/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg barn og unges møte 16.01.2018 godkjennes slik den foreligger.

008/18: Klimaklok Bærum - Klimastrategi 2030
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klimastrategi 2030 med handlingsplan vedtas
2. Konkrete tiltak med økonomiske konsekvenser behandles som del av HP 2018-2021
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Fellesforslag (alle partier)
Hovedutvalg barn og unge tar Klimastrategi 2030 med handlingsplan til orientering.

Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
1. Bærum Kommune må arbeide for at Akershus Fylkeskommune så raskt som mulig
iverksetter et prøveprosjekt med el-ferge i indre Oslofjord, for eksempel mellom Oslo,
Bærum og Asker.
2. Bærum kommune må arbeide for at Akershus Fylkeskommune/VIken fylke skal arbeide
for at fjorden skal benyttes som grønn ferdselsåre og at passasjertrafikken på Oslofjorden
så snart som mulig benytter nyllutslippsteknologi både på eksisterende og nye kontrakter.
Forslag fremmet av Harald Sævareid,

1

Mål
Innen 2050 skal Bærum
1
kommune være et
lavutslippssamfunn. Utslipp av
klimagasser skal reduseres
med 50% innen 2030.

Strategi
Bærum kommune skal utarbeide et årlig
klimaregnskap og klimabudsjett fra 2020.

4
2

3

Bærum kommune skal tenke 2
klima innenfor energi,
transport, mobilitet, bygg og
ressursbruk.
Bærum kommune skal bli en 3
nasjonal pådriver for å
redusere klimautslipp.
4

4

5
6

7

8

Mål - Energi
Kommunale bygg skal
5
redusere klimabruken med
50% innen 2025 og 75% innen
2040
Nye bygg som prosjekteres i 6
2020 være nullutslipps hus
Bærum kommune skal bidra 7
til, og stille krav om, at
utbyggere velger
klimanøytrale energiløsninger
i alle bygg.
Bærum kommune skal bidra 8
til, og redusere terskelen for,
at innbyggere velger
klimaklokt ved rehabilitering
av bygg. Kommunen skal bidra
med kunnskap og råd slik at
etterisolering utføres på flere
hus.
9

Bærum kommune skal utarbeide en langsiktig
plan for reduksjon av klimagasser innen 2020

Bærum kommune skal legge forholdene til rette
for at alle innbyggere skal kunne delta i et
klimaløft. Det skal være reelle valgmuligheter for
gode klimavalg.
Bærum kommune skal være i dialog med
kunnskapsbedrifter og kunnskapsorganisasjoner
med hensyn til bruk av klimateknologi
Strategi - Energi
Kommunen skal øke arbeidet med å skifte ut
energiløsninger til jordvarme, varmepumper,
fjernvarme eller andre klimavennlige
oppvarmingsformer.
Kommunen skal arbeide for å skifte ut lyskilder
til LED i alle bygg og i det offentlige rom
Kommunen skal tilby alle boligeiere gratis
termofotografering av bygg og elektrisk anlegg
slik at unødig energibruk kan reduseres.

Kommunen må få på plass en mulighet for
avlesing av energimålere slik at effekten ved
energitiltak kan tallfestes.

Kommunen skal gjennom avtaler med utbyggere
forhandle fram en klimanøytral oppvarming av
byggene. Kommunen kan bruke
rekkefølgebestemmelsene til å utsette utbygging
inntil fjernvarme er på plass i det aktuelle
området. Eventuelt kan utbygger selv velge
klimakloke løsninger.
10 Alle bygg skal prosjekteres med solceller og/eller
solfangere.
11 Ved alle innkjøp skal kommunen vektlegge
klimautslipp ved produksjon og transport
Mål - Mobilitet
Strategi - Mobilitet
Innen 2025 skal alle
12 Kommunen skal kun velge nullutslippsbiler ved
kommunale kjøretøy bruke el.
fornying av bilparken
eller hydrogen som
energikilde
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Innen 2025 skal minst 30 % av 13 Kommunen skal tilrettelegge for ladepunkter og
alle biler i kommunen være
fyllestasjoner for hydrogen
nullutslippsbiler
10 Innen 2025 skal 65 % av alle 14 Kommunen skal prioritere sykkelfelt/veier
personreiser være kollektiv,
framfor andre veiutbygginger. Vedlikehold av
gange eller sykkel. Sykkel skal
sykkel/gangfelt skal prioriteres foran bilveier.
utgjøre minst 20 %
15 Det skal etableres gangfelt og sykkelfelt 3 km. i
alle retninger fra skolene slik at barn velger
gange og sykkel til skole og fritidsaktiviteter.
16 Det etableres flere innfartsparkeringsplasser.
17 Parkeringsnorm og gateparkering reduseres
18 Parkeringsavgiften på dagtid økes med 40%
19 Kommunen skal arbeide aktivt overfor
fylkeskommune og staten for å styrke
kollektivtilbudet i kommunen.
20 Kommunen må båndlegge areal som er viktige i
forhold til kollektivutbygginger
21 Det etableres trygg sykkelparkering ved alle
kollektivknutepunkt, skoler og kommunale
arbeidsplasser.
22 Det gis et motivasjonstilskudd til alle kommunalt
ansatte som velger kollektiv, gange eller sykkel
ved reise til og fra arbeid
23 Kommunale arbeidsplasser med arbeidstid
utover kollektivtilbud utstyres med el-sykler
24 Sandvika gjøres til bilfri sone og det etableres en
ordning utlån av by-sykkel
25 Bekkestua sentrum gjøres bilfritt
Mål - ressurser
Strategi - ressurser
11 Redusere innbyggeres
26 Kommunen bruker sin forbruksmakt til å kreve
restavfall med 30% innen 2020
mindre emballasje på varer og lettere
og 50% innen 2025.
gjenvinnbare produkter. Ressursregnskap må
ligge som et vesentlig kriterium ved alle innkjøp.
12 Kommunen reduserer sitt
27 Kommunen skal bidra til økt ressursforståelse
restavfall med 60% innen 2025
hos alle innbyggere. Ressursgjenvinning og
avfallssortering skal gjøres enkelt for alle
innbyggere.

Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Øvrige forslag følger saken uten votering.
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BAUN - 008/18 - 06.02.2018:
Innstilling:
Hovedutvalg barn og unge tar Klimastrategi 2030 med handlingsplan til orientering.

009/18: "Bedre læring" - Revidert kvalitetsplan for Bærumsskolen
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar saken til orientering.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Demokrati og medborgerskap er viktige temaer i en skole for fremtiden. I den forbindelse
bør et større fokus på filosofi og retorikk være en viktig del av læringen. Hovedutvalget
ber Rådmannen komme tilbake med en sak hvor man belyser hvordan man kan integrere
disse temaene bedre i Bærumsskolen. På ungdomstrinnet kan faget for eksempel tilbys
som et valgfag.

Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Godt inneklima er en forutsetning for god læring. Det forutsettes at dette blir ivaretatt.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Hojem ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 009/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar saken til orientering med følgende tillegg:
Demokrati og medborgerskap er viktige temaer i en skole for fremtiden. I den forbindelse
bør et større fokus på filosofi og retorikk være en viktig del av læringen. Hovedutvalget
ber Rådmannen komme tilbake med en sak hvor man belyser hvordan man kan integrere
disse temaene bedre i Bærumsskolen. På ungdomstrinnet kan faget for eksempel tilbys
som et valgfag.
Godt inneklima er en forutsetning for god læring. Det forutsettes at dette blir ivaretatt.
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010/18: Skolekapasitet nord i østre Bærum - plan for utvidelse av kapasitet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Behov for økt barneskolekapasitet nord i Østre Bærum løses ved utvidelse av
Eiksmarka skole.
a. Planlegging og detaljregulering av kapasitetsutvidelsen til 4-parallell
igangsettes.
b. I forbindelse med detaljreguleringen gjøres det også en vurdering av
mulighet for utvidelse av idrettskapasiteten og samlokalisering av skole- og
folkebibliotek slik det fremkommer i saken.
c. Skolen utvides med midlertidig kapasitetsøkning fra 23 til 25 klasserom fra
høsten 2018.
2. Ved Eikeli skole økes kapasiteten fra 21 til 23 klasser innenfor eksisterende
bygning,
dette gjøres i forbindelse med rehabilitering av skolen.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Skolekapasitet nord i østre Bærum - plan for utvidelse av kapasitet sendes på høring før
Hovedutvalg barn og unge behandler saken.

Votering:
Hojems ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 010/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Skolekapasitet nord i østre Bærum - plan for utvidelse av kapasitet sendes på høring før
Hovedutvalg barn og unge behandler saken.

011/18: Konsept for skoleanlegg i Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Føringene i konseptet for bærumsskolene skal legges til grunn for skoleutbyggingsprosjekter i Bærum i årene som kommer, og erstatter tidligere vedtatte arealprogram fra
2003.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Saken behandles over to møter.
Hovedutvalg barn og unge ber om et notat hvor de ulike områdene drøftes og utredes
grundig. Notatet skal vurdere og drøfte blant annet store og små skoler også sett i
sammenheng med skolenes fagmiljøer og ny lærernorm.

Votering:
Forslag fra Hojem ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 011/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Saken behandles over to møter.
Hovedutvalg barn og unge ber om et notat hvor de ulike områdene drøftes og utredes
grundig. Notatet skal vurdere og drøfte blant annet store og små skoler også sett i
sammenheng med skolenes fagmiljøer og ny lærernorm.

012/18: Inntaket til 1. og 8. trinn skoleåret 2018/2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til føringer for innmeldingen skoleåret 2018/19 vedtas:
1. Det opprettes ekstraklasse for 8. trinn høsten 2018 på Bekkestua ungdomsskole.
2. Det opprettes ekstraklasse for 1. trinn høsten 2018 på Høvik skole.
3. Det opprettes ekstraklasse for 1. trinn høsten 2018 på Grav skole.
4. Elevplassene på Storøya skole forbeholdes i hovedsak elever som bor i skolens eget
inntaksområde.
5. Etter at Sektorutvalget har behandlet denne saken, vil skolene gi elevene tilbud om
skoleplass.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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BAUN - 012/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Rådmannens forslag til føringer for innmeldingen skoleåret 2018/19 vedtas:
1. Det opprettes ekstraklasse for 8. trinn høsten 2018 på Bekkestua ungdomsskole.
2. Det opprettes ekstraklasse for 1. trinn høsten 2018 på Høvik skole.
3. Det opprettes ekstraklasse for 1. trinn høsten 2018 på Grav skole.
4. Elevplassene på Storøya skole forbeholdes i hovedsak elever som bor i skolens eget
inntaksområde.
5. Etter at Sektorutvalget har behandlet denne saken, vil skolene gi elevene tilbud om
skoleplass.

013/18: Ordensreglement for Bærumsskolen - revidering
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge gir sin tilslutning til rådmannens forslag til revidert
ordensreglement for Bærumsskolen.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Stryk paragraf 7.7 Bruk av hodeplagg

Forslag fremmet av Petter K. Melsom, Frp
§ 7.4 forblir slik rådmannen opprinnelig foreslo:
§ 7.4 Bortvisning
Bortvisning er den mest alvorlige sanksjonen for grunnskolen og kan bare brukes i de
mest alvorlige tilfellene eller ved gjentatte brudd på ordensreglementet.
Elever på 1. – 7. trinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer (inntil to timer)
eller for resten av skoledagen. Det kreves tilsyn av eleven. Bortvisning inntil to timer kan
delegeres lærer og krever ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Bortvisning resten av
dagen, eller bortvisning inntil tre dager (kun for 8. – 10. trinn) krever enkeltvedtak fattet
av rektor. Foresatte til elever på årstrinnene 1 – 7 skal varsles før det blir satt i verk
bortvisning for resten av dagen.

Votering:
Forslag fra Sævareid fikk 1 stemme og falt.
Ved alternativ votering mellom rådmannnens forslag og forslag fra Melsom, ble forslag
fra Melsom vedtatt med 9 mot 6 stemmer (Ap, SV, Mdg, V).
Rådmannens forslag ble forøvrig enstemmig vedtatt.
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BAUN - 013/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge gir sin tilslutning til rådmannens forslag til revidert
ordensreglement for Bærumsskolen med følgende endring i § 7.4:
§ 7.4 Bortvisning
Bortvisning er den mest alvorlige sanksjonen for grunnskolen og kan bare brukes i de
mest alvorlige tilfellene eller ved gjentatte brudd på ordensreglementet.
Elever på 1. – 7. trinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer (inntil to timer)
eller for resten av skoledagen. Det kreves tilsyn av eleven. Bortvisning inntil to timer kan
delegeres lærer og krever ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Bortvisning resten av
dagen, eller bortvisning inntil tre dager (kun for 8. – 10. trinn) krever enkeltvedtak fattet
av rektor. Foresatte til elever på årstrinnene 1 – 7 skal varsles før det blir satt i verk
bortvisning for resten av dagen.

014/18: Fraværsrutiner i bærumsskolen
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar de nye fraværsrutinene for bærumsskolen til
orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Elisabeth Nesset, Ap
De nye fraværsrutinene for bærumsskolen evalueres etter ca. 2 år.

Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Innstillingen fra Ungdomsrådet oversendes rådmannen.

Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Nesset ble enstemmig vedtatt
Forslag fra Hojem oversendes rådmannen

BAUN - 014/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar de nye fraværsrutinene for bærumsskolen til
orientering med følgende tillegg:
De nye fraværsrutinene for bærumsskolen evalueres etter ca. 2 år.
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015/18: Jarenga barnehage - Konseptanalyse BP2
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse og konseptanalyse tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase og nødvendige anskaffelser
knyttet til prosjektering og bygging av ny Jarenga barnehage i tråd med den
fremdrift og prosjektambisjonene som er redegjort for i saken.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre rivning av bygningsmassen tilhørende
Jarenga og Storenga barnehager høsten 2018. Etter gjennomført planleggingsfase
legges det frem egen sak for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av
prosjektrammer.
Behandlingen i møtet:
Habilitetsvurdering:
Før behandling av saken ble habilitetsspørsmål vedrørende representanten Hilde Hvaal
Durban (H) vurdert. Begrunnelsen er at Durban har to barn i Jarenga barnehage. Utvalget
kan ikke se at avgjørelsen i denne sak skulle føre til en særlig fordel eller ulempe som
tilkommer Durban spesielt. Hovedutvalg barn og unge fant, etter en helhetsvurdering av
bl.a. kommuneloven §40.3,c og forvaltningsloven § 6.2, at Hilde Hvaal Durban er habil, og
fattet enstemmig vedtak om dette.
Forslag fremmet av Hilde Hvaal Durban, H
Rådmannen bes vurdere BREEAM Excellent med opsjonspris på Outstanding, i tillegg til
allerede nevnte BREEAM Very Good med opsjonspris på Excellent. Rådmannen bes også
vurderer livsløpskostnadene for barnehagen når endelig beslutning om standard legges
frem.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Durban ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 015/18 - 06.02.2018:
Innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse og konseptanalyse tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase og nødvendige anskaffelser
knyttet til prosjektering og bygging av ny Jarenga barnehage i tråd med den fremdrift og
prosjektambisjonene som er redegjort for i saken.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre rivning av bygningsmassen tilhørende
Jarenga og Storenga barnehager høsten 2018. Etter gjennomført planleggingsfase legges
det frem egen sak for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektrammer.
4. Rådmannen bes vurdere BREEAM Excellent med opsjonspris på Outstanding, i tillegg til
allerede nevnte BREEAM Very Good med opsjonspris på Excellent. Rådmannen bes også
vurderer livsløpskostnadene for barnehagen når endelig beslutning om standard legges
frem.
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016/18: Tilskudd til praktiske og estetiske uttrykksformer i barnehagene
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg barn og unge tar sak med forslag til praksis for tildeling av tilskuddsmidler til
tiltak for praktiske og estetiske uttrykksformer i barnehagene til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 016/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Hovedutvalg barn og unge tar sak med forslag til praksis for tildeling av tilskuddsmidler til
tiltak for praktiske og estetiske uttrykksformer i barnehagene til orientering.

017/18: Rapportering på oppfølging av vedtak 2017 - Hovedutvalg BAUN
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak og oversendte forslag for 2017 tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 017/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak og oversendte forslag for 2017 tas til
orientering.

018/18: Planlagte politiske saker 2018 for hovedutvalg BAUN
Rådmannens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte saker for Hovedutvalg barn og unge tas til orientering.
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Behandlingen i møtet:

Votering:
Rådmannens forslag med fremlagte forslag, tillegg og behov for klargjøring ble enstemmig
vedtatt.

BAUN - 018/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Oversikt over planlagte saker for Hovedutvalg barn og unge tas til orientering med de
forslag, tillegg og behov for avklaringer som fremkom i møtet.

019/18: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.

Tittel
Musikkorps i Bærum og øvingslokaler
Analyse av sykefraværsstatistikken
Levre skole - oppfølging av formannskapets merknader til sak
004/18

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 019/18 - 06.02.2018:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Spesialrådgiver Atle Thorud fra Budsjett og analyse orienterte om høringsutkast til
skolebehovsanalysen
Konstituert kommunalsjef - barne og ungdomstjenesten Merethe Dypfest Holst orienterer
om Psykisk helse i Norge. Rapporten som ble publisert i januar 2018 er skrevet på
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som ønsket en oppdatering av rapport
2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. I rapporten presenteres
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oppdaterte tall på forekomsten av psykiske lidelser i den norske befolkningen og nye
analyser på omfang av helsetjenestebruk for disse lidelsene. I tillegg omfatter rapporten
egne kapitler om demens, søvnvansker og livskvalitet. Det ble orientert om faktatall for
Bærum og tiltak.
Kommunaldirektør velferd Kristin Nilsen orienterte om status for PPT.
Kommunaldirektør velferd Kristin Nilsen orienterte om endringer i barne- og
ungdomstjenesten som trer i kraft 1. mars 2018. Det fremlegges en sak om dette på
utvalgets marsmøte.
Kommunalsjef Siv Herikstad orienterte om Elevundersøkelsen 2017
Kommunalsjef Erik Førland og seksjonsleder Monica Andersen orienterte om
foreldreundersøkelse i barnehagene 2017 med vekt på oppfølging og arbeid med
resultatene.

Anne Lene W. Hojem
utvalgsleder
Borgny Danielsen
utvalgssekretær

