BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

MØTEPROTOKOLL

Dato:

04.12.2018

UNGDOMSRÅDET
03.12.2018 kl. 16:45 - 19:00
Før behandlingen av sakskartet orienterte barn og unges representant i Planutvalget, Roger
Jensen, om sitt arbeid med plansaker.
Møteleder:
Anne Smedsrud Edstrøm

Følgende medlemmer møtte:
Anne Smedsrud Edstrøm
Erik Stefanus Hauglin
Even Hodne Valaker
Kamilla Elisabeth Engebretsen
Kristin Kleppe Larnøy
Martin Strømme
Maryam Hashemi
Mikkel Mørch Sollie
Oda Danielsen
Tiril Andersen
Antall representanter:
Fra administrasjonen
Liv Berit Finne
Thomas Soløst
Stig Olai Kapskarmo

Tittel
Direktør
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver/rådssekretær
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

068/18

Godkjenning av protokoll

069/18

Rusmiddelpolitisk handlingsplan - orientering

070/18

«Mixed housing» - konsept for utvikling av
fremtidens boligområder
Referatsaker

071/18
072/18
073/18

Eventuelt

Handlingsplan sykkel 2018-2019 - status og
prioriteringer
Høring- Forslag til endring i opplæringsloven
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068/18 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådet møte 5.11.2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

URÅD - 068/18 - 03.12.2018:
Vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådet møte 5.11.2018 godkjennes slik den foreligger.

069/18 : Rusmiddelpolitisk handlingsplan - orientering
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan tas til
orientering.
2. Arbeidet med rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 igangsettes,
og bevillingspolitiske retningslinjer utarbeides og vedtas i egen sak.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 069/18 - 03.12.2018:
Innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse om arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan tas til
orientering.
2. Arbeidet med rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 igangsettes,
og bevillingspolitiske retningslinjer utarbeides og vedtas i egen sak.

070/18 : «Mixed housing» - konsept for utvikling av fremtidens
boligområder
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse for boligkonseptet «Mixed Housing» tas til orientering.
2. Rådmannen konkretiserer konseptet i innovasjonsprosjektet Vallerveien 146, og legger frem
egen investeringssak (BP2) for prosjektet 1. halvår 2019.
3. Rådmannen bes igangsette reguleringsarbeid for boligprosjekt basert på "Mixed housing" i
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Vallerveien 146 og undersøke muligheter for å anvende konseptet også i Dønskiveien

28-38.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 070/18 - 03.12.2018:
Innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse for boligkonseptet «Mixed Housing» tas til orientering.
2. Rådmannen konkretiserer konseptet i innovasjonsprosjektet Vallerveien 146, og legger frem
egen investeringssak (BP2) for prosjektet 1. halvår 2019.
3. Rådmannen bes igangsette reguleringsarbeid for boligprosjekt basert på "Mixed housing" i
Vallerveien 146 og undersøke muligheter for å anvende konseptet også i Dønskiveien 28-38.

071/18 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Antall elever
2.
Møteplan
Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

URÅD - 071/18 - 03.12.2018:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

072/18 : Handlingsplan sykkel 2018-2019 - status og prioriteringer
Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsplan sykkel 2018-2019 –Rapportering 2018 og prioritering 2019 tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 072/18 - 03.12.2018:
Innstilling:
Handlingsplan sykkel 2018-2019 –Rapportering 2018 og prioritering 2019 tas til
orientering.

073/18 : Høring- Forslag til endring i opplæringsloven
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge gir sin tilslutning til rådmannens forslag til høringssvar fra
Bærum kommune.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Even Hodne Valaker,
Bærum kommune må velge leirskoletilbydere som kan gi et tilbud til alle elever,
uavhengig av funksjonsevne.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Valakers forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 073/18 - 03.12.2018:
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge gir sin tilslutning til rådmannens forslag til høringssvar fra
Bærum kommune.
Bærum kommune må velge leirskoletilbydere som kan gi et tilbud til alle elever,
uavhengig av funksjonsevne.

Eventuelt
Enslige, mindreårige flyktninger inviteres til gløgg og pepperkaker i rådhuset mandag 17.
desember kl. 18.00:

Anne Smedsrud Edstrøm
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

