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001/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 3.12.2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokolen ble ensemmig godkjent.

URÅD - 001/19 - 14.01.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 3.12.2018 godkjennes slik den foreligger.

002/19 : Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den foreligger
2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og
2022 og evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, med følgende innspill:
- Det bør gis en form for seksualundervisning tidligere enn i dag. (Dette gjøres flere
steder allerede men er ofte avhengig av den enkelte pedagog.)
- Handlingsplanen bør også ligge til grunn for religionsundervisningen.
URÅD - 002/19 - 14.01.2019:
Rådets anbefaling:
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den foreligger
2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og
2022 og evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret
3. Det bør gis en form for seksualundervisning tidligere enn i dag. (Dette gjøres flere
steder allerede men er ofte avhengig av den enkelte pedagog.)
4. Handlingsplanen bør også ligge til grunn for religionsundervisningen.
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003/19 : Psykologer på skolene
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om psykologer på skolene til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, med følgende tilleggsbemerkninger:
- Ungdomsrådet støtter at helsesykepleier som "første" instans (jf. helsetrappen) er den
mest effektive måten å organisere ressursene på. Denne ressursen bør styrkes.
- Rådmannen bør følge opp at dagens tjeneste ikke svekkes når arbeidsplasser flyttes.
URÅD - 003/19 - 14.01.2019:
Rådets anbefaling:
Ungdomsrådet tar sak om psykologer på skolene til orientering.
Ungdomsrådet støtter at helsesykepleier som "første" instans (jf. helsetrappen) er den
mest effektive måten å organisere ressursene på. Denne ressursen bør styrkes.
Rådmannen bør følge opp at dagens tjeneste ikke svekkes når arbeidsplasser flyttes.

004/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:

URÅD - 004/19 - 14.01.2019:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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Eventuelt
Mikkel Mørch Sollie skal delta på vegne av Ungdomsrådet i en paneldebatt om planene
om bygging av skyskraper på Fornebu og ba om meningsytringer fra rådets medlemmer.
Det ble bemerket følgende:
- Rådet er positiv til etablering av et verdenshavkontor og til havforskning men
skeptisk til byggets format og at det først og fremst blir et bygg med kommersielt
innhold.
- Flere av rådets medlemmer uttrykte seg negativt til et så høyt bygg på Fornebu.
Det vil være et stort inngrep i landskapet, det vil synes fra veldig mange steder og
vil kaste skygge over Lagåsen m.m.
- Det må utredes grundig hvor mye skygge bygget faktisk vil kaste.
- Da Nina Jensen og Torstein Storækre presenterte planen for Ungdomsrådet ble
det ikke nevnt at det skulle bygges hotell og leiligheter i bygget.
Mikkel Mørch Sollie, Even Hodne Valaker og Oda Danielsen tok opp problemer knyttet til
dårlig snøbrøyting ved bussholdeplassene på andre siden av veien for Eikeli skole,
bussholdeplassen i Snarøyveien ved Snarøya Curlighall, i bussholdeplassen ved Sandvika
videregående skole og i Vollsveien. Det oppstår trafikkfarlige situasjoner ved av- og
påstigning på buss og i Vollsveien må personer med barnevogn gå ute i veibanen.

Anne Smedsrud Edstrøm
Rådsleder
Stig Olai Kapskarmo
Rådssekretær

