BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

MØTEPROTOKOLL

Dato:

04.03.2019

UNGDOMSRÅDET
04.03.2019 kl. 16:45 - 19:00

Møteleder:
Anne Smedsrud Edstrøm

Følgende medlemmer møtte:
Even Hodne Valaker
Martin Strømme
Maryam Hashemi
Mikkel Mørch Sollie
Oda Danielsen
Tiril Andersen
Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Erik Stefanus Hauglin
Kamilla Elisabeth Engebretsen
Kristin Kleppe Larnøy
Følgende varamedlemmer møtte:
Emma Demeer Strøm
Henrik Apeland
Maria Aalerud Seim
Antall representanter: 10
Fra administrasjonen
Liv Berit Finne
Stig Olai Kapskarmo
Thomas Soløst

Tittel
Konst. direktør
Spesialrådgiver/rådssekretær
Spesialrådgiver
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

010/19

Godkjenning av protokoll

011/19

Anonym retting på ungdomstrinnet

012/19

Fornebu 2035 - Strategi for utvikling av
fornebusamfunnet
Fornebu - kommunedelplan 3 - 2.gangsbehandling

013/19
014/19
015/19

Avlastningstilbud til barn og unge med
utviklingshemming - fremtidig behov og kapasitet
Klimastrategi 2030- status 2018 og plan for 2019

016/19

Referatsaker

Eventuelt

Før behandlingen av sakskartet ble det holdt en orientering om Sentralt ungdomsråd i
Oslo og da særlig om deres årlige arrangement Ungdommens bystyremøte. Orienteringen
ble holdt av Emilie Sagen Geist, politisk rådgiver i UngOrg.
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010/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 4.2.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble entemmig godkjent.

URÅD - 010/19 - 04.03.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 4.2.2019 godkjennes slik den foreligger.

011/19 : Anonym retting på ungdomstrinnet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Ungdomsskolene i Bærum skal videreutvikle egen vurderingspraksis, ved at
lærerne samarbeider og deler erfaringer, med og uten karakter.
2. Gjennomføre forskningsprosjektet Multimodale lærings- og vurderingsformer i
1:1 klasserom (MuLVu) og videreutvikle vurderingspraksis i tråd med funn og
anbefalinger.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Mikkel Mørch Sollie,
Anonym retting bør undersøkes grundigere.
Forslag fremmet av Mikkel Mørch Sollie,
Bruken av anonym retting av heldagsprøver bør økes.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Sollies forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 011/19 - 04.03.2019:
Rådets anbefaling:
1. Ungdomsskolene i Bærum skal videreutvikle egen vurderingspraksis, ved at
lærerne samarbeider og deler erfaringer, med og uten karakter.
2. Gjennomføre forskningsprosjektet Multimodale lærings- og vurderingsformer i
1:1 klasserom (MuLVu) og videreutvikle vurderingspraksis i tråd med funn og
anbefalinger.
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3. Anonym retting bør undersøkes grundigere.
4. Bruken av anonym retting av heldagsprøver bør økes.

012/19 : Fornebu 2035 - Strategi for utvikling av fornebusamfunnet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Strategien legges til grunn for Bærum kommunes innsats og deltakelse i arbeidet
med utvikling av fornebusamfunnet.
2. Målformuleringen i punkt E i handlingsplanen endres til: «Det er utviklet en digital
plattform, som brukes i kommunikasjon og daglig samhandling mellom ulike
aktører. Bylab eller lignende blir brukt som medvirkningsarena.»
3. Rådmannen tar initiativ til at utviklingsarbeidet kan følgeforskes.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Mikkel Mørch Sollie,
Det bør legges til rette for møteplasser, egnet for ungdom.
Forslag fremmet av Oda Danielsen,
Infrastrukturen og kollektivtilbudet på Fornebu bør bedres.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
Sollies forslag ble enstemmig vedtatt.
Danielsens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 012/19 - 04.03.2019:
Vedtak:
Saken tas til orentering.
Det bør legges til rette for møteplasser, egnet for ungdom.
Infrastrukturen og kollektivtilbudet på Fornebu bør bedres.

013/19 : Fornebu - kommunedelplan 3 - 2.gangsbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til kommunedelplan 3 for Fornebu, - arealdel, planID 2016014, plankart
dokument 4231093 og bestemmelser dokument 4231087, samt planbeskrivelse
dokument 4231116 , miljøprogram dokument 4231270 og overordnet prinsipplan for
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gate-, park- og byromsstruktur dokument 4231164 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
11-15.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Martin Strømme,
Rådmannen må avklare hva som menes med tårn før dette evenuelt vedtas.
Forslag fremmet av Anne Smedsrud Edstrøm,
Det legges til rette for at også yngre mennesker kan bosette seg på Fornebu.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.
Edstrøms forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 013/19 - 04.03.2019:
Rådets anbefaling:
Forslag til kommunedelplan 3 for Fornebu, - arealdel, planID 2016014, plankart
dokument 4231093 og bestemmelser dokument 4231087, samt planbeskrivelse
dokument 4231116 , miljøprogram dokument 4231270 og overordnet prinsipplan for
gate-, park- og byromsstruktur dokument 4231164 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
11-15.
Rådmannen må avklare hva som menes med tårn før dette evenuelt vedtas.
Det legges til rette for at også yngre mennesker kan bosette seg på Fornebu.

014/19 : Avlastningstilbud til barn og unge med utviklingshemming fremtidig behov og kapasitet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det igangsettes planarbeid med sikte på å utvide samlet kapasitet for
avlastningsplasser til barn og unge med 3–6 rom.
2. Det igangsettes planarbeid for utskifting av Glitterudveien barnebolig med ny
barne- og avlastningsbolig med 8–10 rom på tomten nær Haug skole og
ressurssenter.
3. Rådmannens redegjørelse om fremtidig kapasitet og behov for avlastningstilbud
til barn og unge med utviklingshemming i avlastnings- og barnebolig tas for øvrig
til orientering.

Behandlingen i møtet:
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Forslag fremmet av Even Hodne Valaker,
1. Bærum kommune må følge Stortingets vedtatte retningslinjene for avlastningstilbud.
Forslag til plassering er ikke i tråd med disse retningslinjene.
2. Rådmannen bør utrede om kapasitetsøkningen heller kan gjøres ved hjelp av andre
tjenester, f.eks. BPA.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Rådmannens og Valakers forslag ble Valakers forslag
enstemmig vedtatt.
URÅD - 014/19 - 04.03.2019:
Rådets anbefaling:
1. Bærum kommune må følge Stortingets vedtatte retningslinjene for avlastningstilbud.
Forslag til plassering er ikke i tråd med disse retningslinjene.
2. Rådmannen bør utrede om kapasitetsøkningen heller kan gjøres ved hjelp av andre
tjenester, f.eks. BPA.

015/19 : Klimastrategi 2030- status 2018 og plan for 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Klimastrategiens handlingsplan oppdateres i tråd med rådmannens forslag til nye
tiltak.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 015/19 - 04.03.2019:
Rådets anbefaling:
1. Saken tas til orientering.
2. Klimastrategiens handlingsplan oppdateres i tråd med rådmannens forslag til nye
tiltak.

016/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
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1.

Høring- ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for
eldre - personer med funksjonsnedsettelse - ungdom

Behandlingen i møtet:
Votering:
Referert dokument ble tatt til orientering.

URÅD - 016/19 - 04.03.2019:
Vedtak:
Referert dokument tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Anne Smedsrud Edstrøm og Mikkel Mørch Sollie ble gitt fullmakt til å arbeide med
utforming av gensere til rådets medlemmer.

Anne Smedsrud Edstrøm
Rådsleder
Stig Olai Kapskarmo
Rådssekretær

