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031/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 6. mai 2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

URÅD - 031/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 6. mai 2019 godkjennes slik den foreligger.

032/19 : Fritidsapp til barn og unge- utredning av mulig løsning
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens uredning om aktivitetsapplikasjon for barn og unge tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kristin Kleppe Larnøy,
Bærum kommune innfører en aktivitetsapplikasjon for barn og unge tilsvarende eller
lignende digital løsning innført i Asker kommune. Også ungdom i den videregående
skolen bør inkluderes i ordningen.
Ordningen med Fritidsstipend og Barn i sentrum videreføres.
Votering:
Larnøys forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 032/19 - 27.05.2019:
Rådets anbefaling:
Bærum kommune innfører en aktivitetsapplikasjon for barn og unge tilsvarende eller
lignende digital løsning innført i Asker kommune. Også ungdom i den videregående
skolen bør inkluderes i ordningen.
Ordningen med Fritidsstipend og Barn i sentrum videreføres.

033/19 : Intensivkurs i eksamensperioden på 10. trinn
Rådmannens forslag til vedtak:
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Hovedutvalg for barn og unge gir sin tilslutning til rådmannens forslag til intensivkurs i
eksamensperioden på 10. trinn.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anne Smedsrud Edstrøm,
Det bør gis undervisning og veiledning som kan forbereder elevene på skolegangen og
livet videre.
Det kan dras veksel på frivillige krefter, blant annet foreldre som f.eks. kan holde
foredrag. Teltturer eller kortere turer med pedagogisk innhold anbefales også.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Edstrøms forslag ble enstemmig vedtatt.

URÅD - 033/19 - 27.05.2019:
Rådets anbefaling;
Ungdomsrådet gir sin tilslutning til rådmannens forslag til intensivkurs i
eksamensperioden på 10. trinn.
Det bør gis undervisning og veiledning som kan forbereder elevene på skolegangen og
livet videre.
Det kan dras veksel på frivillige krefter, blant annet foreldre som f.eks. kan holde
foredrag. Teltturer eller kortere turer med pedagogisk innhold anbefales også.

034/19 : Skolebibliotektjenesten i fremtidens bærumsskole
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg for barn og unge tar saken til orientering.
2. Rådmannen bes legge frem sak om fremtidens skolebibliotektjeneste

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 034/19 - 27.05.2019:
Rådets anbefaling:
1. Ungdomsrådet tar saken til orientering.
2. Ungdomsrådet støtter at det legges frem sak om fremtidens
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skolebibliotektjeneste

035/19 : FNs bærekraftsmål
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunens mål og arbeid i lys av FNs bærekraftsmål tas til orientering.
2. Rådmannen bes kartlegge relevante nøkkelindikatorer innenfor bærekraftig
utvikling og klima for å støtte oppunder arbeidet med ny kommuneplan.
Arbeidet skal sees i sammenheng med mulig satsning på United Smart cities.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 035/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Ungdomsrådet tar saken til orientering.

036/19 : Klimaklok: Plast i Bærum
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om kommunens innsats for å redusere bruken og begrense
spredningen av plast tas, til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 036/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse om kommunens innsats for å redusere bruken og begrense
spredningen av plast tas, til orientering.

037/19 : Forsknings- og innovasjonsfond (FoI) og innovasjonsstrategiens
handlingsplan -status 2019
Rådmannens

forslag

til

vedtak:
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Rådmannens rapportering på status – Forsknings- og innovasjonsfondet (FoI-fondet) og
innovasjonsstrategiens
handlingsplan
tas
til
orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 037/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Rådmannens rapportering på status – Forsknings- og innovasjonsfondet (FoI-fondet) og
innovasjonsstrategiens handlingsplan tas til orientering.

038/19 : Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Bærum 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Orientering om Bærum kommunes oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer 2019-2022 tas til orientering
2. Etter folkehelselovens § 5 annet ledd skal oversikten inngå som grunnlag for
arbeidet med kommunens planstrategi.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 038/19 - 27.05.2019:
Rådets anbefaling:
Saken tas til orientering.
Ungdomsrådet mener at både elever, foreldre og lærere behøver økt kunnskap om
påvirkningsfaktorer.

039/19 : Sammen om velferd - statusrapport nr. 2 fra prosjektet
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Statusrapport 2 fra prosjektet “Sammen om velferd” tas til orientering.
2.
Rådmannen jobber videre med en mer konkret plan for utvikling og omstilling
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av velferdstjenestene og legger frem en ny sak i desember 2019.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 039/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Ungdomsrådet tar saken til orientering.

040/19 : PP-tjenesten - orientering ved avslutning av prosjekt for
videreutvikling
Rådmannens forslag til vedtak:
Gjennomgang av arbeidet i Prosjekt for videreutvikling av PP-tjenesten tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 040/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Ungdomsrpdet tar gjennomgangen av arbeidet i Prosjekt for videreutvikling av PPtjenesten tas til orientering.

041/19 : Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar sak om Tilstandsrapport 2018 for barneverntjenesten
i Bærum til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtat.
URÅD - 041/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Ungdomsrådet tar sak om Tilstandsrapport 2018 for barneverntjenesten i Bærum til
orientering.
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042/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Helsestasjon for gutter + vaksine mot hjernehinnebetennelse
2.
Orientering fra Ruter ved områdeleder Robert Fjelltun
Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

URÅD - 042/19 - 27.05.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Kristin Kleppe Larnøy, Martin Strømme, Tiril Andersen og Emma Demeer Strøm
utarbeider en uttalelse vedrørende ungdomssted i Sandvika eller annet sentralt
beliggende sted.
Martin Strømme, Erik Hauglin og Henrik Apeland ser nærmere på henvendelsen
vedrørende prosjektet Hangar X.

Anne Smedsrud Edstrøm
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

