BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

MØTEPROTOKOLL

Dato:

13.11.2019

UNGDOMSRÅDET
13.11.2019 kl. 16:30 - 19:30

I begynnelsen av møtet orienterte kommunedirektør Erik Kjelstadli om forslaget til
handlingsprogram for perioden 2020-23.

Møteleder:
Martin Strømme (f.o.m. sak 047/19)

Følgende medlemmer møtte:
Ayni Ahmed Abdi Diriye
Emma Louise Demeer Strøm
Even Hodne Valaker
Heba Babawat
Henrik Apeland
Maria Aalerud Seim
Martin Strømme
Oscar Lone Olsen
Rohet Hossain (t.o.m. sak 049/19)
Tiril Andersen
Følgende medlem hadde gyldig forfall:
Rohet Hossain (f.o.m. sak 050/19)
Følgende varamedlem møtte:
Lena Delacroix Ellingsen (f.o.m. sak 050/19)
Antall representanter: 10
Fra administrasjonen
Susanne Kaaløy
Stig Olai Kapskarmo
Thomas Soløst

Tittel
Seksjonsleder
Spesialrådgiver/rådssekretær
Spesialrådgiver
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Eventuelt
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046/19 : Ungdomsrådet - konstituering
Forslag til vedtak:
Ungdomsrådet velger leder og nestleder for perioden 2019-2023. Forslag fremmes i
møtet.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Henrik Apeland
Martin Strømme velges som leder av Ungdomsrådet.
Forslag fremmet av Heba Babawat
Tiril Hagen Andersen velges som leder av Ungdomsrådet.

Votering:
Ved alternativ votering mellom Apelands forslag og Babawats forslag fikk Apelands
forslag 5 stemmer (Apeland, Hossein, Olsen, Strømme, Valaker) og Babawats forslag 5
stemmer (Ahmed, Andersen, Babawat, Seim, Strøm). Ved annengangs votering ble
resultatet det samme og det ble da foretatt loddtrekning som resulterte i at Apelands
forslag ble trukket og Martin Strømme ble valgt.
Etter valget av ble Tiril Hagen Andersen foreslått som nestleder av Maria Aalerud Seim,
Henrik Apeland ble foreslått som nestleder av Martin Strømme, og Even Hodne Valaker
ble foreslått som nestleder av Heba Babawat. Da forslaget om Tiril Hagen Andersen
som nestleder ble tatt opp til votering først og hun fikk 7 stemmer (Ahmed, Andersen,
Babawat, Hossein, Olsen, Seim, Strøm) ble det ikke foretatt votering over de to øvrige
kandidatene.
URÅD - 046/19 - 13.11.2019:
Vedtak:
Martin Strømme velges som leder av Ungdomsrådet for perioden 2019-2021.
Tiril Hagen Andersen velges som nestleder i Ungdomsrådet for perioden 2019-2021.

047/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 21. oktober 2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig vedtatt.
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URÅD - 047/19 - 13.11.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 21. oktober 2019 godkjennes slik den foreligger.

048/19 : Ny fritidsapplikasjon / digitalt aktivitetskort for barn og unge
Kommunedirektøren forslag til vedtak:
1. Kommunedirektøren gjennomfører ordinære faser for anskaffelse av digitale
løsninger for aktivitetskort for barn og unge og legger deretter ut et anbud. Dette søkes
gjennomført så raskt som mulig.
2. Kostnader som ikke kan dekkes inn ved omdisponering innarbeides i tilleggsinnstilling
til Handlingsprogram 2020-2023

Behandlingen i møtet:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 048/19 - 13.11.2019:
Ungdomsrådets anbefaling:
1. Kommunedirektøren gjennomfører ordinære faser for anskaffelse av digitale
løsninger for aktivitetskort for barn og unge og legger deretter ut et anbud. Dette
søkes gjennomført så raskt som mulig.
2. Kostnader som ikke kan dekkes inn ved omdisponering innarbeides i
tilleggsinnstilling til Handlingsprogram 2020-2023

049/19 : Elevenes ferie og fridager skoleåret 2020-2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge vedtar rådmannens forslag til skolerute for skoleåret
2020-2021.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Tiril Andersen
Søknadsprosessen rundt fritak grunnet feiring av religiøse høytider bør forenkles.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.
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URÅD - 049/19 - 13.11.2019:
Ungdomsrådets anbefaling:
Hovedutvalg for barn og unge vedtar rådmannens forslag til skolerute for skoleåret
2020-2021.
Søknadsprosessen rundt fritak grunnet feiring av religiøse høytider bør forenkles.

050/19 : Kompetansebehov for assistenter i skole og SFO
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar kommunedirektørens forslag til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Even Hodne Valaker
Spesialundervisning skal gis av fagkompetent undervisningspersonale, ikke av
assistenter.
Assistenter som skal jobbe med elever med særskilte behov må gis opplæring.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Valakers forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 050/19 - 13.11.2019:
Ungdomsrådets anbefaling:
Ungdomsrådet tar kommunedirektørens forslag til orientering.
Spesialundervisning skal gis av fagkompetent undervisningspersonale, ikke av
assistenter.
Assistenter som skal jobbe med elever med særskilte behov må gis opplæring.

051/19 : Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020–2023
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Handlingsprogram 2020–2023
A. De økonomiske rammer som fremgår av Rådmannens forslag, legges til grunn for
den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden.
2. Årsbudsjett 2020
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A. Driftsrammer
I. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med netto hovedoversikt drift i
Rådmannens forslag til handlingsprogram (vedlegg 11.5 og 11.6 Obligatorisk oversikt –
Drift 1A og 1B).
II. Rådmannen gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte sektorer
og programområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og
endelige pensjonsutgifter er fordelt.
B. Investeringsrammer
I. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med netto hovedoversikt
investeringer i Rådmannens forslag til handlingsprogram (vedlegg 11.7 og 11.8
Obligatorisk oversikt – Investeringer 2A og 2B).
C. Skatt
I. Formuesskatt for 2020 utskrives etter 7 kroner per tusen eller etter den maksimalsats
Stortinget bestemmer.
II. Forutsetningene i Rådmannens skatteanslag er at inntektsskatt for 2020 utskrives
etter 11,55 kroner per hundre eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
D. Lån
I. For 2020 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil
følgende
beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner:
1 393,4 millioner kroner til investeringer
200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål
II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid.
III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler innenfor
en ramme på 1 900 millioner kroner i 2020.
IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500
millioner kroner.
V. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av
myndighet i budsjettsaker (KST-sak 21/16), behandlet i kommunestyret 16.3.2016) og
finansreglementet (KST-sak 6/16, behandlet i kommunestyret 27.1.2016).
VI. Rådmannen gis fullmakt til å signere gjeldsbrev. Fullmakten innarbeides i gjeldende
reglement.
E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
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I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik Liste over priser for kommunale
tjenester 2020 angir.
F. Hovedmål
I. Følgende langsiktige hovedmål frem mot 2040 legges til grunn for kommunens arbeid
i handlingsprogramperioden:
· Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet,
mestring og læring
· Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig, grønn og urban
· En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft
· Dialog og medvirkning for bedre løsninger
Kommentarer til forslag til vedtak
Punkt 2A og 2B
Rådmannen gjør oppmerksom på at ny kommunelov og forskrifter vil medføre
endringer i de obligatoriske oversiktene nevnt i punkt 2 i innstillingen. Disse vil bli
konvertert til ny standard ved utarbeidelsen av vedtatt handlingsprogram 2020-2023.
Punkt 2 D, VI
Det er fremmet forslag om at gjeldsbrev kan signeres av Rådmannen. Det er alminnelig
at Rådmannen har fullmakt til å utføre alle handlinger knyttet til opptak og
refinansiering av lån som tas opp i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Etter
nåværende reglement kan Rådmannen signere obligasjonslån, men ikke gjeldsbrev. I
praksis er det samme ansvar. Det foreslås at endringen innarbeides i gjeldende
reglement.

Behandlingen i møtet:

URÅD - 051/19 - 13.11.2019:
Saken behandles i Ungdomsrådets møte 26. november.

052/19 : Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggsinnstilling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2020–2023 vedtas med tillegg
av forslag til endringer innen driftsbudsjettet som vist i vedlegg 1 i
tilleggsinnstillingen.
2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2020 innarbeides i
Økonomimelding I 2020 eller i egen sak dersom det blir store endringer
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Behandlingen i møtet:

URÅD - 052/19 - 13.11.2019:
Saken behandles i Ungdomsrådets møte 26. november.

053/19 : Omstilling 2024 - En plan for omstilling av virksomheten med
kvalitet og bærekraft
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Behandlingen i møtet:

URÅD - 053/19 - 13.11.2019:
Saken behandles i Ungdomsrådets møte 26. november.

054/19 : Referatsaker
Ingen referatsaker

Eventuelt
Heba Babawat tok opp problemer knyttet til at elever sulteforer seg, og at det finnes
tilfeller av at helsesykepleiere håndterer dette dårlig eller til og med er med på å skape
slike problemer fordi de kaller elever overvektige, presser elever til trening mot deres
vilje, legger press på familier etc. Samtidig ble det stilt spørsmål om hvordan situasjonen
rundt matservering, kantiner o.l. er på skolene i Bærum.
Tiril Andersen, Ayni Ahmed, Oscar Lone Olsen og Maria Aalerud Seim ble utpekt til å være
redaksjon for Ungdomsrådets nåværende og fremtidige kanaler i sosiale medier.

Martin Strømme
rådsleder
Stig Olai Kapskarmo
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rådssekretær

