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055/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 13.11 2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

URÅD - 055/19 - 27.11.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 13.11 2019 godkjennes slik den foreligger.

056/19 : Økonomimelding II 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1.
Økonomimelding II 2019 tas til orientering.
2.
Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II
2019.
3.
Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra
samlepotter, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de
programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 056/19 - 27.11.2019:
Vedtak:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.

057/19 : 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.
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2. Årsbudsjett 2020
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.
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E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
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:
Forslag fremmet av Even Hodne Valaker
Barn og unge mellom 16 og 19 år fritas fra egenandel på kommunal fysioterapi når
denne blir innført fra 01.01.2020.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
Valakers forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 057/19 - 27.11.2019:
Rådets anbefaling:
Barn og unge mellom 16 og 19 år fritas fra egenandel på kommunal fysioterapi når
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denne blir innført fra 01.01.2020.
Forøvrig tas kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2020-23 til orientering.

058/19 : 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

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 058/19 - 27.11.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

059/19 : Tilskudd til helse- og velferdsformål 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Tildeling av tilskuddsmidler for 2020 vedtas med eventuelle endringer som følger av
den politiske behandlingen:

Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 059/19 - 27.11.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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060/19 : Fagopplæringen - status høsten 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken om fagopplæringen, status høsten 2019 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 060/19 - 27.11.2019:
Vedtak:
Saken om fagopplæringen, status høsten 2019 tas til orientering.

061/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Ingen saker

Eventuelt
Martin Strømme og Tiril Andersen informerte om at Ungdomsrådet ønsker å ha et nærere
samarbeid med elevrådene i kommunen og ungdom for øvrig, kanskje i form av åpne
møter mellom Ungdomsrådet og elevrådene, organisasjoner e.l.
Even Hodne Valaker foreslo at en representant fra Sentralt Ungdomsråd i Oslo orienterer
Ungdomsrådet i Bærum om ungdomskonferansen de holde
Heba Babawat tok opp problemer knyttet til helsesjekk i ungdomsskolen.
Ungdomsrådet inviterer ansvarlige for tjenesten til å komme til rådet og orientere om
tilbudet.
Oscar Lone Olsen fikk rådets tilslutning til at det arrangeres en konkurranse med
pengepremie hvor alle ungdommer i Bærum kan delta, for å få laget en logo for
Ungdomsrådet.
Oscar Lone Olsen tok opp at Spillhuset har flyttet til Bærums Verk og at dermed har blitt
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utilgjengelig for en hel del ungdommer i Bærum.
Ungdomsrådet inviterer Ungdomstjenesten til en diskusjon rundt ungdoms- og
fritidsklubbene i Bærum, om innhold og lokalisering.
Martin Strømme og Tiril Andersen ba om at rådenes godtgjøringer ses på, på nytt, i lys av
at siden dagens satser ble satt har Ungdomsrådet blitt et lovpålagt organ.
Politisk sekretariat følger opp saken.

Martin Strømme
rådsleder
Stig Olai Kapskarmo
rådssekretær

