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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

034/20

Godkjenning av protokoll

035/20

Fritidsapplikasjon

036/20

Kartlegging av universell tilgjengelighet i
publikumsrettede bygg i Bærum
Referatsaker

037/20

Eventuelt
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034/20 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 18.5.2020 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

URÅD - 034/20 - 08.06.2020:
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 18.5.2020 godkjennes slik den foreligger.

035/20 : Fritidsapplikasjon
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune innfører nasjonal løsning for fritidskort når det foreligger.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 035/20 - 08.06.2020:
Innstilling:
Bærum kommune innfører nasjonal løsning for fritidskort når det foreligger.

036/20 : Kartlegging av universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i
Bærum
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektøren iverksetter en kartlegging av universell utforming (UU) av
publikumsrettede bygg i Bærum med planlagt oppstart høsten 2020.
Kartleggingen omfatter kommunale publikumsrettede bygg i eid av Bærum
kommune, bygg som eies av BK Pensjonskasse og bygg som eies av BK
Eiendomsselskap AS.
2. Kartleggingen omfatter ikke ikke-kommunale bygg
3. Tiltaket foreslås finanisert i handlingsprogram 2021-2024 med et foreløpig
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estimat på 2 mill.kr.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Even Hodne Valaker, Ikke politiker
4. Rådet anbefaler at brukerorganisasjonene gis anledning til å komme med
synspunkter ved oppstarten og avslutningen av kartleggingsarbeidet.
5. Rådet ønsker å bli orientert midtveis i kartleggingen.
6. For øvrig tas saken til orientering
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Valakers forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 036/20 - 08.06.2020:
Innstilling:
1. Kommunedirektøren iverksetter en kartlegging av universell utforming (UU) av
publikumsrettede bygg i Bærum med planlagt oppstart høsten 2020. Kartleggingen
omfatter kommunale publikumsrettede bygg i eid av Bærum kommune, bygg som eies
av BK Pensjonskasse og bygg som eies av BK Eiendomsselskap AS.
2. Kartleggingen omfatter ikke ikke-kommunale bygg
3. Tiltaket foreslås finanisert i handlingsprogram 2021-2024 med et foreløpig estimat på
2 mill.kr.
4. Rådet anbefaler at brukerorganisasjonene gis anledning til å komme med
synspunkter ved oppstarten og avslutningen av kartleggingsarbeidet.
5. Rådet ønsker å bli orientert midtveis i kartleggingen.
6. For øvrig tas saken til orientering

037/20 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Ingen saker.
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Martin Strømme
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

