BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

MØTEPROTOKOLL

Dato:

03.06.2021

UNGDOMSRÅDET
02.06.2021 kl. 16:30 - 19:00

Møteleder:
Martin Strømme

Følgende medlemmer møtte:
Emma Demeer Strøm
Even Hodne Valaker
Heba Babawat
Henrik Apeland
Lena Delacroix Ellingsen
Maria Aalerud Seim (til kl. 18:00)
Martin Strømme
Oscar Lone Olsen
Rohet Hossain
Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Tiril Andersen
Følgende varamedlemmer møtte:
Eirik Smith Monge
Elise Hove Øverli
Antall representanter: 10

Før behandlingen av sakskartet orienterte biblioteksjef Trine Schøning og prosjektleder Øyvind
Reiersen om arbeidet med biblioteksmeldingen, og tjenesteleder Stig Fallingen ga en
statusrapport for arbeidet med Kadettangen 22.
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

029/21

Godkjenning av protokoll

030/21

Planlagte politiske saker 2. halvår 2021

031/21

Tilstandsrapport barnehage og skole 2020

032/21

Tilstandsrapport 2020 for barneverntjenesten i
Bærum
Orientering om Bærum kommunes arbeid med
ensomhet
Pårørendestrategi med handlingsplan 2021-2025

033/21
034/21
035/21

037/21

Sammen om velferd og implementering av Bedre
Tverrfaglig Innsats (BTI) i Bærum kommune
Forslag til endringer i inntaksområder fra skolestart
2022
Referatsaker

038/21

Henvendelser og innspill

036/21

Eventuelt
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029/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 28.4.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent, med den justering at Even Hodne Valaker hadde
forfall til møtet 28.4. og dermed ikke var til stede.

URÅD - 029/21 - 02.06.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 28.4.2021 godkjennes slik den foreligger.

030/21 : Planlagte politiske saker 2. halvår 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2021 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Martin Strømme,
Ungdomsrådet vil i tillegg ha følgende saker til behandling:
23: Orientering om inntak av nye lærlinger 2021
24: Sosial infrastruktur i urbane områder (MUA for skoler og barnehager i
pressområder)
25: Veileder for barn i risiko med utagerende atferd som symptom
32: Flytårnet ungdomsskole - BP2
48: Sandvika - gate og byromsplan- 1. gangsbehandling
101: Skolekonsept - fremtidens skolebygg og arealprogram

Forslag fremmet av Even Hodne Valaker,
Ungdomsrådet vil i tillegg ha følgende sak til behandling:
1: Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging
Votering:
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.
Valakers forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 030/21 - 02.06.2021:
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Innstilling:
Ungdomsrådet vil i tillegg ha følgende saker til behandling:
1: Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging.
23: Orientering om inntak av nye lærlinger 2021
24: Sosial infrastruktur i urbane områder (MUA for skoler og barnehager i
pressområder)
25: Veileder for barn i risiko med utagerende atferd som symptom
32: Flytårnet ungdomsskole - BP2
48: Sandvika - gate og byromsplan- 1. gangsbehandling
101: Skolekonsept - fremtidens skolebygg og arealprogram

031/21 : Tilstandsrapport barnehage og skole 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om «Tilstandsrapport 2020 – kvalitet i barnehage og skole» tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 031/21 - 02.06.2021:
Innstilling:
Sak om «Tilstandsrapport 2020 – kvalitet i barnehage og skole» tas til orientering.

032/21 : Tilstandsrapport 2020 for barneverntjenesten i Bærum
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om Tilstandsrapport 2020 for barneverntjenesten i Bærum tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 032/21 - 02.06.2021:
Innstillinh:
Sak om Tilstandsrapport 2020 for barneverntjenesten i Bærum tas til orientering.
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033/21 : Orientering om Bærum kommunes arbeid med ensomhet
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om arbeid med å forebygge ensomhet tas til
orienteering
Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 033/21 - 02.06.2021:
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om arbeid med å forebygge ensomhet tas til
orientering

034/21 : Pårørendestrategi med handlingsplan 2021-2025
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens forslag til pårørendestrategi vedtas som Bærum kommunes
«Pårørendestrategi med handlingsplan 2021–2025».
2. Ny kommunegård i Sandvika benyttes aktivt som arena for samarbeid,
medvirkning, samskaping og informasjonsformidling for og med pårørende. Det
vurderes å etablere et «pårørendehjørne» som er lett tilgjengelig for innbyggere
med bla tilrettelagt informasjon, digitale oppslagstavler, etc.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 034/21 - 02.06.2021:
Innstilling:
Ungdomsrådet tar saken til orientering.

035/21 : Sammen om velferd og implementering av Bedre Tverrfaglig
Innsats (BTI) i Bærum kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om
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velferd og implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 035/21 - 02.06.2021:
Innstilling:
Kommunedirektørens redegjørelse om videre oppfølging av innsatsen Sammen om
velferd og implementering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) tas til orientering.

036/21 : Forslag til endringer i inntaksområder fra skolestart 2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Revidert forskrift for skoletilhørighet vedtas
2. Endringene ved barneskolene Jong, Evje, Levre, Høvik, Blommenholm og Løkeberg
trer i kraft fra skolestart 2022, i tråd med revidert forskrift for skoletilhørighet
3. Endringene med ungdomsskolene Hauger, Eineåsen og Mølladammen trer i kraft
fra skolestart 2022, i tråd med revidert forskrift for skoletilhørighet

Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 036/21 - 02.06.2021:
Innstilling:
Ungdomsrådet tar saken til orientering.

037/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:

URÅD - 037/21 - 02.06.2021:
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038/21 : Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:

URÅD - 038/21 - 02.06.2021:

Martin Strømme
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

