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056/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 8.9.2021 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

URÅD - 056/21 - 06.10.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 8.9.2021 godkjennes slik den foreligger.

057/21 : Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 2025
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Budsjett og økonomiplan 2022–2025
De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag,
legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett og økonomiplanperioden.
2. Årsbudsjett 2022
A. Driftsrammer
I. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikt drift (1A), med
spesifisering i Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan.
II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte
tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige
pensjonsutgifter er fordelt.
B. Investeringsrammer
I. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas som vist i Bevilgningsoversikter investering
(2A) og Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan.
C. Skatt
I. Formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2022
utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
D. Låneopptak 2022
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 706 millioner kroner i lån til finansiering av
investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
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II. Bærum kommune tar opp inntil 500 millioner kroner i lån til finansiering av videre
utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og
gebyrsatser 2022.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Martin Strømme,
Ungdom og fritid kuttes ikke i budsjett slik tiltenkt i budsjett og økonomiplan 20222025 og fortsetter med nåværende budsjett. Tjenesten bør også overføres fra
hovedutvalg for barn og unge til hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.
Forslag fremmet av Martin Strømme,
Det settes av midler til ungdomshus i Sandvika i tråd med vedtak fra tidligere politisk
behandling.
Votering:
Strømmes forslag, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.
Strømmes forslag, punkt 2, ble enstemmig vedtatt
URÅD - 057/21 - 06.10.2021:
Innstilling:
1. Ungdom og fritid kuttes ikke i budsjett slik tiltenkt i budsjett og økonomiplan 20222025 og fortsetter med nåværende budsjett. Tjenesten bør også overføres fra
hovedutvalg for barn og unge til hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.
2. Det settes av midler til ungdomshus i Sandvika i tråd med vedtak fra tidligere politisk
behandling.

058/21 : Orientering om langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021 2040
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
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Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 058/21 - 06.10.2021:
Innstilling:
Saken tas til orientering.

059/21 : Skolebehovsanalyse 2021-2040 Høringsversjon
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Skolebehovsanalyse 2021-2040 høringsutkast tas til orientering
2. Følgende forhold utredes nærmere:
a. Konsekvenser utsettelse av Tårnet ungdomsskole
b. Konsekvenser utsettelse av Sandvika barneskole
Notat som beskriver konsekvensene sendes ut på høring til berørte skoler i
månedsskifte oktober/november 2021. Høringsfrist er fire uker.
1. Høringsnotatene legges frem for BAUN som orienteringssaker i november 2021
2. Notatene og høringsinnspill innarbeides i endelig versjon av
skolebehovsanalysen. Estimert tidspunkt for endelig behandling av
skolebehovsanalysen i BAUN er januar 2022.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
URÅD - 059/21 - 06.10.2021:
Innstilling:
Saken tas til orientering.

060/21 : Etablering av mulig minnesmerke etter hendelsen av 10. august
2019.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Det etableres et minnesmerke til minne om Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som var
offer for terrorhendelsen 10. august 2019.
2. Minnesmerke etableres ved planting av et tre med plassering i Løkkehaven.
3. Valg av tresort og nærmere plassering avgjøres av kommunedirektøren i samråd
med pårørende.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 060/21 - 06.10.2021:
Innstilling:
1. Det etableres et minnesmerke til minne om Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som var
offer for terrorhendelsen 10. august 2019.
2. Minnesmerke etableres ved planting av et tre med plassering i Løkkehaven.
3. Valg av tresort og nærmere plassering avgjøres av kommunedirektøren i samråd
med pårørende.

061/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Svar på spørsmål fra leder i Ungdomsrådet Martin Strømme vedr.
Ungdom og fritid
Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokument ble enstemmig tatt til orientering.

URÅD - 061/21 - 06.10.2021:
Vedtak:
Refererte dokument tas til orientering slik det foreligger.

062/21 : Henvendelser og innspill
Ingen saker

Eventuelt
Ungdomsrådet ba om at det sees på muligheter for bedre og mer egnede lokaler for
Spillhuset, f.eks. i Sandvika eller på Bekkestua.
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Oscar Lone Olsen ba om at bibliotekssjefen tok kontakt med Kongsberg kommune for
erfaringsutveksling og felles læring.
Oscar Lone Olsen informerte om et opprop Redd Barna har tatt initiativ til hvor det tas
opp at flere kommuner, blant annet Bærum kommune, kutter i barnetrygden til familier
som mottar sosialhjelp.
Tiril Hagen Andersen foreslo at det nye ungdomsrådet kan undersøke muligheten for å
samarbeide med andre ungdomsråd om tiltaket «Tanken som teller».
Henrik Apeland ba om at klimakonferansen ungdomsrådet skulle være med på å
arrangere, men som ble avlyst, blir arrangert i 2022.
Heba Babawat etterlyste mer samarbeid med elevrådene i kommunen.

Martin Strømme
Rådsleder
Stig Olai Kapskarmo
Rådssekretær

