UNGDOMSRÅDET
ÅRSMELDING 2021
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SAMMENSETNING TIL 27.10. 2021

Øverst fra venstre: Elise Hagen Øverlii, Even Hodne Valaker, Lena Delacroix Ellingsen, Tiril Hagen Andersen, Ayni
Abdi Ahmed Diriye, Maria Aalerud Seim, Emma Demeer Strøm og Heba Babawat. Nederst fra venstre: Rohet
Hossain, Martin Strømme, Henrik Apeland, Oscar Lone Olsen, Eirik Smith Monge, Jørgen Mohn Huse og Jakob
Lie Tønnesen (Idunn Strømsnes Vollsnes var ikke til stede da bildet ble tatt)

Medlemmer
Martin Strømme, leder
Tiril Hagen Andersen, nestleder
Henrik Apeland
Heba Babawat
Lena Delacroix Ellingsen
Rohet Hossain
Oscar Lone Olsen
Maria Aalerud Seim
Emma Demeer Strøm
Even Hodne Valaker

Varamedlemmer
Idunn Vollsnes Strømsnes
Eirik Smith Monge
Elise Hagen Øverli
Jakob Lie Tønnesen
Jørgen Mohn Huse
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SAMMENSETNING FRA 27.10. 2021

Øverst fra venstre: Katarina Bakke Ekhaugen, Herman Alexander Wersland, Jan Herman Heuch Olbjørn, Thomas
Kongsted Selvik, Eirik Smith Monge, Bjørnar William Slotsvik-Voie, Sibele Bergersen og Tuva Jessen. Nederst fra
venstre: Shayan Zeida, Sana Zamani, Idunn Vollsnes Strømsnes, Jonas Simble Brun-Pedersen, Jeppe Jensen
Dæhli, Hulda Sævareid og Magnus Himle-Hopland,

Medlemmer
Eirik Smith Monge, leder
Idunn Vollsnes Strømsnes, nestleder
Sibele Bergersen
Jeppe Jensen Dæhli
Magnus Himle-Hopland
Jan Herman Heuch Olbjørn
Thomas Kongsted Selvik
Sana Zamani
Shayan Zeida
Herman Alexander Wersland

Varamedlemmer
Katarina Bakke Ekhaugen
Bjørnar W. Slotsvik-Voie
Tuva Jessen
Jonas Simble Brun-Pedersen
Hulda Sævareid
Alfred Steinberg Ebbesvik
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INNLEDNING

Ungdomsrådets aktivitet i 2021 har hovedsakelig gått med til ordinær
møtevirksomhet. I tillegg var 2021 det siste året for Ungdomsrådet som ble valgt for
perioden 2019-21. Derfor har det vært naturlig at det avtroppende rådet brukte en
del tid på rekruttering og på å gi råd for kommende råd og kommende perioder.
Også 2021 har vært preget av pandemisituasjonen. Planlagte arrangementer som
klimakonferanse og ungdomskonferanse, samt planlagte turer og befaringer har
dessverre måtte avlyses.

REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET
Vedtatt av Bærum kommunestyre 21.6.2017.

§ 1 Valg og sammensetning
Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 10. Ungdomsrådet i
Bærum kommune skal være et organ for og med ungdom. Rådet skal være et
bindeledd mellom ungdommen, politikerne og kommuneadministrasjonen.

Ungdomsrådet skal ha ti medlemmer med numeriske varamedlemmer.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til rådet, og blant
medlemmene leder og nestleder.

Ungdomsrådet skal sammensettes bredt og mangfoldig. Ungdomsrådet skal være et
partipolitisk nøytralt organ. Medlemmene velges for to år av gangen, som hovedregel
på høsten.
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Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Som
hovedregel bør personer ikke velges som medlem av rådet før det året de fyller 15 år.
For personer under 15 år skal det innhentes skriftlig tillatelse fra en foresatt som
bekrefter at de kan stille som kandidat.

Gruppelederne for de tre største partiene i kommunestyret utgjør valgkomité og
fremmer innstilling til kommunestyret. Rådmannen og politisk sekretariat sørger for
at det i forkant gjennomføres en bred prosess for rekruttering av kandidater til rådet.

§ 2 Myndighet og ansvarsområde
Ungdomsrådet skal ha til behandling saker som gjelder ungdom eller som for øvrig er
særlig viktig for ungdom.

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og uttaler seg i saker som blir forelagt
til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon, og ellers i de
saker som følger av lov. Rådet kan også etter eget initiativ ta opp saker innen sitt
virkeområde.

Saker skal fremlegges for rådet i god tid før behandlingen i politiske organer. Det vil i
tillegg være hensiktsmessig at rådmannen orienterer rådet om større, viktige og/eller
prinsipielle saker som er under arbeid.

Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de politiske organer som
skal behandle saken.

For saksbehandlingen i ungdomsrådet gjelder bestemmelsene i kapittel 6 i
kommuneloven. Dette reglementets del 1 (Felles saksbehandlingsregler for
folkevalgte organer) gjelder for rådets virksomhet så langt det passer. Rådet kan ikke
pålegge rådmannen særskilte utredningsoppdrag.
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Rådmannen stiller med en/flere representanter i rådsmøtene som kan gi
medlemmene nødvendig faglig veiledning og svare på eventuelle spørsmål disse
måtte ha til sakene som skal behandles.

§ 3 Årsmelding
Rådet skal utarbeide årsmelding vedrørende sin virksomhet som fremlegges for
kommunestyret.

MØTER – SAKER

MØTER:
Antall møter: 13 møter i 2021
Mange av møtene har vært avholdt digitalt. De møtene som har vært holdt i rådhuset
har vært holdt i formannskapssalen eller i ordførersalen.
ANTALL SAKER:
Totalt 76 saker i 2021.
Eksempler på saker Ungdomsrådet har vært engasjerte i:
- Ungdomstilbud i Sandvika, særlig Kadettangen 22
- Valg av løsning for ungdomsskolekapasiteten i vestre og midtre Bærum
- Bærum kommunes klimastrategi
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BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025
Ungdomsrådet vedtok følgende innspill til kommunens budsjett- og økonomiplan for
perioden 2022-2025:
-

Ungdom og fritid kuttes ikke i budsjett slik tiltenkt i budsjett og økonomiplan
2022- 2025 og fortsetter med nåværende budsjett. Tjenesten bør også
overføres fra hovedutvalg for barn og unge til hovedutvalg for miljø, idrett og
kultur.

-

Det settes av midler til ungdomshus i Sandvika i tråd med vedtak fra tidligere
politisk behandling.

ORIENTERINGER:
- Om sommerskolen
- Om arbeidet med bibliotekmeldingen
- Om Flytårnet Fornebu AS
- Om kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan

ANDRE AKTIVITETER

Introduksjons- og opplæringsseminar
5.-6. november ble det arrangert et introduksjons- og opplæringsseminar for
Ungdomsrådet på Sundvolden hotell. Dag 1 inneholdt informasjon om det politiske
systemet i Bærum og aktivitetsløype utendørs og dag 2 inneholdt kurs i dialog i regi
av Nansen fredssenter.
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Tanken som teller

Før jul i 2020 arrangerte Ungdomsrådet for første gang aksjonen Tanken som teller,
med innsamling av julegaver til enslige, mindreårige flyktninger. Aksjonen ble gjentatt
i 2021, nå også med innsamling av gaver til barn som mottar hjelp fra Homestart i
Bærum, i tillegg til enslige, mindreårige flyktninger. Ungdomsrådet samlet inn 280
gaver.

Representasjon i andre fora
Henrik Apeland har i 2021 vært Ungdomsrådets representant i juryen for Bærum
kommunes klimapris.
Maria Aalerud Seim og Emma Demeer Strøm har i 2021 vært medlem av brukerrådet
for Bærum bibliotek.
Tiril Hagen Andersen og Even Hodne Valaker har i 2021 vært Ungdomsrådets
representanter i juryen for Civitans skolemiljøpris.
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KOMMUNEDIREKTØR OG SEKRETARIAT

Seksjonsleder i grunnskoleadministrasjonen, Susanne Kaaløy, har møtt som
kommunedirektørens representant i rådet. Spesialrådgiver Thomas Soløst i
grunnskoleadministrasjonen har også møtt fast i rådet i samme periode.
Rådssekretær i hele 2021 har vært spesialrådgiver Stig Olai Kapskarmo i Politisk
sekretariat.

