BÆRUMKOMMUNE
POLITISK
SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
UNGDOMSRÅDET
01.06.2022kl. 17:00 - 19:00

Møteleder:
Eirik SmithMonge

Følgendemedlemmermøtte:
HermanAlexanderWersland
JanHermanHeuchOlbjørn
JeppeJensenDæhli
MagnusHimle-Hopland
SanaZamani
SibeleBergersen
ThomasKongstedSelvik
Eirik SmithMonge
Idunn StrømnesVollsnes
Følgendemedlemmerhaddegyldigforfall:
ShayanZeida
Følgendevaramedlemmer
møtte:
KatarinaBakkeEkhaugen
Antallrepresentanter:
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

035/22

Digital tilgang til skolehelsetjenesten

036/22
037/22

Hovedlinjer for ny Plan for legetjenester Bærum
kommune
Referatsaker

038/22

Henvendelser og innspill

034/22

Eventuelt

Godkjenning av protokoll
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034/22 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 4. mai 2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

URÅD - 034/22 - 01.06.2022:
Vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 4. mai 2022 godkjennes slik den foreligger.

035/22 : Digital tilgang til skolehelsetjenesten
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Elevenes mulighet for digital tilgang til skolehelsetjenesten vurderes sammen med
tilbud som er under utvikling på nasjonalt nivå.
2. Saken tas til orientering

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
URÅD - 035/22 - 01.06.2022:
Anbefaling:
1. Elevenes mulighet for digital tilgang til skolehelsetjenesten vurderes sammen med
tilbud som er under utvikling på nasjonalt nivå.
2. Saken tas til orientering

036/22 : Hovedlinjer for ny Plan for legetjenester Bærum kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
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1. Saken tas til orientering.
2. Bærekraftig og fremtidsrettet legetjeneste, økt teambasert organisering i
allmennlegetjenesten og forebyggende innsats legges til grunn som hovedlinjer for
ny Plan for legetjenesten i Bærum kommune 2022-2026.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådet ber om en muntlig orientering når saken kommer tilbake.

URÅD - 036/22 - 01.06.2022:
Anbefaling:
1. Saken tas til orientering.
2. Bærekraftig og fremtidsrettet legetjeneste, økt teambasert organisering i
allmennlegetjenesten og forebyggende innsats legges til grunn som hovedlinjer for
ny Plan for legetjenesten i Bærum kommune 2022-2026.

037/22 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Bærum kommunes administrative innspill til ny nasjonal
folkehelsemelding
2.
Svar på spørsmål fra representantene Wenche Steen (V) og Morten
Skauge (H) vedr. sommerjobber
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

URÅD - 037/22 - 01.06.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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038/22 : Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Ingen dokumenter foreligger.
URÅD - 038/22 - 01.06.2022:
Ingen dokumenter foreligger.

Eventuelt


Idunn Strømnes Vollsnes stilte spørsmål om det var noen andre i Ungdomsrådet
som ønsker å overta ansvaret for Ungdomsrådets sosiale medier. Det ble enighet
om at flere kan delta i dette arbeidet, og at alle vil få mulighet til å melde interesse
på Messenger.



Katarina Bakke Ekhaugen orienterte om Pride-arrangement på Bakgården i
Sandvika 5. juni 2022 der alle er invitert til å delta.



Eirik Smith Monge orienterte om at Ungdomsrådets skolebesøk er i gang og at de
har vært på besøk på Østerås ungdomsskole skole. Østerås hadde løftet følgende
saker:
o Østerås ønsker at skolen skal flagge med Pride-flagg i juni.
Ungdomsrådets uttalelse om Pride-flagg:
Ungdomsrådet i Bærum oppfordrer på det sterkeste at alle skoler i Bærum
kommune flagger med Pride-flagget i juni.
o Østerås ønsker at det skal bli gjennomført skoleturneringer på tvers av
skolene.
Ungdomsrådet ønsker at skolene jobber mer fremover for å tilrettelegge mer for
aktiviteter og turneringer på tvers av skolene for å fremme folkehelse og gjøre et
bedre forhold til idrett og mellom skolene. Dessuten ønsker vi at elevrådene
involveres i organiseringen av disse turneringene og aktivitetene.
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Herman Alexander Wersland løftet spørsmålet om det skal være slik at elevrådene
på hver skole har en kontaktperson i Ungdomsrådet som de skal ta kontakte? Det
ble enighet om dette, og om at det sendes e-post til skolene i tillegg til at det tas
opp på Ungdomskonferansen.

Eirik Smith Monge
utvalgsleder

Elise Marie McCourt
utvalgssekretær

