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Saksprotokoll 
 
 

Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 

Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  19/01486 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 2/19 07.10.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/19 09.10.2019 
3 Formannskapet 54/19 16.10.2019 
4 Kommunestyret 69/19 23.10.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.10.2019: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tillegg til punkt 3: 
…ved at en representant fra ungdomsrådet og en representant fra de ansatte ved 
ungdomshusene skal inngå i brukergruppen for prosjektet. 
 

Erling Rognli (V) fremmet forslag om å stryke punkt 4. 
 

Marit Hauken (Ap) fremmet forslag om nytt punkt: 
Som en del av planleggingen skal rådmannen vurdere oppgradering av skateparken 
ved klubbhuset, og legge dette fram som en egen sak.  
 

Votering:  
Rådmannens innstilling: 

 pkt 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 

 pkt 3 med H’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 

V’s forslag om å stryke innstillingens pkt 4 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.10.2019: 
1. Ungdomshuset Midtgard flyttes til Langbakken 37 i forkant av oppstart høsten 

2020. 
2. Det settes av midler til å gjøre nødvendige endringer i det eksisterende bygget. 
3. Det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i prosessen med utformingen 

av de nye lokalene ved at en representant fra ungdomsrådet og en representant 
fra de ansatte ved ungdomshusene skal inngå i brukergruppen for prosjektet. 

4. Som en del av planleggingen skal rådmannen vurdere oppgradering av 
skateparken ved klubbhuset, og legge dette fram som en egen sak.  
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