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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 63/19 23.10.2019 
 

  
 
Formannskapets behandling 16.10.2019: 
Notat med svar på spørsmål i HOK om kostnader ved å bygge på tannklinikken ble 
sendt ut/publisert 15.10.2019, jf. 19/01486-4. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet endringsforslag til HOKs innstilling punkt 3, følgende utgår: 
«og en representant fra de ansatte ved ungdomshusene» 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag om nytt punkt 5: 
Ungdomsklubben skal innpasses i eksisterende bygg innenfor en ramme av 3 mill. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag etter HOKs innstillig: 

1. Forts. Det skal utarbeides en liste over hvilke behov ungdomsklubben har, 
prioritert både på kort og lang sikt. Tiltakene kostnadsestimeres inn til 
budsjettbehandlingen. 

 
Formannskapets drøftet seg frem til et omforent forslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 16.10.2019: 
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 representanter fra ungdomsrådet og brukerne skal 
inngå i brukergruppen for prosjektet. Det skal utarbeides en liste over hvilke 
behov ungdomsklubben har, prioritert både på kort og lang sikt. Tiltakene 
kostnadsestimeres inn til budsjettbehandlingen. 

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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5. Ungdomsklubben skal innpasses i eksisterende bygg innenfor en ramme av 3 
mill. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 21. oktober 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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