BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEINNKALLING

11.09.2020

UNGDOMSRÅDET
Onsdag 16.09.2020 kl. 16:30

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 16.09.2020 kl. 16:30 i formannskapssalen.
Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette
og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 97 54 85 37 eller epost
stig.kapskarmo@baerum.kommune.no

Etter møtet blir det 1.5 timers arbeidsøkt om FNs bærefraftmål. i regi av Strategi- og
utviklingsenheten i Bærum kommune
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
08.09.2020
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:
Bilag nr:
N-125
Stig Olai Kapskarmo
Stig Olai Kapskarmo

Behandlingsutvalg
Ungdomsrådet

Arkivsak ID:
20/17653

Møtedato
16.09.2020

J.post ID:
20/192289

Politisk saksnr.
045/20

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 2.9.2020 godkjennes slik den foreligger.

Vedlegg:
Protokoll - Ungdomsrådet 02 09 20

5077325
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BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:
11.09.2020
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:
Bilag nr:
N-125
Stig Olai Kapskarmo
Stig Olai Kapskarmo

Behandlingsutvalg
Ungdomsrådet

Arkivsak ID:
20/17653

Møtedato
16.09.2020

J.post ID:
20/196118

Politisk saksnr.
046/20

Fremtidig ungdomstilbud i Sandvika
Forslag til vedtak:
Forslag fremmes direkte i møtet.

Arbeidsgruppen som ble nedsatt av Ungdomsrådet 2.9. 2020 har utarbeidet et notat som
inneholder følgende tekst:
Ungdomsrådet satte i forrige uke ned et arbeidsutvalg som skulle komme med et notat på vegne av
hele rådet. Vi har reist rundt på de ulike beliggenhetene, og kommet frem til at det er kun én tomt
vi ønsker å gå videre med, nemlig tomten på Kadettangen.
Kadettangens beliggenhet mener vi er ideell for et ungdomshus grunnet nærheten til både buss- og
togstasjon, men også det faktum at det er i dette området ungdom ofte befinner seg på når de
samles. Ungdomshuset må være tilgjengelig for alle, og da er Kadettangen, som kun ligger et par
minutters gange fra Bærums kollektivknutepunkt, det mest hensiktsmessige. Ungdom kommer ikke
til å styre med bytter av buss eller tog for å ta seg til et avsidesliggende sted, så vi må derfor sørge
for at ungdomshuset befinner seg der ungdommen allerede er.
På Kadettangen ligger det en tomt hvor man kan begynne helt fra bunnen av. Det betyr at man kan
tilfredsstille de behov som ungdommen trenger i Bærum. Her vil det være mulig å hente inspirasjon
fra ungdom og andre aktører i kommunen slik at ungdomshuset blir akkurat slik man ønsker det.
Ungdommen i Bærum har i altfor lang tid vært uten et sted å oppholde seg. Det har ført til at
ungdom mangler en tilhørighetsfølelse til Sandvika. Det er på tide at det skal skapes en trygg og god
møtearena for ungdom, og Ungdomsrådet påpeker viktigheten av at prosjektet realiseres innen
kort tid. Ungdom trenger et sted å være nå, ikke om 3 eller 5 år.
Ungdomsårene er de som preger oss mest. De minnene som skapes i denne tiden vil være med oss
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for resten av livet og vil forme oss som mennesker. Dersom kommunen ønsker at ungdommen skal
knytte god assosiasjoner til kommunen, må vi gi dem et sted hvor de kan være akkurat den de er og
møte andre med samme interesser. Slike opplevelser gjør at ungdommen en gang i fremtiden
ønsker å flytte tilbake hit etter endte studier eller fordi de ønsker at deres barn skal skape de
sammen gode minnene som de gjorde i sin tid. Vi må skaffe ungdommen et sted å oppholde seg og
det stedet bør i følge vår evaluering finnes sted på Kadettangen.

