BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

MØTEPROTOKOLL

Dato:

23.09.2020

UNGDOMSRÅDET
16.09.2020 kl. 16:30 - 19:00

Etter møtet blir det 1.5 timers arbeidsøkt om FNs bærefraftmål. i regi av Strategi- og
utviklingsenheten i Bærum kommune
Møteleder:
Martin Strømme

Følgende medlemmer møtte:
Even Hodne Valaker
Heba Babawat
Henrik Apeland
Lena Delacroix Ellingsen
Maria Aalerud Seim
Oscar Lone Olsen
Tiril Andersen
Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Rohet Hossain
Emma Demeer Strøm
Følgende varamedlem møtte:
Eirik Smith Monge
Antall representanter: 9
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

045/20

Godkjenning av protokoll

046/20

Fremtidig ungdomstilbud i Sandvika

Eventuelt
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045/20 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 2.9.2020 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:

URÅD - 045/20 - 16.09.2020:

046/20 : Fremtidig ungdomstilbud i Sandvika
Forslag fremmes direkte i møtet.
Behandlingen i møtet:
Ungdomsrådet diskuterte saken om kom frem til en uttalelse som ble oversendt
kommunedirektøren.
URÅD - 046/20 - 16.09.2020:
Uttalelse fra Ungdomsrådet
Ungdomsrådet i Bærum vil at kommunen får i gang aktiviteter i Sandvika, for ungdom,
på midlertidig basis, samtidig som man arbeider for et mer permanent tilbud, gjerne i
form av et eget ungdomshus.
Ungdomsrådet i Bærum ber om at det gjennomføres en muligehtsstudie der man ser på
om Hamang låve kan utvikles til å bli et ungdomshus og hvor man også ser på hele
tomten Hamang låve ligger på.
Ungdomsrådet i Bærum ber om at man så raskt som mulig etablerer ulike midlertidige
ungdomstilbud på Kadettangen. Det finnes mange ideer til tiltak og det vises da til
notatet som ble sendt inn etter befaringen i juni.
Det bør undersøkes om huset hvor Utekontakten nå holder til i, kan benyttes til et eller
annet i sammenheng med midlertidige ungdomstilbud på Kadettangen.

Eventuelt
Maria Aalerud Seim etterlyste opplegg for informasjonsturné, i samarbeid med
Avdeling for ungdom og fritid.
Oscar Lone Olsen informerte om at Avdeling for ungdom og fritid har invitert
Ungdomsrådet til å overta deres sosiale medier i høstferien.
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Martin Strømme
rådsleder
Stig Olai Kapskarmo
rådssekretær

