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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

040/22

Godkjenning av protokoll

041/22
042/22

Kulturfunksjoner på Fornebu – gjennomført høring og
forslag til midlertidig bibliotek og ungdomstilbud
Referatsaker

043/22

Henvendelser og innspill

Eventuelt
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040/22 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 1.6.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

URÅD - 040/22 - 08.06.2022:
Vedtak:
Protokoll fra Ungdomsrådets møte 1.6.2022 godkjennes slik den foreligger.

041/22 : Kulturfunksjoner på Fornebu – gjennomført høring og forslag til
midlertidig bibliotek og ungdomstilbud
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Grunnlagsdokumentet «Kulturfunksjoner på Fornebu» med alle høringsuttalelser
som vedlegg tas til orientering.
2. Konsept for Flerbrukshus med kirkerom fremmes som egen politisk sak, der
uttalelser fra kulturfunksjonshøringen vil inngå som grunnlag.
3. Midlertidig bibliotek etableres ved Flytårnet så raskt som mulig.
4. Nye lokaler til ungdomstilbud etableres ved Flytårnet så raskt mulig.
5. De budsjettmessig følger av punkt 3 og 4 (bibliotek og ungdomstilbud) fremmes i
Økonomimelding 2 2022 og i BØP 2023- 2026.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Shayan Zeida,
Det bør være en form for matservering i tilknytning til ungdomshuset og/eller
biblioteket.
Forslag fremmet av Eirik Smith Monge, Ikke politiker
- Det bør opprettes et lavterskel scenetilbud.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Zeidas forslag ble enstemmig vedtatt.
Monges forslag ble enstemmig vedtatt.
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URÅD - 041/22 - 08.06.2022:
Rådets anbefaling:
1. Grunnlagsdokumentet «Kulturfunksjoner på Fornebu» med alle høringsuttalelser
som vedlegg tas til orientering.
2. Konsept for Flerbrukshus med kirkerom fremmes som egen politisk sak, der
uttalelser fra kulturfunksjonshøringen vil inngå som grunnlag.
3. Midlertidig bibliotek etableres ved Flytårnet så raskt som mulig.
4. Nye lokaler til ungdomstilbud etableres ved Flytårnet så raskt mulig.
5. De budsjettmessig følger av punkt 3 og 4 (bibliotek og ungdomstilbud) fremmes i
Økonomimelding 2 2022 og i BØP 2023- 2026.
6. Det bør være en form for matservering i tilknytning til ungdomshuset og/eller
biblioteket.
7. Det bør opprettes et lavterskel scenetilbud.

042/22 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Møteplan 2023 endelig versjon
Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokument ble tatt til orientering slik det foreligger.

URÅD - 042/22 - 08.06.2022:
Vedtak:
Refererte dokument tas til orientering slik de foreligger.

043/22 : Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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Behandlingen i møtet:

URÅD - 043/22 - 08.06.2022:
Ingen saker

Eventuelt
Eirik Smith Monge fikk rådets tilslutning til at kommunedirektøren ser på ordningen i Oslo
hvor man har ungdomskomité ved hver bibliotekfilial.
Katarina Bakke Ekhaugen informerte om Sandvika Pride som var lørdag 4. juni.
Det ble tatt opp flere problemstillinger knyttet til åpningstider, kapasitet og manglende
informasjon knyttet til kommunens helsestasjoner og skolens helsesykepleiere. Det settes
av et eget møte til disse problemstillingene.

Eirik Smith Monge
rådsleder
Stig Olai Kapskarmo
rådssekretær

