PS 12/150 Fremtidig bruk av Husebylåven
Behandling i Kommunestyret - 05.12.2012:
Anne-Marie Lervik (A) og Asle Johansen (H) erklærte seg inhabile for behandling av saken
og fratrådte.
Aage Jacobsen (A) og Finn Eirik Eilertsen (H) møtte i deres sted.
Saken ble behandlet med 46 medlemmer til stede.

Kjartan Berland (H) fremmet følgende omforente forslag på vegne av H og FrP:
Skedsmo kommune er innstilt på å få realisert en kulturarena / møteplass på Skedsmokorset i
tilknytning til Husebylåven. Rådmannen bes i samarbeid med Skedsmokorset kulturforum og
Samfunnshuset på Skedsmokorset om å foreta en vurdering av kostnader med rehabilitering /
tilbygg av Husebylåven i tråd med tidligere forutsetninger om en felles kulturarena /
møteplass på Skedmokorset. Det må avklares finansiering og driftsopplegg, herunder ansvar
og forpliktelser for kommunen, Skedsmokorset kulturforum og Samfunnshuset på
Skedsmokorset. Saken legges fram for politisk behandling innen utgangen av april 2013.
Forslaget ble ved votering satt opp mot forslag fremmet av Jørgen Vik (A).
Forslaget fikk 20 stemmer (H, FrP, PP) og falt.
Jørgen Vik (A) fremmet følgende forslag:
1. Skedsmo kommune ønsker å bidra til å få realisert Husebylåven som fremtidig møte- og
kulturarena på Skedsmokorset.
2. Skedsmo kommune gir disposisjonsrett over låven på Huseby til et eget driftsselskap
opprettet av Samfunnshuset på Skedsmokorset og Skedsmo kulturforum. Betingelser knyttet til
disposisjonsrett og organisering av byggeprosjektet avklares i egen sak.
3. Driftsselskapet skal videreutvikle låven i samarbeid med Akershusmuseet og Skedsmo
kommune i tråd med hovedlinjen i intensjonsavtale inngått mellom Samfunnshuset på
Skedsmokorset /
Skedsmo kulturforum og Akershusmuseet..
4. Låven skal utvikles til møteplass og arena for kultur, frivillige lag og foreninger på
Skedsmokorset, og skal gi rom for permanent museumsaktivitet. Låven skal ombygges
innen rammer satt av Akershusmuseet. Innhold og aktivitet utover det museale utvikles
etter intensjonene i forprosjektet ”Låven på Huseby gård” av 06.01.2006, vedtatt av
formannskapet 15.02.2006.
5. Fremtidig brukere, lag- og foreninger inviteres med som delaktige i
prosjekteringsprosessen.
6. Midler til prosjektering avklares i budsjettet for 2013.
7. Konkret plan for videre utbygging skal danne grunnlag for søknad om midler fra
Akershusmuseet / sentrale myndigheter og private aktører og tilskudd fra Skedsmo
kommune.
8. Kommunal finansiell medvirkning avklares i ordinær budsjettbehandling.
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Vedtak i Kommunestyret - 05.12.2012:
1. Skedsmo kommune ønsker å bidra til å få realisert Husebylåven som fremtidig møte- og
kulturarena på Skedsmokorset.
2. Skedsmo kommune gir disposisjonsrett over låven på Huseby til et eget driftsselskap
opprettet av Samfunnshuset på Skedsmokorset og Skedsmo kulturforum. Betingelser knyttet
til disposisjonsrett og organisering av byggeprosjektet avklares i egen sak.
3. Driftsselskapet skal videreutvikle låven i samarbeid med Akershusmuseet og Skedsmo
kommune i tråd med hovedlinjen i intensjonsavtale inngått mellom Samfunnshuset på
Skedsmokorset /Skedsmo kulturforum og Akershusmuseet.
4. Låven skal utvikles til møteplass og arena for kultur, frivillige lag og foreninger på
Skedsmokorset, og skal gi rom for permanent museumsaktivitet. Låven skal ombygges
innen rammer satt av Akershusmuseet. Innhold og aktivitet utover det museale utvikles
etter intensjonene i forprosjektet ”Låven på Huseby gård” av 06.01.2006, vedtatt av
formannskapet 15.02.2006.
5. Fremtidig brukere, lag- og foreninger inviteres med som delaktige i
prosjekteringsprosessen.
6. Midler til prosjektering avklares i budsjettet for 2013.
7. Konkret plan for videre utbygging skal danne grunnlag for søknad om midler fra
Akershusmuseet / sentrale myndigheter og private aktører og tilskudd fra Skedsmo
kommune.
8. Kommunal finansiell medvirkning avklares i ordinær budsjettbehandling.
Vedtatt med 26 mot 20 stemmer (H, FrP, PP).
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