Trondheim kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 22.03.2011
Tid: kl 09.45
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, John
Stene, Geir Waage, Sissel Trønsdal, Johanne Storler, Yngve Brox, Merethe
Baustad Ranum, Kristian Dahlberg Hauge, Jon Gunnes

Rådmann Elin Rognes Solbu, kommunaldirektørene Einar Aassved Hansen,
Helge Garåsen, Carl-Jakob Midttun, Morten Wolden, Anne Behrens,
rådgiver Hilde Skybakmoen

Ordfører Rita Ottervik
Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.2011:

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Behandling av tidligere stilte spørsmål fra Jon Gunnes (V) vedrørende:
Økning i overdosetilfeller:
Prispolitikken i Trønderenergi.
Sissel Trønsdal (Ap): Parkeringsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kommunaldirektør Helge Garåsen: orientering om et brudd på konkurransereglene i forbindelse med
kommunal overtagelse av alarmsentralen (Hjelp 24)
Jon Gunnes (V) meldte et spørsmål om mulig inntaksstopp ved Krisesenteret
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SAKSLISTE
Saksnr.
84/11

Arkivsaksnr.
10/17380
STIFTELSEN ISFIT - VEDTEKTSENDRINGER

85/11

11/8187
ORIENTERING OM UTVIDET ÅPNINGSTID VED CHAPPA
KULTURHUS FOR BARN OG UNGE

86/11

08/16645
PARKERINGSKJELLER UNDER OLAV TRYGGVASONS GATE,
ORIENTERINGSSAK - STATUS FOR ARBEID

87/11

11/13097
OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR
PROSJEKTERING AV MILJØGATE, KJØPMANNSGATA,
ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER

88/11

10/44725
INTERNASJONAL STRATEGI / HANDLINGSPROGRAM 2011 - 2013

89/11

11/13354
GRENSESNITT MELLOM HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I
TRONDHEIM KOMMUNE OG PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

92/11

10/45607
HELSETJENESTER VED ANLEGGET TIL OLYMPIATOPPEN VED
GRANÅSEN

93/11

11/14112
ETABLERING AV NÆRINGSBYGG I GRANÅSEN MED
TOPPIDRETTSSENTER
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73/11

11/7592
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
HÅRSTAD SKOLE

74/11

11/7775
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SKOLEPLASS VED HÅRSTAD
SKOLE

75/11

11/8682
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
HÅRSTAD SKOLE

76/11

11/8683
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
HÅRSTAD SKOLE

90/11

11/11732
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
UTLEIRA SKOLE

91/11

11/13031
Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BRUNDALEN SKOLE
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Sak 84/11
STIFTELSEN ISFIT - VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar de godkjente vedtektsendringene for Stiftelsen ISFiT til orientering, og tidligere
oppnevnte folkevalgte til Rådet videreføres til Stiftelsens Arena.
Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo at Iris Aunvik velges som ny representant til Stiftelsen ISFiTs råd etter
Stian Skalle som er flyttet fra Trondheim.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Brox ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Formannskapet tar de godkjente vedtektsendringene for Stiftelsen ISFiT til orientering, og tidligere
oppnevnte folkevalgte til Rådet videreføres til Stiftelsens Arena.
Iris Aunvik velges som ny representant til Stiftelsen ISFiTs råd etter Stian Skalle.

Sak 85/11
ORIENTERING OM UTVIDET ÅPNINGSTID VED CHAPPA KULTURHUS FOR
BARN OG UNGE
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar evalueringen av utvidet åpningstid ved Chappa kulturhus til orientering.
Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp:
Formannskapet vedtar at Chappa kulturhus for barn og unge skal ha utvidet helgeåpent resten av
2011.
Formannskapet bevilger 130.000 kroner fra formannskapets tilleggsbevillingskonto til dekning av
kostnaden.
Rådmannen bes vurdere utvidelse av åpningstida ved øvrige fritidsklubber i forbindelse med
budsjettarbeidet 2012.
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Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Sætran ble forslaget fremmet av
Sætran enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar at Chappa kulturhus for barn og unge skal ha utvidet helgeåpent resten av
2011.
Formannskapet bevilger 130.000 kroner fra formannskapets tilleggsbevillingskonto til dekning av
kostnaden.
Rådmannen bes vurdere utvidelse av åpningstida ved øvrige fritidsklubber i forbindelse med
budsjettarbeidet 2012.

Sak 86/11
PARKERINGSKJELLER UNDER OLAV TRYGGVASONS GATE,
ORIENTERINGSSAK - STATUS FOR ARBEID
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Sak 87/11
OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR
PROSJEKTERING AV MILJØGATE, KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM
FJERNING AV PARKERINGSPLASSER
Forslag til vedtak:
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Formannskapet gir sin tilslutning til at prinsipper i rådmannens orientering legges til grunn for videre
arbeid med Olav Tryggvasons gate.
Formannskapet gir også sin tilslutning til at parkeringsplassene i Kjøpmannsgata tas bort tidlig i
september slik at sykkelfeltene kan ferdigstilles i løpet av året.
Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo følgende alternative forslag på vegne av Ap, SV, Sp og V:
Formannskapet gir sin tilslutning til at prinsippene i rådmannens saksframlegg legges til grunn for det
videre arbeidet med utforming av Olav Tryggvasons gate. Igangsetting av arbeidet med Olav
Tryggvasons gate som miljøgate gjøres i forbindelse med bygging av p-kjeller under gata, alternativt
igangsettes i det øyeblikk sentrale myndigheter avviser bygging av p-kjeller.
Plansaken om P-kjeller under Olav Tryggvasons gate må inneholde ulike finansieringsløsninger, blant
annet må næringslivets bidrag avklares.
I henhold til bystyrevedtak skal ingen p-plasser i Kjøpmannsgata fjernes før p-hus ved Bakke bru
gjenåpnes.
Yngve Brox (H) foreslo følgende alternative forslag på vegne av H og FrP:
1. Arbeidet med etablering av miljøgate i Olav Tryggvasons gate avventes i påvente av
endelig avklaring rundt eventuell etablering av parkeringshus under bakken i gaten.
2. Formannskapet understreker at parkeringskapasiteten i Midtbyen ikke skal reduseres ut
over dagens nivå. Gateparkering som fjernes skal erstattes av nye plasser i parkeringshus.

Votering:
Innstillingen fikk ingen stemmer, og falt
Forslaget fremmet av Brox fikk 3 stemmer (2H, 1FrP) og falt
Forslaget fremmet av Sætran ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Formannskapet gir sin tilslutning til at prinsippene i rådmannens saksframlegg legges til grunn for det
videre arbeidet med utforming av Olav Tryggvasons gate. Igangsetting av arbeidet med Olav
Tryggvasons gate som miljøgate gjøres i forbindelse med bygging av p-kjeller under gata, alternativt
igangsettes i det øyeblikk sentrale myndigheter avviser bygging av p-kjeller.
Plansaken om P-kjeller under Olav Tryggvasons gate må inneholde ulike finansieringsløsninger, blant
annet må næringslivets bidrag avklares.
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I henhold til bystyrevedtak skal ingen p-plasser i Kjøpmannsgata fjernes før p-hus ved Bakke bru
gjenåpnes.

Sak 88/11
INTERNASJONAL STRATEGI / HANDLINGSPROGRAM 2011 - 2013
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar handlingsprogrammet for internasjonal strategi for 2011-2012 og tar status
for det internasjonale arbeidet i 2010 til orientering
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar handlingsprogrammet for internasjonal strategi for 2011-2012 og tar status
for det internasjonale arbeidet i 2010 til orientering

Sak 89/11
GRENSESNITT MELLOM HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM
KOMMUNE OG PASIENT- OG BRUKEROMBUDET
Forslag til vedtak:
Trondheim kommunes Helse- og omsorgsombud opprettholdes i sin nåværende funksjon.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Trondheim kommunes Helse- og omsorgsombud opprettholdes i sin nåværende funksjon.

Sak 93/11
ETABLERING AV NÆRINGSBYGG I GRANÅSEN MED TOPPIDRETTSSENTER
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Forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar å gjøre kommunal tomt tilgjengelig for etablering av et næringsbygg
og toppidrettssenter i Granåsen, gjennom en festeavtale med 30 års varighet. Det er en
forutsetning for festeavtalen at en vesentlig del av aktiviteten i bygget er relatert til idrett og
helse. Rådmannen inngår festeavtale på disse premisser.
2. Rådmannen bes om å forhandle frem og inngå en avtale med 10 års varighet om at
Trondheim kommune skal leie permanent tribune ved Granåsen skistadion. Rådmannen bes
om å innarbeide leiekostnader for inntil kroner 500.000,- i kommunens driftsbudsjett fra og
med 2012. Avtalen må gi Trondheim kommune en opsjon på forlengelse av leieavtalen, samt
rettigheten til fremleie av tribunen.
3. Det er en forutsetning for Trondheim kommune sitt engasjement som leietaker av tribunen at
utbyggingen er iverksatt innen september 2011, og at toppidrettssenteret er realisert innen
mars 2012.
Behandling:
Rådmannen sendte ut et notat datert 22.03.2011 med følgende nye innstilling:
1. Formannskapet vedtar å gjøre kommunal tomt tilgjengelig for etablering av et
toppidrettssenter i Granåsen, gjennom en festeavtale med 30 års
varighet. Det er en forutsetning for festeavtalen at den vesentligste del av aktiviteten i
bygget er relatert til idrett og helse. Rådmannen inngår festeavtale på disse premisser.
2. Rådmannen bes om å forhandle frem og inngå en avtale med 10 års varighet om at
Trondheim kommune skal leie permanent tribune ved Granåsen skistadion.
Rådmannen bes om å innarbeide leiekostnader for inntil kroner 500.000,- i
kommunens driftsbudsjett fra og med 2012. Avtalen må gi Trondheim kommune en
opsjon på forlengelse av leieavtalen, samt rettigheten til fremleie av tribunen.
3. Det er en forutsetning for Trondheim kommune sitt engasjement som leietaker av
tribunen at utbyggingen er iverksatt innen september 2011, med ferdigstillingen innen august
2012.
4. Alle nødvendige avtaler mellom Trondheim kommune og utbygger skal være ferdigstilt
innen 15. mai 2011. Dette gjelder både formelle leieavtaler, festeavtale og eventuelle
samarbeidsavtaler for bruken av senteret.
Aase Sætran (Ap) foreslo følgende merknad på vegne av Ap, SV og Sp:
Formannskapet ber Rådmannen vurdere ulike leie/gjenkjøpsavtaler på tribunen innenfor
kostnadsrammen fram mot endelig kontraktsinngåelse. Herunder også vurdering av varigheten på
avtalen.
Votering:
Ny innstillingen fra rådmannen ble enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av Sætran fikk tilslutning fra H, V og FrP
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VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar å gjøre kommunal tomt tilgjengelig for etablering av et
toppidrettssenter i Granåsen, gjennom en festeavtale med 30 års
varighet. Det er en forutsetning for festeavtalen at den vesentligste del av aktiviteten i
bygget er relatert til idrett og helse. Rådmannen inngår festeavtale på disse premisser.
2. Rådmannen bes om å forhandle frem og inngå en avtale med 10 års varighet om at
Trondheim kommune skal leie permanent tribune ved Granåsen skistadion.
Rådmannen bes om å innarbeide leiekostnader for inntil kroner 500.000,- i
kommunens driftsbudsjett fra og med 2012. Avtalen må gi Trondheim kommune en
opsjon på forlengelse av leieavtalen, samt rettigheten til fremleie av tribunen.
3. Det er en forutsetning for Trondheim kommune sitt engasjement som leietaker av
tribunen at utbyggingen er iverksatt innen september 2011, med ferdigstillingen innen august
2012.
4. Alle nødvendige avtaler mellom Trondheim kommune og utbygger skal være ferdigstilt
innen 15. mai 2011. Dette gjelder både formelle leieavtaler, festeavtale og eventuelle
samarbeidsavtaler for bruken av senteret.
FLERTALLSMERKNAD- Ap, SV,Sp,H, V og Frp
Formannskapet ber Rådmannen vurdere ulike leie/gjenkjøpsavtaler på tribunen innenfor
kostnadsrammen fram mot endelig kontraktsinngåelse. Herunder også vurdering av varigheten på
avtalen.

Sak 92/11
HELSETJENESTER VED ANLEGGET TIL OLYMPIATOPPEN I GRANÅSEN
Forslag til vedtak:
•
Det etableres helsetilbud i samsvar med rådmannens alternativ 1(minimumsløsning) i
næringsbygget i Granåsen.
•
Trondheim kommune er i en overgangsperiode innstilt på å inngå en leieavtale for areal
på 4. plan i næringsbygget, som ikke er leid, ut fra det tidspunkt bygget står klar til bruk.
Både huseier og Trondheim kommune har et ansvar med å skaffe leietakere til de ledige
arealene.
•
Rådmannen vil i budsjett 2012 legge frem forslag til finansiering av den andelen av arealet
som skal leies til legesenter og eventuelt leie av ledig areal på 4. plan i næringsbygget.
Behandling:
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Aase Sætran (Ap) fremmet følgende merknad på vegne av Ap, SV og Sp:
Funksjonshemmede bør være en prioritert målgruppe innen helsefremmende arbeid. De har betydelig
større risiko for å pådra seg livsstilsykdommer på grunn av inaktivitet med de ekstrabelastninger det
medfører, noe som er særs uheldig for en person med allerede store utfordringer. Fysisk aktivitet er
også en arena hvor mange sosiale relasjoner utvikles. Særlig i ungdomstiden passiviseres og sosialt
isoleres funksjonshemmede da fysiske begrensninger blir et økende hinder for deltagelse på lik linje
med funksjonsfriske i organisert idrett. Trening ved treningssenter har økende popularitet blant
ungdom og voksne, og er en arena hvor funksjonshemmede ved tilpasning av utstyr / lokale har
mulighet til å utføre effektiv trening sammen med andre. Funksjonshemmede er ofte mettet på
behandling som anses som trening i fysioterapilokaler, samt at lokalene ikke har tilstrekkelig med
tilpasset treningsutstyr. Alle, uavhengig av funksjonsnivå, bør kunne benytte treningssenter og
oppleve treningsglede i en sosial setting som på et treningssenter. Pr i dag mangler et slikt tilbud i
Trondheimsregionen. Dette etterspørres fra unge og voksne funksjonshemmede, deres pårørende
og tilknyttet helsepersonell.
Det nye kompetansesenteret i Granåsen i regi Olympiatoppen framstår som et meget velegnet sted
for en slik etablering, av grunner som:
·

Tilgjengelighet for rullestolbrukere i treningslokale og parkering (universell utforming).

·

I tråd med integreringsprosessen i Norsk idrett, der alle særforbund har tatt ansvar for
funksjonshemmede i sine respektive idretter, har Olympiatoppen nå også ansvar for
funksjonshemmede toppidrettsutøvere.

·

Mulighet for trening ved samme arena som forbilder innen toppidrett er en vesentlig
motivasjonsfaktor og kan bidra til økt fysisk aktivitet blant funksjonshemmede og økt
rekruttering til handikapidretten.

·

Tiltenkt kafé i bygget gir mulighet for et sosialt treffpunkt i tilknytning til trening.

Merknadsstillerne ber derfor Rådmannen i dialog med utbygger vurdere muligheten av å tilpasse
prosjektet også til denne gruppen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av Sætran fikk tilslutning fra H, FrP og V

VEDTAK:
•
•

•

Det etableres helsetilbud i samsvar med rådmannens alternativ 1(minimumsløsning) i
næringsbygget i Granåsen.
Trondheim kommune er i en overgangsperiode innstilt på å inngå en leieavtale for areal
på 4. plan i næringsbygget, som ikke er leid, ut fra det tidspunkt bygget står klar til bruk.
Både huseier og Trondheim kommune har et ansvar med å skaffe leietakere til de ledige
arealene.
Rådmannen vil i budsjett 2012 legge frem forslag til finansiering av den andelen av arealet
som skal leies til legesenter og eventuelt leie av ledig areal på 4. plan i næringsbygget.
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FLERTALLSMERKNAD- Ap, SV, Sp, H, FrP og V:
Funksjonshemmede bør være en prioritert målgruppe innen helsefremmende arbeid. De har betydelig
større risiko for å pådra seg livsstilsykdommer på grunn av inaktivitet med de ekstrabelastninger det
medfører, noe som er særs uheldig for en person med allerede store utfordringer. Fysisk aktivitet er
også en arena hvor mange sosiale relasjoner utvikles. Særlig i ungdomstiden passiviseres og sosialt
isoleres funksjonshemmede da fysiske begrensninger blir et økende hinder for deltagelse på lik linje
med funksjonsfriske i organisert idrett. Trening ved treningssenter har økende popularitet blant
ungdom og voksne, og er en arena hvor funksjonshemmede ved tilpasning av utstyr / lokale har
mulighet til å utføre effektiv trening sammen med andre. Funksjonshemmede er ofte mettet på
behandling som anses som trening i fysioterapilokaler, samt at lokalene ikke har tilstrekkelig med
tilpasset treningsutstyr. Alle, uavhengig av funksjonsnivå, bør kunne benytte treningssenter og
oppleve treningsglede i en sosial setting som på et treningssenter. Pr i dag mangler et slikt tilbud i
Trondheimsregionen. Dette etterspørres fra unge og voksne funksjonshemmede, deres pårørende
og tilknyttet helsepersonell.
Det nye kompetansesenteret i Granåsen i regi Olympiatoppen framstår som et meget velegnet sted
for en slik etablering, av grunner som:
·

Tilgjengelighet for rullestolbrukere i treningslokale og parkering (universell utforming).

·

I tråd med integreringsprosessen i Norsk idrett, der alle særforbund har tatt ansvar for
funksjonshemmede i sine respektive idretter, har Olympiatoppen nå også ansvar for
funksjonshemmede toppidrettsutøvere.

·

Mulighet for trening ved samme arena som forbilder innen toppidrett er en vesentlig
motivasjonsfaktor og kan bidra til økt fysisk aktivitet blant funksjonshemmede og økt
rekruttering til handikapidretten.

·

Tiltenkt kafé i bygget gir mulighet for et sosialt treffpunkt i tilknytning til trening.

Merknadstillerne ber derfor Rådmannen i dialog med utbygger vurdere muligheten av å tilpasse
prosjektet også til denne gruppen.

Eventuelt:
Jon Gunnes (V) stilte spørsmål om prispolitikken i Trønderenergi.
Spørsmålet ble besvart av ordfører Rita Ottervik.
Jon Gunnes (V) stilte spørsmål om økning i overdosetilfeller.
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen
Sissel Trønsdal (Ap) stilte spørsmål om parkeringsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen
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Kommunaldirektør Helge Garåsen orienterte om et brudd på konkurransereglene i forbindelse med
kommunal overtagelse av alarmsentralen (Hjelp 24)
Jon Gunnes (V) stilte spørsmål om mulig inntaksstopp ved Krisesenteret
Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen

Sak 73/11

Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED HÅRSTAD
SKOLE
VEDTAK:
Formannskapet innvilger skoleplass ved Hårstad skole for K S M f. 15.07.2005.

Sak 74/11

Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SKOLEPLASS VED HÅRSTAD SKOLE
VEDTAK:
Formannskapet innvilger skoleplass ved Hårstad skole for F S M f. 12.02.2005

Sak 75/11

Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED HÅRSTAD
SKOLE
VEDTAK:
Formannskapet innvilger skoleplass ved Hårstad skole for T H T L f. 22.08.2005

Sak 76/11

Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASSVED HÅRSTAD
SKOLE
VEDTAK:
Formannskapet innvilger skoleplass ved Hårstad skole for E L f. 04.02.2005
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Sak 90/11

Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED UTLEIRA
SKOLE
VEDTAK:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Utleira skole for
A L B f. 22.02.2005.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Utleira skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.

Sak 91/11

Unntatt offentlighet iht Ofl §13, jf.fvl §13 første ledd nr.1

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKOLEPLASS VED
BRUNDALEN SKOLE
VEDTAK:
Formannskapet opprettholder avslag på søknad om skoleplass ved Brundalen skole for
V B S f. 16.05.2005.
Avslaget er begrunnet i kapasitetsproblemer ved Brundalen skole og i en konkret vurdering av øvrige
forhold i saken.

Møtet hevet kl. 11.05

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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