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ETABLERING AV MYRA BARNEHAGE

Behandling:
Morten Ellefsen (FrP) fremmet følgende forslag:
Alternativ til innstillingens punkt 1.
1. Bystyret vedtar etablering av Myra barnehage. Bygget er på 860 m2 brutto.
Myra barnehage bygges ikke som passivhus.
Trond Garnes (KrF) fremmet følgende merknad:
Passivbygg er et nyttig element i miljøarbeidet, men er også svært krevende teknisk og praktisk for
blant annet å unngå fukt og råte i tykke og tette vegger. Bystyret understreker betydningen av at
arbeidet gjennomføres med tilstrekkelig fokus på kvalitet og presisjon, både i det praktiske arbeidet
og i de avtaler som inngås. Dette er avgjørende for å sikre at byggets levetid og kosnader til
vedlikehold blir som forventet.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad:
Merknadstillerne mener at forslaget til beliggenhet for ny Myra barnehage tar for stor del av barn og
unges lekeareal uten at det blir erstattet slik rikspolitiske retningslinjer for barn og unge krever.
Forslagstillerne mener den foreslåtte beliggenheten i alternativ B i sak 51/10 er et bedre alternativ.
Votering:
Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt mot 3 stemmer (R, 2 FrP)
Ellefsens alternative forslag til innstillingens pkt. 1 fikk 2 stemmer (2 FrP) og falt.
Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme (R).
Merknaden fra R fikk ingen tilslutning og ble en mindretallsmerknad.
Merknaden fra KrF fikk ingen tilslutning og ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
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1. Bystyret vedtar etablering av Myra barnehage. Bygget er på 860 m2 brutto, og bygges som
passivhus.
2. Bystyret vedtar en øvre kostnadsramme på 32,0 millioner kroner. Dette inkluderer bygging av nye
barnehagelokaler, opparbeiding av utearealer, utstyr og inventar og prosjektkostnader. I tillegg
kommer 6,5 millioner til erverv av tomtegrunn, reguleringskostnader og oppfølging av rekkefølgekrav
i reguleringsplanen. Investeringen finansieres innenfor vedtatt budsjettramme for 2011 og
økonomiplanramme for 2012.
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