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ETABLERING AV MYRA BARNEHAGE

Behandling:
Notat fra Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning datert 28.3.2011 var lagt ut på kommunens
hjemmeside før møtet.
Morten Ellefsen (FrP) tok opp sitt forslag fra oppvekstkomiteen 16.3.2001:
Alternativ til innstillingens punkt 1: Bystyret vedtar etablering av Myra barnehage. Bygget er på 860
m2 brutto. Myra barnehage bygges ikke som passivhus.
Lars Tvete (H) fremmet følgende merknad pva H:
Bystyret er bekymret for kommunens stadig økende gjeld. Det er behov for å se på hvorvidt det er
mulig å redusere kostnadene ved oppføring av kommunale bygg, eksempelvis ved hjelp av
standardisering og involvering av entreprenør i å finne gode løsninger. Bystyret vil derfor be
Rådmannen komme tilbake med en sak om hvordan dette kan gjøres.
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende merknad pva R, FrP:
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.
Merknadsstillerne mener den foreslåtte beliggenheten i alternativ B i sak 51/10 er et bedre alternativ.
Asplan/Viak har på oppdrag av Uglamarka Interessegruppe vist at barnehage kan bygges her uten å
berøre idrettsarealet.
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende merknad pva R:
Vi mener plassering av barnehage er i strid med departementets brev av 2.1.2008 der bystyrets
godkjennelse av reguleringsplan for Myra 29.3.2007 ble opphevet. Heles opphevelsen var basert på
at det ikke var funnet fullverdig erstatningsareal for tapt areal til lek og idrett. Barnehagen ble
imidlertid godtatt fordi “Barnehagen blir liggende i en del av området som ikke berører broken av
idrettsplassen. “Det vedtak bystyret I dag gjør er stikk i strid med departementets forutsetning. Vi
mener fylkesmannen i Møre og Romsdal ikke har rett til å overprøve departementet og vil forfølge
saken.
Yngve Brox (H) foreslo pva H, KrF:
1. Endring pkt 1 i innstillingen: Barnehagen bygges som et lavenergihus.
2. Endring i første avsnitt i punkt 2 i innstillingen: Bystyret vedtar en øvre kostnadsramme på 31
millioner.
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Yngve Brox (H) fremmet følgende merknad pva H, KrF:
Merknadsstillerne er opptatt av å redusere energibruken i kommunale bygg, både av økonomiske
hensyn og for å redusere forurensningen. Merknadsstillerne ber rådmannen sørge for at kommunale
nybygg blir bygget som passivhus så raskt det foreligger norsk standard som beskriver krav til slike
bygg.
Votering:
Ellefsens forslag fikk 14 stemmer (13FrP, 1MDG) og falt.
Innstillingen pkt 1 fikk 11 stemmer (6SV, 3V, 2MDG) og falt.
Brox’ forslag pkt 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (3R, 1DEM).
Innstillingen pkt 2 fikk 12 stemmer (6SV, 3V, 3R) og falt.
Brox’ forslag pkt 2 ble vedtatt mot 13 stemmer (6SV, 3R, 3MDG, 1DEM).
DEM sluttet seg til merknaden fra R og FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
DEM sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
PP, R, Sp, V, Ap sluttet seg til merknaden fra H og KrF.
FrP, KrF, V, PP, DEM, Sp, Ap sluttet seg til merknaden fra H.

VEDTAK:
1. Bystyret vedtar etablering av Myra barnehage. Bygget er på 860 m2 brutto, og bygges som
lavenergihus.
2. Bystyret vedtar en øvre kostnadsramme på 31,0 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.
FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, KrF, V, PP, DEM, Sp, Ap:
Bystyret er bekymret for kommunens stadig økende gjeld. Det er behov for å se på hvorvidt det er
mulig å redusere kostnadene ved oppføring av kommunale bygg, eksempelvis ved hjelp av
standardisering og involvering av entreprenør i å finne gode løsninger. Bystyret vil derfor be
Rådmannen komme tilbake med en sak om hvordan dette kan gjøres.
FLERTALLSMERKNAD – H, KrF, PP, R, Sp, V, Ap:
Bystyret er opptatt av å redusere energibruken i kommunale bygg, både av økonomiske hensyn og
for å redusere forurensningen. Bystyret ber rådmannen sørge for at kommunale nybygg blir bygget
som passivhus så raskt det foreligger norsk standard som beskriver krav til slike bygg.
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