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Behandling:
Per Digre (Ap) fratrådte pga inhabilitet jf forvaltningslovens § 6 d da han er medlem i hovedstyret for
Arbeiderforeningen. Roy Hveding (Ap) tiltrådte.
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo tillegg til innstillingen:
Eventuelle utgifter til drift og rehabilitering av Kongens gate 19 må ikke føre til nedskjæringer for
tidligere vedtatte aktiviteter.
Odd Anders With (KrF) tok opp sin merknad pva KrF fra formannskapet 21.02.2006:
Det er en forutsetning at kommunens omkostninger ved overtakelsen ikke rammer kulturinnsatsen
ovenfor barn og unge og den nødvendige opptrapping av rehabilitering av kommunens kirker.
Yngve Cappelen (H) tok opp sitt forslag fra kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen 3.4.2006:
Rådmannen bees utrede/se på mulighetene for et OPS samarbeid, som løsning for å sikre at
Arbeiderforeningen ivaretas som kulturarena.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Cappelens forslag ble innstillingen vedtatt mot 28
stemmer (18H, 10FrP) avgitt for Cappelens forslag.
Vindheims forslag ble vedtatt mot 10 stemmer (10FrP).
Ap, SV, Sp, PP, De uavhengige, V, MDG sluttet seg til merknaden fra KrF.
VEDTAK:
Bystyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle videre innenfor de rammer som saken omhandler.
Disse er påpekt i et notat fra Rådmannen 28.03. 2006.
Eventuelle utgifter til drift og rehabilitering av Kongens gate 19 må ikke føre til nedskjæringer for
tidligere vedtatte aktiviteter.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, SV, Sp, PP, De uavhengige, V, MDG:
Det er en forutsetning at kommunens omkostninger ved overtakelsen ikke rammer kulturinnsatsen
ovenfor barn og unge og den nødvendige opptrapping av rehabilitering av kommunens kirker.
Kristen Mo (H) leverte følgende protokolltilførsel:
Rådmannens notat datert 20.03.2006 er verken utsendt til bystyrets medlemmer eller ligger ved
sakens mappe i bystyresalen.
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