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Behandling:
Behandling i møte 15.06.2011:
Merethe Baustad Ranum (H) meldte seg innhabil etter forvaltningslovens §6, da hun er medlem av
styret ved Birralee International School.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Primært følgende alternative forslag:
Formannskapet avviser rådmannens forslag til endring av finansieringa av Kalvskinnet skole på
prinsipielt grunnlag da det er eier av eiendommen som skal ha ansvar for finansieringa uavhengig av
om det blir MVA-kompensasjon eller ikke. Bystyrets vedtak i sak 103/10 opprettholdes med den
endring at lånerammen økes fra 35 mill kr til 40 mill kr.
Tilleggsforslag uavhengig av hvilket forslag som får flertall:
1. Birralee International School (BIS) skal betale kostnadsdekkende husleie for alt areal de
leier av Trondheim kommune, inkludert leie for gym-sal.
2. Tall viser at det er elevtallsvekst innenfor tidligere Kalvskinnet skolekrets. Formannskapet
ber derfor at det blir lagt til rette for at det avsettes nok areal til gjenåpning av Kalvskinnet
skole som 1-4 skole fra høsten 2012. Det innebærer at elever i 1. klasse skrives inn ved
Kalvskinnet og at elever som nå går i 1-3 trinn og hører til skolekretsen får tilbud om å
skifte. Tilbudet økes fra år til år med ett trinn i året slik at det blir 1-7 skole i 2015.
Sekundært følgende endringsforslag dersom rådmannens innstilling får flertall:
1. TK og BIS skal ha gjensidig rett til å si opp leieavtalen med 12 mndrs skriftlig varsel i
leieperioden.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo saken utsatt ei uke, i påvente av et notat fra Rådmannen.
VEDTAK:
Saken utsettes ei uke.
Behandling i møte 21.06.2011:
Et notat fra rådmannen datert 16.06.2011 var sendt formannskapets medlemmer i forkant av møtet.
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Merethe Baustad Ranum (H) fratrådte jf forvaltningslovens §6d, da hun er medlem av styret ved
Birralee International School.
Knut Fagerbakke (SV) foreslo:
Primært følgende alternative forslag:
Formannskapet avviser rådmannens forslag til endring av finansieringa av Kalvskinnet skole på
prinsipielt grunnlag da det er eier av eiendommen som skal ha ansvar for finansieringa uavhengig av
om det blir MVA-kompensasjon eller ikke. Bystyrets vedtak i sak 103/10 opprettholdes med den
endring at lånerammen økes fra 35 mill kr til 40 mill kr.
Tilleggsforslag uavhengig av hvilket forslag som får flertall:
1. Birralee International School (BIS) skal betale kostnadsdekkende husleie for alt areal de
leier av Trondheim kommune, inkludert leie for gym-sal.
2. Tall viser at det er elevtallsvekst innenfor tidligere Kalvskinnet skolekrets. Formannskapet
ber derfor at det blir lagt til rette for at det avsettes nok areal til gjenåpning av Kalvskinnet
skole som 1-4 skole fra høsten 2012. Det innebærer at elever i 1. klasse skrives inn ved
Kalvskinnet og at elever som nå går i 1-3 trinn og hører til skolekretsen får tilbud om å
skifte. Tilbudet økes fra år til år med ett trinn i året slik at det blir 1-7 skole i 2015.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og avvisningsforslaget fremmet av Fagerbakke ble
innstillingen vedtatt med 8 stemmer (4Ap, 1Sp, 1H, 1FrP, 1V) mot 2 stemmer (2SV) avgitt for
Fagerbakkes forslag
Fagerbakkes tilleggsforslag 1 fikk 2 stemmer (2SV) og falt
Fagerbakkes tilleggsforslag 2 fikk 2 stemmer (2SV) og falt

VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar å stille garanti for et lån på kr 30.000.000,- som Birralee International
School AS tar opp i Sparebank Midt-Norge i forbindelse med rehabilitering av hovedbygget
ved Kalvskinnet skole.
Det stilles følgende betingelse for garantien:
-

Garantiansvaret utgjør maksimum kr. 30.000.000,-

-

Garantiansvaret omfatterer kun hovedstolen

-

Garanti gis ved selvskyldnerkausjon.

-

Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet

-

Lånets løpetid er på maksimalt 30 år
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-

Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å
være nedbetalt

2. Vedtak fattes etter kommuneloven § 13, jamfør delegeringsreglementet punkt 2.9.
3. Formannskapet tar for øvrig saken om rehabilitering av Kalvskinnet skole til orientering.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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