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Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp:
1. Formannskapet vedtar å prioritere intensive svømmekurs for dem som ikke er
svømmedyktige etter 4. trinn i tråd med rådmannens forslag.
2. Formannskapet ønsker å øke det totale timetallet til svømmeopplæring for elevene i
Trondheim og å utnytte kapasiteten i kommunens svømmeanlegg maksimalt. Rådmannen bes
derfor komme tilbake med sak som redegjør for den totale bassengkapasiteten i Trondheim,
herunder bedre utnyttelse av skolebassengene samt bassenget ved Havstein Helse- og
velferdssenter. Saken må skissere hvordan utvidet svømmeopplæring i Trondheimskolen kan
organiseres på best mulig måte i bydelene for å få kortest mulig reise for elevene. I tillegg må
det redegjøres for muligheten for at egne ansatte i skole og SFO kan stå for opplæringen.
Rådmannen bes vurdere å holde noen av skolebassengene åpne i sommermånedene.
Saken må legges fram før Rådmannen legger fram budsjett for 2012.
3. Formannskapet ber om at fremtidig bassengbehov utredes nærmere.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Sætran ble ble forslaget fremmet
av Sætran enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar å prioritere intensive svømmekurs for dem som ikke er
svømmedyktige etter 4. trinn i tråd med rådmannens forslag.
2. Formannskapet ønsker å øke det totale timetallet til svømmeopplæring for elevene i
Trondheim og å utnytte kapasiteten i kommunens svømmeanlegg maksimalt. Rådmannen bes
derfor komme tilbake med sak som redegjør for den totale bassengkapasiteten i Trondheim,
herunder bedre utnyttelse av skolebassengene samt bassenget ved Havstein Helse- og
velferdssenter. Saken må skissere hvordan utvidet svømmeopplæring i Trondheimskolen kan
organiseres på best mulig måte i bydelene for å få kortest mulig reise for elevene. I tillegg må
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det redegjøres for muligheten for at egne ansatte i skole og SFO kan stå for opplæringen.
Rådmannen bes vurdere å holde noen av skolebassengene åpne i sommermånedene.
Saken må legges fram før Rådmannen legger fram budsjett for 2012.
3. Formannskapet ber om at fremtidig bassengbehov utredes nærmere.
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