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1 millioner kroner i felles budsjettforslag
med nesten 2,6 millioner kroner
og redusere bruken av havbruksfondet i rådmannens budsjettforslag med 20 millioner
kroner.
De ekstra pengene foreslås
brukt til drift og vedlikehold av
fylkesveger (38 millioner kroner), kultursatsinger (2,5 millioner kroner, Kollektivtrafikk (10

millioner kroner) og en halv million kroner til lokale «rent havtiltak».
I tillegg setter de borgerlige partiene av 20 millioner kroner til
satsing i de videregående skolene
i økonomiplanperioden som
strekker seg fram til 2022. Det er
30 millioner kroner mindre enn
det Ap, Sp, SV, KrF og MDG har

satt av i sitt budsjettforslag.
– Skolesatsing er ikke bare å
bruke mye penger. Vi ønsker
blant annet å satse på skolehelsetjenesten, og at fylkeskommunen
kan bidra sammen med kommunene på dette området. Elevene
har behov for en som kan være en
støttende samtalepartner i vanskelige livssituasjoner, sier Eiden.

På skoleområdet vil de også
åpne for fritt skolevalg for alle
elever i Trøndelag, og dermed
fjerne ordningen med nærskolepoeng.
– Vi mener at skolene må utvikles til profilskoler som retter
seg inn mot enkelte fagområder,
for eksempel steinfag ved Opdal
videregående skole, eller flyfag-

linje ved Fosen videregående
skole. Dermed kan elevene søke
seg til den skolen som tilbyr det
elevene selv etterspør. Vi må
våge å tenke nytt for å skape
bedre skoler, sier de fire gruppelederne.
Erlend Malmo
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oss steile fronter
FORLATER ROMMET: Her reiser klagenemndas medlemmer seg og
forlater rommet, etter at Trønder-Avisa ba om begrunnelse fra
møteleder på at avisa ble bedt om å forlate rommet.

Viste ut avisa for
å sette ny møtedato
Trønder-Avisa ble vist på
gangen på slutten av
klagenemnd-møte
tirsdag. Da avisa ikke
ville gå, forlot klagenemnda salen og møttes
utenfor møterommet.

reglene, sier Arnfinn Brechan (Ap), leder i klagenemnda (til høyre i bildet). Han mener at Petter Kolstad bor for
ler Zlatko Dzaferovic i midten.

huset og over plena fram til Tronesvegen. Målt over plena mangler det én meter for å nå opp til
avstandsgrensen, før feilmarginen på 25 meter trekkes fra,
ifølge Brechan.
Så vidt Trønder-Avisa vet, ble
meterne i denne målingen ikke
lagt fram skriftlig i møtet.
– Jeg vil gjerne vite hvor
mange meter det er over gårdsplassen, sa Haugan i møtet.
– Den eneste målingen vi ikke
har foretatt er fra inngangen på
baksiden av huset og via gårdsplassen, svarte Brechan.

Ei omtrentlig måling gjort med
målebånd av Trønder-Avisa, tilsier at skolevegen blir flere
meter over 6 kilometergrensen,
dersom Kolstad går fra hovedinngangen og over gårdsplassen.
Men private målinger godtas
ikke i behandling av skyss-saker,
ifølge fylkeskommunens reglement.
– Vedtektene er slik at det er
den elektroniske målingen som
teller, sier Brechan.

ut fra de elektroniske målingene,
at skolevegen blir lengre enn 6
kilometer om Kolstad går over
gårdsplassen.
– Er det ikke problematisk
å innvilge skyss på en skoleveg dere ikke vet lengden på?
– Når vi vet hvor langt det ble
over plena, så må målingen fra
hovedinngangen over gårdsplassen være mer enn det. Derfor
var det lett å godkjenne, sier
Haugan etter møtet.

Sp: – Det var lett
Haugan mener det er åpenbart,

Margrete Konstad
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Ifølge leder i klagenemnda, Arnfinn Brechan (Ap), skal møter i
nemnda være åpne for publikum
– så lenge det ikke behandles
saker av personlig karakter.
På slutten av klagenemndas
møte tirsdag ble Trønder-Avisa
likevel bedt om å forlate rommet.
– Da er vi ferdig med møtet, sa
møteleder Brechan (Ap) etter
vedtak i den eneste saken på
sakskartet tirsdag, nemlig Petter
Kolstads søknad om skoleskyss.
Brechan så mot TrønderAvisas journalist på pressebenken.
– Men jeg kan være her fortsatt?
– Nei, du kan ikke være her.
Jeg vil snakke om andre ting med
dem, sa saksbehandler Zlatko
Dzaferovic rettet mot journalisten.
Han viste til at de skulle
snakke om «møteplan og sånne
ting».
– Kan dere gi meg en grunn
til å lukke møtet?
– Da går vi ned i fjerde etasjen
og snakker om disse tingene der.
Så det er like greit at vi får lov til
å være alene, sier Brechan.
– Men jeg skjønner ikke
hvorfor jeg ikke kan være tilstede?
– Da går vi ned, sier Brechan.
– Værsegod, du kan fortsette å

sitte her, sier saksbehandleren.
– Er det klagenemnda som
skal møtes i en annen etasje
nå?
– Nei, nå er det enkeltmedlemmene i klagenemnda som skal
møtes. Nå skal vi i ro og mak
finne ut hva vi skal gjøre med
sakene som ligger for tur, og
beslutte våre egne møtebøker,
om når vi har tid til å møtes, sier
Brechan, som understreket at de
ikke forlater rommet for å diskutere selve innholdet i noen saker,
men kun ny møtedato.
Ifølge kommuneloven skal alle
møter i offentlige organ være
åpne. Paragraf 31 i loven gir imidlertid mulighet for å lukke møter
i saker der taushetsplikt og personvern krever det, i tillegg til
saker om «en arbeidstakers tjenstlige forhold» eller ved «tungtveiende offentlige interesser».
– Jeg etterspør en hjemmel
for å lukke møtet?
– Ja, men det er ikke formell
saksbehandling som skal foregå,
sier Brechan, som ikke vil svare
på flere spørsmål der og da, men
åpner for å svare skriftlig senere.
Trønder-Avisa får oppgitt fra
en av nemndsmedlemmene at
det i samlingen på gangen kun
ble satt ny dato for neste møte
med klagebehandling. Den nye
møtedatoen skal være 7. januar.
– Det er vanskelig for meg å
forstå at avisen har interesse av
eller kan kreve adgang til drøftinger rundt min eller andres
møteplan. Det er mulig andre
synes det er helt greit, men jeg
synes det ikke, sier Brechan
etter møtet.
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