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Alternativt forslag fra Posisjonen fra SP, H og ML v/ Fritz Arne Haugen
Forslaget med oppdatert tallbudsjett ligger i sin helhet som vedlegg til protokollen.

Alternativt forslag fra Opposisjonen fra Ap, KrF, SV, MDG og PP v/Per Olav S Hopsø
Forslaget med oppdatert tallbudsjett ligger i sin helhet som vedlegg til protokollen.

Alternativt forslag fra FrP v/ Erling Gøran Mellingsæter
Forslaget ligger som vedlegg til protokollen.

Verbalforslag fra Posisjonen v/SP, H og ML
1. Skole v/ Stine Estenstad

Kommunestyret ber rådmannen bestille en ekstern gjennomgang/kunnskapsgrunnlag av barnehage og
grunnskole. Denne skal belyse virksomhetens innhold, organisering, ressursbruk og kvalitet i
oppvekstsektoren. Vi ber også om en gjennomgang av ressursbruk og rutiner innen spesialundervisning i
Melhus kommune. I tillegg til bestilling av ekstern gjennomgang bes rådmann legge ved rapporten
prosjekter (Absolutt, Trygg i Melhus osv.) som man har gående innenfor oppvekst. Dette vil i tillegg til
rapporten gi oss et helhetlig bilde av arbeidet som gjøres i sektoren.

2. Helse v/ Stine Estenstad
Melhus kommunestyre gir rådmann mulighet til å øke stillingsandelen til ansatte for å tilpasse seg
heltidsturnus, dette for å støtte opp under arbeidet med heltidskultur for å sikre kvalitet og tilstrekkelig
kompetanse innenfor helse og omsorg. Ved bemanning helse og velferdstjenestene bes rådmannen
derfor se på etablering av nye turnuser basert på hele stillinger for å øke andelen heltidsansatte i pleie og
omsorgstjenestene. Nye turnuser må sikre kvalitet, kompetanse, kontinuitet og kapasitet gjennom hele
døgnet alle dager i uka. Økt andel heltidsansatte vil kunne bidra til redusert sykefravær og bedre kvalitet i
tjenesten.

3. Kroa v/ Stine Estenstad
475` avsatt til kiosk 1. etg. Rådhuset avsettes disposisjonsfond. Det settes av 250`av disse pengene til
utbedring av kjøkken/ utleiekjøkken samt inngangsparti på Kroa. Inngangsparti har i flere år forfalt og
bør oppgraderes. Kjøkkenet på Kroa har i dag et stort behov for utbedring av utstyr og fast inventar for å
kunne fortsette salg over disk og utleie som i dag. Rådmann bes fremme en sak for å se på hvordan man
kan utbedre lokalene slik at det kan tilfredsstille krav for salg av mat over disk dagtid og utleie på
kveld/helg. Samtidig bes rådmann se på om inngangspartiet på kroa ved enkle grep kan oppgraderes.

4. Fritidsklubb v/ Ola Solberg
Rådmannen bes utrede nye lokaler for fritidsklubb i tilknytning til Lundamo Ungdomsskole på nytt. Først
og fremst i forbindelse med skolebygget, og se på muligheten for å kombinere dette med påbygg av
spesialrom. Lokalene for fritidsklubben bør også kunne benyttes av skolen til ulike formål på dagtid.
Ansatte ved Lundamo U, elevrådet på Lundamo U og Ungdomsrådet involveres i arbeidet.
Saken fremmes utvalg for helse- oppvekst og kultur våren 2021.

5. Ungdomsrådet v/ Maren Grøthe



Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak angående Ungdomsrådet, hvor møtestruktur og
møtegodtgjøring vurderes opp mot ny kommunelov og behov. Saken legges frem for politisk behandling
våren 2021.

6. Ung i Jobb v/ Maren Grøthe
Kommunestyret ber rådmannen fremme sak angående tilbudet “Ung i jobb” i løpet av første halvår i
2021, med det formålet at ordningen utvides og videreutvikles.

Følgende punkter skal utredes og vurderes:

- Utvide ordningen til å være et tilbud for ungdommer gjennom hele året
- Utrede alternative sektorer tilbudet kan omfatte, eksempelvis barnehage
- Øremerking av bestemte stillinger for sårbare ungdommer.
- Muligheten for å benytte Ung i Jobb i helse og omsorgstjenesten som et ledd i rekrutteringsarbeidet
- Endring av regelverk for alder i benyttelse av tilbudet til det året man fyller 16år, istedenfor at man

må ha fylt 16år i det man står i stillingen der det er mulig.

7. Friluftsliv v/ Mikal Kvaal
Tilskudd til området friluftsliv økes med kr 100000. Beløpet dekkes inn ved omdisponering av lønnsmidler.
Kommunestyret ber også rådmann framforhandle avtaler med grunneiere, lag og foreninger for å sikre
god tilgang til friluftsområder i alle deler av kommunen. Rådmann orienterer Utvalg for Teknikk og Miljø
om inngåtte avtaler.

8. Opprettelse av kommunalt nydyrkingsfond v/ Mads Blokkum
Det er et nasjonalt mål å redusere tapet av dyrket jord. Bare vegprosjektet E6 Melhus -Gylland bygger
ned store mengder dyrka og dyrkbar jord. I 2014 ba Stortinget regjeringen om å utarbeide en
jordvernstrategi der det ble fastsatt et mål om at omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark ikke skulle
overskride 4000 daa. Når vi vet at matjord er en ikkefornybar ressurs kan ikke landbrukskommunen
Melhus sitte og se på at grunnlaget for vår matproduksjon minker og minker for hvert år. Et fond vil bidra
til å synliggjøre den nytten samfunnet har av dyrka jord. På sikt er tanken at et slikt fond skal bidra til at
det ikke blir noe netto tap av matjord. For å få til dette må vi tenke samarbeid og samhandling. I rapport
nr. 37-2018 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS der Nye Veier er oppdragsgiver beskrives hensikten å
legge til rette for økt nydyrking som kan kompensere for tap av dyrka jord som veiutbygging kan medføre.
I tillegg beskrives det hvordan fond for nydyrking kan innrettes. Ut ifra dette ønsker vi å opprette et
kommunalt nydyrkingsfond som starten på et fond der forbrukere av dyrka eller dyrkbar jord betaler inn
penger som igjen blir brukt for å stimulere til nydyrking. På sikt er tanken at et slikt fond skal bidra til at vi
ikke får netto tap av dyrket jord.

Melhus kommune avsetter 100.000 kr av regnskaps overskuddet hvert år til et kommunalt
nydyrkingsfond. Rådmannen utarbeider retningslinjer for tildeling. Saken legges fram for Utvalg for
Teknikk og miljø. Rådmannen bes samtidig om å gå i dialog med Nye veier/ SVV om opprettelse av
fondsmidler til nydyrkingsfond i forbindelse med videre arbeid E6 Kvål –Gylland.

9. Skate/ aktivitetspark v/ ordfører Jorid O. Jagtøyen
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forprosjekt på etablering av skate- / aktivitetspark i nedre
Melhus. Skateparken skal være avsatt skateboard og annen ikke- motorisert rullende aktivitet. Arealet må



minst tilsvare 800m2 effektiv kjøreflate i varig materiale, for eksempel betong for å være
spillemiddelberettiget.
Det finnes ulike typer skateanlegg og kombinasjoner, som Street Plaza, Bowl eller Flowpark. De ulike
anleggene kan behandles som egne, særskilte spillemiddelsøknader selv om de sammenbygges i et
helhetlig anlegg. I kombinasjon med aktivitetspark vil det også kunne utløses midler som nærmiljøanlegg.
Forprosjektet skal inneholde:

- lokalisering, anlegget bør etableres i tilknytning til annen organisert og egenorganisert aktivitet
- design/ utførelse, kombinasjoner skatepark, aktivtetspark
- anskaffelsen skal gjennomføres som totalentreprise
- innhente erfaringer fra utførte og pågående arbeid i Trøndelag
- reetablering av lagrede skate elementer –se på plassering en annen plass i kommunen.
- Det forutsettes at Melhus Brettklubb, lokale idrettslag, Idrettsrådet og Ungdomsrådet blir

involvert i arbeidet.
- kostnader i forbindelse med forprosjektet dekkes inn under behandling av årsregnskap 2020.
- Saken legges frem til politisk behandling i 2021.

10. Om flerbrukshall/ parkering v/ ordfører Jorid O. Jagtøyen
Vi ser behovet for en flerbrukshall ved parkeringsanlegget ved Melhushallen for innbyggere i hele Melhus.
Med til sammen 1630 elevplasser, et stort idrettsmiljø og behov for organisert og egenorganisert
aktivitet, vil campusområdet kunne bli et attraktivt område for ulike typer arrangement og aktiviteter
sammen med frivillige lag, organisasjoner og næringsliv.

For å realisere prosjektet forutsettes det et økonomisk samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune. Det er
viktig både økonomisk og miljømessig at hallen også fylles opp på dagtid. Melhus Kommune har dekt eget
hallbehov på dagtid med realiseringen av hallen på Gimse barneskole. Når Trøndelag fylkeskommune nå
skal utvide MVGS til 800 elevplasser vil det være et stort behov for mer areal til idrett, gymnastikk og
fysisk aktivitet i skolens regi jmfr utredning utført på bestilling av fylkestinget oktober 2020. Dersom
hallen realiseres innen kort tid vil det kunne oppnås besparelser i forbindelse med etablering av
parkeringshus, det er derfor viktig å fatte en beslutning innen april 2020.

Rådmannen ber anbydere om idrettshall på toppen av parkeringshus, om at vedståelsesfristen for
tilbudene forlenges til og med mars 2021. Alternativet med 9 m høyde og massivtre legges til grunn for
videre arbeid. Muligheten for tippemidler skal også avklares.
Saken legges frem for KST møte i mars 2021. Innen den tid skal rådmannen gå i dialog med Trøndelag
Fylkeskommune for å avklare mulighetene og rammene for en intensjonsavtale om finansiering, drift og
vedlikehold for flerbrukshallen.

11. Tomtesalg v/ ordfører Jorid O Jagtøyen
- 2 millioner avsettes bredbåndsutbygging, finansieres ved tomtesalg

Verbalforslag fra Opposisjonen v/Ap, KrF, SV, MDG og PP
1. Rådmannen bes innføre «mobbeknapp» på kommunenes nettsider i tråd med målet om mobbefri

skole. (Gimse-Syrstad)



2. Rådmannen bes starte opp arbeidet med å rullere skolebruksplanen for kommunen der det sees
spesielt på ny skole på Hovin og Høyeggen/Løvset. (Gimse-Syrstad)

3. Stilling som kreftkoordinator utlyses og tilsettes slik som tidligere vedtatt av kommunestyret
innenfor den vedtatte økonomiske rammen. (Byfuglien)

4. Korsvegen legekontor skal bestå.(Svartbrenna)
5. Rådmannen bes om å gjennomføre utredning av avløpsplan Fremo innenfor rammene som er

avsatt til selvkostområdet i planperioden. (Gimse-Syrstad)
6. Melhus kommune bør gjennom Miljøpakken se på muligheter for å få etablert hurtigladestasjoner

for el-bil. (Gimse-Syrstad)
7. For å ivareta trafikksikkerheten i forbindelse med videre utbygging av E6 på vestsida av Gaula ber

vi rådmannen gå i dialog med Nye Veier om deres forslag til en bru for avlastning i byggeperioden
i området Lundamo-Ler. Det må sees på om denne brua for ettertiden kan benyttes som
permanent bru. Rådmannen orienterer utvalg for Teknikk og Miljø. (Gimse-Syrstad)

8. Rådmannen bes legge frem en plan for hvordan vi skal oppfylle kommunal målsetting om to
lærlinger per 1000 innbyggere. (Sterten)

9. Vi har satt oss et mål om at innen 2025 skal 50 prosent av alle som arbeider i turnus ha 100
prosent stilling. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak der det sees på
opprettelsen av vikarpooler for ulike tjenesteområder på tvers. (Sterten)

10. Ved etablering av kollektivknutepunkter må sees på ulike løsninger for sykkelparkering som f.eks
sykkelskap og sykkelhotell med mulighet for lading av el-sykler.(Gimse-Syrstad)

11. Rådmannen bes komme med en sak i starten av 2021 om hvordan bofellesskapene i
Lensmannsgården og Rådhusvegen skal kunne få tilfredsstillende lokaler. (Byfuglien)

12. Rådmannen bes komme tilbake med en sak hvor man gjennomgår fritidsklubbenes rammevilkår,
herunder lokaliteter, åpningstider og andre faktorer som kan ha betydning for fritidsklubbene.
Rådmannen må også vurdere om hvorvidt klubbenes geografisk plassering i tettstedene er
hensiktsmessig.(Hopsø)

Verbalforslag fra FRP v/ Erling Gøran Mellingsæter
1. I utbyggingssaker ser ut til å bli dyrere enn antatt. KST ber rådmannen gå i dialog med

entreprenører tidligere for å sikre bedre kalkyler
2. KST ber rådmannen legge frem en sak med en oversikt over områder rådmannen ser på som

egnet for konkurranseutsetting.
3. KST ber rådmannen legge frem en sak angående fritt brukervalg innen hjemmetjenesten
4. KST ber rådmannen legge frem en sak angående fritt brukervalg innen alle tjenesteområder der

dette kan være egnet
5. KST ber rådmannen legge frem en sak med mål om utfasing av eiendomsskatten over en 4- års

periode

Votering:
Ole I Eid ber vurdert sin habilitet i saken jfr verbalforslag pkt 4. Eid vurderes etter fvl §6 annet ledd.
Utvalget erklærer Eid habil i saken.

Det ble votert over budsjettforslag som helhet. Det ble foretatt punktvis votering på verbalforslag.



Formannskapets innstilling med følgende endring:
FRPs forslag: 2 stemmer og falt
Opposisjonens forslag: 16 stemmer og falt
Posisjonens forslag: 19 stemmer og ble vedtatt

Votering Verbalforslag fra Posisjonen
Skole: Vedtatt med 19 stemmer mot 18 stemmer
Helse: Enstemmig vedtatt.
Kroa: 35 mot 2 stemmer og vedtatt.
Fritidsklubb: Enstemmig vedtatt
Ungdomsrådet: Enstemmig vedtatt
Ung i jobb: Enstemmig vedtatt
Friluftsliv: Vedtatt med 35 mot 2 stemmer
Kommunalt nydyrkingsfond: vedtatt med 21 mot16 stemmer
Skate-/ aktivitetspark: Enstemmig vedtatt
Om flerbrukshall/ parkering: Vedtatt med 35 mot 2 stemmer
Tomtesalg: Vedtatt med 21 mot 16 stemmer

Votering Verbalforslag fra Opposisjonen
1 mobbeknapp. Falt med 18 mot 19 stemmer
2 skolebruksplan. Falt med 16 mot 21 stemmer
3 kreftkoordinator. Falt med 18 mot 19 stemmer
4 Korsvegen legekontor. Enstemmig vedtatt.
5 Avløpsplan Fremo. Enstemmig vedtatt.
6 Hurtigladestasjon el-bil. Vedtatt 35 mot 2 stemmer
7 Avlastningsbru. Vedtatt 35 mot 2 stemmer
8 Lærlinger. Falt med 18 mot 19 stemmer.
9 Vikarpool: 18 stemmer og falt. Alternativt forslag fra posisjonen: likelydende som opposisjonens
forslag, men som tillegg at «saken oversendes administrasjonsutvalget». Forslaget fikk 21 stemmer og ble
vedtatt.
10 Sykkelhotell, el-sykkel, Falt med 16 mot 21 stemmer.
11 Bofellesskap Lensmannsgården / Rådhusvegen. Falt med 18 mot 19 stemmer.
12 Fritidsklubber. Falt med 18 mot 19 stemmer.

Verbalforslag fra FRP
1. Utbyggingssaker. 2 mot 35 stemmer og falt
2. Konkurranseutsetting. 2 mot 35 stemmer og falt
3. Fritt brukervalg innen helsetjenesten. 2 mot 35 stemmer og falt
4. Fritt brukervalg andre tjenesteområder. 2 mot 35 stemmer og falt
5. Eiendomsskatt. 2 mot 35 stemmer og falt

Vedtak:
Formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan 2021 –2024 ble vedtatt med følgende
endringer:

- Posisjonens budsjettforslag drift, se vedlegg



- Posisjonens budsjettforslag, investering, se vedlegg

Vedtatte verbalforslag
1 Skole
Kommunestyret ber rådmannen bestille en ekstern gjennomgang/kunnskapsgrunnlag av barnehage og
grunnskole. Denne skal belyse virksomhetens innhold, organisering, ressursbruk og kvalitet i
oppvekstsektoren. Vi ber også om en gjennomgang av ressursbruk og rutiner innen spesialundervisning i
Melhus kommune. I tillegg til bestilling av ekstern gjennomgang bes rådmann legge ved rapporten
prosjekter (Absolutt, Trygg i Melhus osv.) som man har gående innenfor oppvekst. Dette vil i tillegg til
rapporten gi oss et helhetlig bilde av arbeidet som gjøres i sektoren.

2 Helse
Melhus kommunestyre gir rådmann mulighet til å øke stillingsandelen til ansatte for å tilpasse seg
heltidsturnus, dette for å støtte opp under arbeidet med heltidskultur for å sikre kvalitet og tilstrekkelig
kompetanse innenfor helse og omsorg. Ved bemanning helse og velferdstjenestene bes rådmannen
derfor se på etablering av nye turnuser basert på hele stillinger for å øke andelen heltidsansatte i pleie og
omsorgstjenestene. Nye turnuser må sikre kvalitet, kompetanse, kontinuitet og kapasitet gjennom hele
døgnet alle dager i uka. Økt andel heltidsansatte vil kunne bidra til redusert sykefravær og bedre kvalitet i
tjenesten.

3 Kroa
475` avsatt til kiosk 1. etg. Rådhuset avsettes disposisjonsfond. Det settes av 250`av disse pengene til
utbedring av kjøkken/ utleiekjøkken samt inngangsparti på Kroa. Inngangsparti har i flere år forfalt og
bør oppgraderes. Kjøkkenet på Kroa har i dag et stort behov for utbedring av utstyr og fast inventar for å
kunne fortsette salg over disk og utleie som i dag. Rådmann bes fremme en sak for å se på hvordan man
kan utbedre lokalene slik at det kan tilfredsstille krav for salg av mat over disk dagtid og utleie på
kveld/helg. Samtidig bes rådmann se på om inngangspartiet på kroa ved enkle grep kan oppgraderes.

4 Fritidsklubb
Rådmannen bes utrede nye lokaler for fritidsklubb i tilknytning til Lundamo Ungdomsskole på nytt. Først
og fremst i forbindelse med skolebygget, og se på muligheten for å kombinere dette med påbygg av
spesialrom. Lokalene for fritidsklubben bør også kunne benyttes av skolen til ulike formål på dagtid.
Ansatte ved Lundamo U, elevrådet på Lundamo U og Ungdomsrådet involveres i arbeidet.
Saken fremmes utvalg for helse- oppvekst og kultur våren 2021.

5 Ungdomsrådet
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak angående Ungdomsrådet, hvor møtestruktur og
møtegodtgjøring vurderes opp mot ny kommunelov og behov. Saken legges frem for politisk behandling
våren 2021.

6 Ung i Jobb
Kommunestyret ber rådmannen fremme sak angående tilbudet “Ung i jobb” i løpet av første halvår i
2021, med det formålet at ordningen utvides og videreutvikles.

Følgende punkter skal utredes og vurderes:

- Utvide ordningen til å være et tilbud for ungdommer gjennom hele året
- Utrede alternative sektorer tilbudet kan omfatte, eksempelvis barnehage



- Øremerking av bestemte stillinger for sårbare ungdommer.
- Muligheten for å benytte Ung i Jobb i helse og omsorgstjenesten som et ledd i rekrutteringsarbeidet
- Endring av regelverk for alder i benyttelse av tilbudet til det året man fyller 16år, istedenfor at man

må ha fylt 16år i det man står i stillingen der det er mulig.

7 Friluftsliv
Tilskudd til området friluftsliv økes med kr 100000. Beløpet dekkes inn ved omdisponering av lønnsmidler.
Kommunestyret ber også rådmann framforhandle avtaler med grunneiere, lag og foreninger for å sikre
god tilgang til friluftsområder i alle deler av kommunen. Rådmann orienterer Utvalg for Teknikk og Miljø
om inngåtte avtaler.

8 Opprettelse av kommunalt nydyrkingsfond
Det er et nasjonalt mål å redusere tapet av dyrket jord. Bare vegprosjektet E6 Melhus -Gylland bygger
ned store mengder dyrka og dyrkbar jord. I 2014 ba Stortinget regjeringen om å utarbeide en
jordvernstrategi der det ble fastsatt et mål om at omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark ikke skulle
overskride 4000 daa. Når vi vet at matjord er en ikkefornybar ressurs kan ikke landbrukskommunen
Melhus sitte og se på at grunnlaget for vår matproduksjon minker og minker for hvert år. Et fond vil bidra
til å synliggjøre den nytten samfunnet har av dyrka jord. På sikt er tanken at et slikt fond skal bidra til at
det ikke blir noe netto tap av matjord. For å få til dette må vi tenke samarbeid og samhandling. I rapport
nr. 37-2018 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS der Nye Veier er oppdragsgiver beskrives hensikten å
legge til rette for økt nydyrking som kan kompensere for tap av dyrka jord som veiutbygging kan medføre.
I tillegg beskrives det hvordan fond for nydyrking kan innrettes. Ut ifra dette ønsker vi å opprette et
kommunalt nydyrkingsfond som starten på et fond der forbrukere av dyrka eller dyrkbar jord betaler inn
penger som igjen blir brukt for å stimulere til nydyrking. På sikt er tanken at et slikt fond skal bidra til at vi
ikke får netto tap av dyrket jord.

Melhus kommune avsetter 100.000 kr av regnskaps overskuddet hvert år til et kommunalt
nydyrkingsfond. Rådmannen utarbeider retningslinjer for tildeling. Saken legges fram for Utvalg for
Teknikk og miljø. Rådmannen bes samtidig om å gå i dialog med Nye veier/ SVV om opprettelse av
fondsmidler til nydyrkingsfond i forbindelse med videre arbeid E6 Kvål –Gylland.

9 Skate/ aktivitetspark
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forprosjekt på etablering av skate- / aktivitetspark i nedre
Melhus. Skateparken skal være avsatt skateboard og annen ikke- motorisert rullende aktivitet. Arealet må
minst tilsvare 800m2 effektiv kjøreflate i varig materiale, for eksempel betong for å være
spillemiddelberettiget.
Det finnes ulike typer skateanlegg og kombinasjoner, som Street Plaza, Bowl eller Flowpark. De ulike
anleggene kan behandles som egne, særskilte spillemiddelsøknader selv om de sammenbygges i et
helhetlig anlegg. I kombinasjon med aktivitetspark vil det også kunne utløses midler som nærmiljøanlegg.
Forprosjektet skal inneholde:

- lokalisering, anlegget bør etableres i tilknytning til annen organisert og egenorganisert aktivitet
- design/ utførelse, kombinasjoner skatepark, aktivtetspark
- anskaffelsen skal gjennomføres som totalentreprise
- innhente erfaringer fra utførte og pågående arbeid i Trøndelag
- reetablering av lagrede skate elementer –se på plassering en annen plass i kommunen.



- Det forutsettes at Melhus Brettklubb, lokale idrettslag, Idrettsrådet og Ungdomsrådet blir
involvert i arbeidet.

- kostnader i forbindelse med forprosjektet dekkes inn under behandling av årsregnskap 2020.
- Saken legges frem til politisk behandling i 2021.

10 Om flerbrukshall/ parkering
Vi ser behovet for en flerbrukshall ved parkeringsanlegget ved Melhushallen for innbyggere i hele Melhus.
Med til sammen 1630 elevplasser, et stort idrettsmiljø og behov for organisert og egenorganisert
aktivitet, vil campusområdet kunne bli et attraktivt område for ulike typer arrangement og aktiviteter
sammen med frivillige lag, organisasjoner og næringsliv.

For å realisere prosjektet forutsettes det et økonomisk samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune. Det er
viktig både økonomisk og miljømessig at hallen også fylles opp på dagtid. Melhus Kommune har dekt eget
hallbehov på dagtid med realiseringen av hallen på Gimse barneskole. Når Trøndelag fylkeskommune nå
skal utvide MVGS til 800 elevplasser vil det være et stort behov for mer areal til idrett, gymnastikk og
fysisk aktivitet i skolens regi jmfr utredning utført på bestilling av fylkestinget oktober 2020. Dersom
hallen realiseres innen kort tid vil det kunne oppnås besparelser i forbindelse med etablering av
parkeringshus, det er derfor viktig å fatte en beslutning innen april 2020.

Rådmannen ber anbydere om idrettshall på toppen av parkeringshus, om at vedståelsesfristen for
tilbudene forlenges til og med mars 2021. Alternativet med 9 m høyde og massivtre legges til grunn for
videre arbeid. Muligheten for tippemidler skal også avklares.
Saken legges frem for KST møte i mars 2021. Innen den tid skal rådmannen gå i dialog med Trøndelag
Fylkeskommune for å avklare mulighetene og rammene for en intensjonsavtale om finansiering, drift og
vedlikehold for flerbrukshallen.

11 Tomtesalg
2 millioner avsettes bredbåndsutbygging, finansieres ved tomtesalg

12 Korsvegen legekontor
Korsvegen legekontor skal bestå.

13 Avløpsplan Fremo
Rådmannen bes om å gjennomføre utredning av avløpsplan Fremo innenfor rammene som er avsatt til
selvkostområdet i planperioden.

14 Hurtigladestasjoner el-bil
Melhus kommune bør gjennom Miljøpakken se på muligheter for å få etablert hurtigladestasjoner for el-
bil.

15 Avlastningsbru
For å ivareta trafikksikkerheten i forbindelse med videre utbygging av E6 på vestsida av Gaula ber vi
rådmannen gå i dialog med Nye Veier om deres forslag til en bru for avlastning i byggeperioden i området
Lundamo-Ler. Det må sees på om denne brua for ettertiden kan benyttes som permanent
bru. Rådmannen orienterer utvalg for Teknikk og Miljø.

16 Vikarpool



Vi har satt oss et mål om at innen 2025 skal 50 prosent av alle som arbeider i turnus ha 100 prosent
stilling. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak der det sees på opprettelsen av
vikarpooler for ulike tjenesteområder på tvers. Saken oversendes administrasjonsutvalget.


	BEHANDS
	BEHANDE
	VEDTAKS
	VEDTAKE

