Møtereferat etter møte styringsgruppa 23.02.2017 kl. 13:00-14:45
Til stades: Oddvar Grøthe, Janne Brøndbo, Odd Holde, , Borghild Moen, Odd Magne Anderdal og
Gunn Berit Nergård.
Janne orienterte om protokolltilførsel i Hovudval for Livsløp 16.02.2017
«Hege Austheim Jacobsen (V) meiner at Hovudutval for Livsløp skulle ha delteke meir aktivt i
prosessen i arbeidet rundt utbygging innan oppvekst, helse og omsorg. Saka burde vore handsama i
Hovudutvalet før den blir handsama i Kommunestyret.»
Styringsgruppa tek det til orientering og viser til kommunestyrevedtaket.
Hovudutvala vert orientert og får høve til å koma med innspel til styringsgruppa eller
Kommunestyret.

Sakliste:
Vidare arbeid med punkt 1-2 etter sist møte, samt oppstart av punkt 3-5 om tida
strekk til her.
1. Ytterlegare økonomisk vurdering av dei 3 ulike modellane. Sentralskule HBU og
idrettsplassen, samt alternativ 3. Nybygg for 1-5 skulesteget på idrettsplassen. 6 -10 klasse
vert flytta på seinare tidspunkt.
2. Utvidingspotensiale ved dei ulike modellane.
3. Tålegrense for låneopptak.
4. Trygde og omsorgsbustadar, bygdaheimen. Behov og plasserings av dette.
5. Behov og plassering av Helsetenestene.

Møtet i styringsgruppa 23.02.2017 konsentrerte seg om nødvendige lokaliseringsvurderingar for
skule og førebuing av sak til Kommunestyret 28.03.2017
Følgjande moment til saka bør omfatte:
1. Arealbruk Trøim sør
a. Skulebygg
b. Idrettshall
c. Areal idrettsutvikling
d. Areal næringsutvikling mot 2050 Trøim sør
e. Trafikk, parkering
i. Ny skogstad bru
ii. Kryss fylkesveg
iii. …
2. Arealbruk HBU
a. Skulebygg
b. Gymnastikkhall
c. Trafikk /parkering
d. Bygdheim
3. Skulefagleg
a. Midlertidig steg 1

b. 1.-10. skule
i. Bibliotek
ii. Kulturskule
iii. Samhandling skule-bygdaheimen
iv.
4. Nærlokalisering helse
a. Areal
b. HBU samhandling
c. Trøim sør samhandling
5. Økonomi
a) Grove estimat Bygningsøkonomi
i. HBU
ii. Trøim sør to trinn
b) Trafikk/parkering
a. Trøim sør
b. HBU
Gunn Berit har hovudansvaret for å førebu saka.
Medlemmane i styringsgruppa kjem med innspel fram til neste møte 7.3.2017 kl. 13:00-16:00

Referent Gunn Berit

