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Vedtak: 

 

1. Fra høsten 2020 skal de to sammenslåtte skolenes elever og ansatte bruke Trones skole. 

Vedtatt med 10 mot 5 stemmer. 

 

2. Detaljplanlegging av ny barnehage på Tollå/Trones igangsettes umiddelbart. 

Nødvendige midler til planarbeidet reguleres inn i investeringsbudsjettet for 2020. 

Vedtatt med 12 mot 3 stemmer. 

 

3. Det igangsettes arbeid med å finne en egna lokalisering av ny skole/hall. 

Vedtatt med 10 mot 5 stemmer. 

 

 

 

Behandling: 

Repr Monika Sande, SP fremmet flg forslag: 

1 Fra høsten 2020 skal de to sammenslåtte skolenes elever og ansatte bruke Trones skole. 

4. Detaljplanlegging av ny barnehage på Tollå/Trones igangsettes umiddelbart. 

Nødvendige midler til planarbeidet reguleres inn i investeringsbudsjettet for 2020 

5. Det igangsettes arbeid med å finne en egna lokalisering av ny skole/hall. 

 

Repr Torbjørn Grimstad, BB fremmet flg. Forslag: 

  

1. Fra høsten 2020 skal de to sammenslåtte skolenes elever og ansatte bruke Moldjord 

skoleanlegg som skole.  

2. Det presiseres at skoleanlegget som elevene og de ansatte flytter inn i fra høsten, kun er 

en midlertidig løsning.  

3. Sak om bygging av nytt skolebygg fremmes så snart som mulig i løpet 2020. Dette vil 

henge sammen med den pågående prosessen med kommuneplanens samfunnsdel og 

økonomiplan.  

  

Subsidiært ønsker Beiarn Bygdeliste inn følgende tillegg til vedtaket i driftsutvalget: 

  

Det presiseres at skoleanlegget som elevene og de ansatte flytter inn i fra høsten, kun er en 

midlertidig løsning og skal brukes i en så kort periode som mulig.  
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Sak om bygging av nytt skolebygg fremmes så snart som mulig i løpet 2020. Dette vil henge 

sammen med den pågående prosessen med kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.  

 

VOTERING: 

Det ble foretatt punktvis avstemming: 

Pkt. 1 Driftsutvalgets innstilling mot Beiarn Bygdeliste sitt forslag til pkt 1 

Bygdelista sitt forslag fikk 5 stemmer og falt. 

Det ble deretter stemt over pkt. 2 og 3 i bygdelista sitt forslag: 

Forslaget fikk 5 stemmer og falt. 

 

Repr Monika Sande sitt forslag til pkt 2 ble tatt opp til votering: 

Forslaget vedtatt med 12 mot 3 stemmer. 

 

Deretter ble Monika Sande sitt forslag til pkt. 3 tatt opp til votering: 

 

Forslaget vedtatt med 10 mot 5 stemmer. 
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