Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
Mari Rui Heiniger ba kommunestyret ta stilling til sin habilitet i saken.
Forslag fra Høyre v/ Ingvill Dalseg:
Oppdal kommunestyre vedtar at det skal bygges kantine som frittstående bygg til elevene ved
Oppdal ungdomsskole.
Bygget skal settes opp på en slik måte at flerbruk gjøres mulig. Frivillighet, lag og
organisasjoner skal kunne bruke lokalene på ettermiddag og kveld.
Bygget skal også bygges slik at det enkelt kan bygges sammen med ny ungdomsskole, eller
brukes av kulturhuset, kulturskolen, rådhuset eller ODMS den dagen ungdomsskolen får ny
kantine.
Tilleggsforslag nr. 1 fra Venstre v/ Elisabeth Hals:
Punktene i vedtaket fra Ungdomsrådet den 09.05.22 tas med i det videre arbeidet.
Tilleggsforslag nr. 2 fra Venstre v/ Elisabeth Hals:
Denne ordningen evalueres etter skoleåret 22/23.

Vedtak
Mari Rui Heiniger ble enstemmig erklært inhabil (24 st.).
Tilleggsforslag nr. 1 fra E. Hals ble enstemmig vedtatt (24 st.).
Tilleggsforslag nr. 2 fra E. Hals ble enstemmig vedtatt (24 st.).
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling med vedtatt tilleggsforslag og
forslag fra I. Dalseg ble formannskapets innstilling med vedtatt tillegg vedtatt med 21 mot 3 st.
(mindretall: Eli Dahle, uavhengig, og Høyre v/ Ingvill Dalseg og Thorvald Storli)
Vedtaket blir som følger:
Kommunestyret vedtar en kantineløsning for Oppdal ungdomsskole i kulturhusets lokaler slik
det er beskrevet i notat fra Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus. Tilbudet reguleres i
egen avtale mellom Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus.
Det bevilges kr. 250.000 til anskaffelse av inventar og utstyr og kr. 290.000 for å dekke
lønnskostnader i 45 % stilling til drift av kantinen. Beløpet, tilsammen kr. 540.000, overføres til
Oppdal kulturhus KF. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Budsjett 2022
korrigeres slik:
14801.242.385
19408.242.880

Overføring til kommunalt foretak
Bruk av generelt disposisjonsfond

Kr.540.000
-kr. 540.000

Årlige driftsutgifter fra og med 2023 på kr. 290.000 innarbeides i Handlingsplan 2023-2026.

