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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 22.06.2021:
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag:
1. Saka tilbakesendes og kommer tilbake med forslag til prioritering.
2. Kommunestyrets vedtak om fjerning av lysløype i Kroer – innarbeides i
planen før ny behandling.
3. Kommunal fjerning av Hoppbakkeanlegg i Kroer innarbeides i planen før ny
behandling.
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tabell 4: Ikke gjennomførte tiltak
Ikke prioritert tiltak «Oppgradering uteområde Sjøskogen skole» flyttes foran
punkt 4 da dette tiltaket må ses i sammenheng med vedtak i sak K-54/21
Budsjettreguleringer 1. tertial 2021, Tabell 2A Nye investeringsbehov, Prosjekt
Ny2, Pkt 2 som lyder: «Investeringen ses i sammenheng med innspill til
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv der FAU ved Sjøskogen skole har
innspill til tiltak og jobber med å skaffe midler i tillegg til investeringsmidlene
avsatt i dette prosjektet.»
Prioritet 11: Aalerudmyra – ny skytterbane flyttes foran punkt 6
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag:
HNMs forslag til ny rekkefølge innarbeides.
Votering: SVs forslag om tilbakesending ble enstemmig vedtatt. Framsatte
forslag følger saken.
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Saken tilbakesendes og kommer tilbake med forslag til prioritering. Følgende
punkter vurderes innarbeidet:
1. Kommunestyrets vedtak om fjerning av lysløype i Kroer – innarbeides i
planen før ny behandling.
2. Kommunal fjerning av Hoppbakkeanlegg i Kroer innarbeides i planen før ny
behandling.
3. Tabell 4: Ikke gjennomførte tiltak
4. Ikke prioritert tiltak «Oppgradering uteområde Sjøskogen skole» flyttes foran
punkt 4 da dette tiltaket må ses i sammenheng med vedtak i sak K-54/21
Budsjettreguleringer 1. tertial 2021, Tabell 2A Nye investeringsbehov,
Prosjekt Ny2, Pkt 2 som lyder: «Investeringen ses i sammenheng med innspill
til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv der FAU ved Sjøskogen skole
har innspill til tiltak og jobber med å skaffe midler i tillegg til
investeringsmidlene avsatt i dette prosjektet.»
5. Prioritet 11: Aalerudmyra – ny skytterbane flyttes foran punkt 6
6. HNMs forslag til ny rekkefølge innarbeides.
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