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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.06.2018:
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om følgende endringer i rådmannens
innstilling punkt 1:
 Punkt 7 c i reglementet endres til: Hallene er stengt i juli.
 Punkt 7 d i reglementet endres til: Hallene er åpne for bruk i skolens sommer-,
høst- og vinterferie, arbeidsdagene i jul- og påskeferie, samt fra 1. august og
frem til skolestart (med unntak av juli). Nødvendige drifts- og
vedlikeholdsoppgaver varsles idretten 3 uker i forkant.
Votering:
Rådmannens innstilling med H’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 21.06.2018:
1. Revidert versjon av reglement for bruk av idrettshaller, og reviderte retningslinjer
for tildeling av halltid godkjennes med følgende endringer:
a. Bruk av de nye fleridrettshallene inkluderes i reglementet og retningslinjer.
b. Hallutvalget tildeler halltid i fleridrettshaller til fast trening og arrangement.
c. Skolens egne arrangementer skal ha prioritert i fleridrettshallene og
ordinær trening må vike tid.
d. I fleridrettshaller skal inntil 20 % av tilgjengelig halltid avsettes til andre
grupper som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund.
e. Endringer i reglementet i punktene:
7 c: Hallene er stengt i juli.
7 d: Hallene er åpne for bruk i skolens sommer-, høst- og vinterferie,
arbeidsdagene i jul- og påskeferie, samt fra 1. august og frem til skolestart
(med unntak av juli). Nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver varsles.
idretten 3 uker i forkant.
2. Revidert versjon av reglement og retningslinje gjøres gjeldende for
tildelingsåret 2018/2019.
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