Saksprotokoll
Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og
svømmeanlegg - forprosjekt fase 2
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
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Rolf Dehli

Behandlet av
1 Eldrerådet
2 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
3 Ungdomsrådet
4 Oppvekst- og kulturutvalget
5 Formannskapet
6 Kommunestyret

Møtedato
03.06.2019
03.06.2019
03.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
20.06.2019

Saknr
6/19
10/19
8/19
12/19
34/19
27/19

Formannskapets vedtak/innstilling
Bamble kommunestyre vedtar:
1. Hovedprosjekt for utbyggingen av ny ungdomsskole på Grasmyr med kulturlokaler, to
idrettshaller, svømmehall og opparbeidet uteområde gjennomføres i tråd med
forprosjekt fase 2.
2. Hovedprosjektet gjennomføres innenfor vedtatt budsjettramme kr. 606 mill. ekskl.
mva. og i samsvar med finansielle forutsetninger. Rådmann har myndighet til å
justere budsjettrammen med tilskudd ut over det som er forutsatt i finansieringen.
3. Driftsmessige konsekvenser av utbyggingen innarbeides ved rullering av budsjett og
handlingsprogram.
4. Formannskapet skal følge opp prosjektet på vegne av kommunestyret som
prosjekteier. Det skal være fast rapportering fra prosjektledelsen til formannskapet
om gjennomføring av prosjektet. Nåværende styringsgruppe legges med dette ned.
Alle berørte råd og utvalg skal holdes orientert om arbeidet i prosjektet.
5. Rådmannen skal legge fram egne saker til politisk behandling om:
a. Avhending og etterbruk av eiendommer og lokaler som blir ledige som følge
av utbyggingen – jfr. k.sak. 14/19
b. Forprosjekt for ombygging av lokalen til Grasmyr ungdomsskole – jfr. k.sak
38/18
c. Organisering av arbeid med utsmykking
Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 27/19
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Møtebehandling
Anja Ehmke fratrådte møtet under debatten. Antall stemmeberettigede 32.
Saksordfører Liv B. Norheim redegjorde for saken og for Formannskapets behandling av
denne.
Heidi Herum, SP, fremmet følgende forslag til nytt punkt 5 d):
Vedlikeholdsbehov/ oppgradering av skolelokaler og utemiljø for småtrinnet/mellomtrinn på
Herre, Rugtvedt, Rønholt, Langesund og Stathelle.
Vibeke- Emilie Abrahamsen, uavhengig, fremmet følgende tilleggsforslag:
Bamble kommune skal påse at det er et helhetlig og godt busstilbud til ungdommene som
bor utenfor Langesund halvøya, også i helger og på kveldstid. Slik at alle ungdommer kan
delta på like vilkår.

Votering
Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer.
Forslag fremmet av Heidi Herum vedtatt mot 2 stemmer
Forslag fremmet av Vibeke- Emilie Abrahamsen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
Bamble kommunestyre vedtar:
1. Hovedprosjekt for utbyggingen av ny ungdomsskole på Grasmyr med kulturlokaler, to
idrettshaller, svømmehall og opparbeidet uteområde gjennomføres i tråd med
forprosjekt fase 2.
2. Hovedprosjektet gjennomføres innenfor vedtatt budsjettramme kr. 606 mill. ekskl.
mva. og i samsvar med finansielle forutsetninger. Rådmann har myndighet til å
justere budsjettrammen med tilskudd ut over det som er forutsatt i finansieringen.
3. Driftsmessige konsekvenser av utbyggingen innarbeides ved rullering av budsjett og
handlingsprogram.
4. Formannskapet skal følge opp prosjektet på vegne av kommunestyret som
prosjekteier. Det skal være fast rapportering fra prosjektledelsen til formannskapet
om gjennomføring av prosjektet. Nåværende styringsgruppe legges med dette ned.
Alle berørte råd og utvalg skal holdes orientert om arbeidet i prosjektet.
5. Rådmannen skal legge fram egne saker til politisk behandling om:
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a. Avhending og etterbruk av eiendommer og lokaler som blir ledige som følge
av utbyggingen – jfr. k.sak. 14/19
b. Forprosjekt for ombygging av lokalen til Grasmyr ungdomsskole – jfr. k.sak
38/18
c. Organisering av arbeid med utsmykking
d. Vedlikeholdsbehov/ oppgradering av skolelokaler og utemiljø for
småtrinnet/mellomtrinn på Herre, Rugtvedt, Rønholt, Langesund og Stathelle.
6. Bamble kommune skal påse at det er et helhetlig og godt busstilbud til ungdommene
som bor utenfor Langesund halvøya, også i helger og på kveldstid. Slik at alle
ungdommer kan delta på like vilkår.
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