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Orientering om status for arbeidet med aktivitetspark Berkåk
Saksdokumenter:
- Skisseprosjekt, aktivitetspark Berkåk 2017 (vedlegg 1)
- Illustrasjonstegning aktivitetsparken Berkåk (vedlegg 2)
- Plankart pr 200220 (egen utsendelse)

Bakgrunn
Under eventuelt, i sak 08/20 den 22.januar 2020, ble det stilt spørsmål ved hva som er
status til arbeidet med aktivitetspark Berkåk i kommunen.
Vedtaket ble som følger:
Utvalget ønsker at ordfører og kommunedirektør orienterer på neste møte om status til
arbeidet med aktivitetspark i kommunen. Følgende spørsmål ønskes besvart:
-

Hvordan er byggesaken behandlet i henhold til plan- og bygningsloven?
Er prosjektet satt i gang?
Hvordan er den politiske behandlingen?
Hvordan er finansieringen av prosjektet?

Saksframlegg:
Planprogram for områderegulering Berkåk sentrum, ble fastsatt av kommunestyret
3.4.19, i sak 12/2019. Der står følgende:
«I 2019 starter utbygging av en aktivitetspark som ligger sentralt plassert i tilknytning til
skoleområdet og Rennebuhallen. Aktivitetsområdet er tenkt som et nærmiljøanlegg med
aktiviteter tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. Målet er å gi et bredt tilbud til
alle, også de som ikke deltar i ballaktiviteter. I tillegg er det et ønske å øke aktiviteten i
dette området generelt. Ønsket er at alle brukergrupper skal ta i bruk dette området.
Enten som et rekreasjonssted eller som et møtested for fysisk aktivitet.»
Som bakgrunn for saken viser, så har kontrollutvalget bedt om svar på noen spørsmål.
Det henvises til spørsmålene som er gjengitt under overskriften «bakgrunn».
I vedleggene er det lagt ved informasjon om skisseprosjektet som ble gjort for
aktivitetsparken i 2017, se vedlegg 1. Vedlegg 2 og 3 viser en illustrasjonstegning og et
plankart som nylig er utarbeidet.
Sekretariatet har formidlet kontrollutvalgets ønske om en orientering fra
kommunedirektøren og ordfører på spørsmålene som er stilt. Kommunedirektøren har
meldt at kommunalsjef område samfunnsutvikling og drift, Lill H Bøe, vil orientere i
møtet. Han har også sendt over dokumentene som er vedlagt. Siden saken har blitt
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på møtet.
Saksvurdering:
På bakgrunn av orienteringen utformer utvalget et vedtak i saken. Saken legges frem
uten innstilling.
Sekretariatets forslag til vedtak:

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Rennebu kommune

Sak nr. 12/2020

