Træna kommune

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

KOMMUNESTYRET
Fjernmøte - SKYPE
01.04.2020
Tid: 15:30 – 18:50

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Jan Helge Andersen
Marianne Olsen Sjøset
Bjørn Olsen
Trond Vegard Sletten – på telefon
Jan Agnar Willumsen
Kristine Monsen
Ida K. W. Holmen
Nina-Karin Blomsø
Per Pedersen
Lena Holmen
Geir Anders Sjøset
Mimmi C. Eriksson – vara for
Marianne O. Sjøset i K-sak 14/20
Andre Hyttan – vara for Bjørn
Olsen i K-sak 14/20
Heidi Pedersen

Forfall Møtt for

FO

Per Pedersen

Fra adm.:

Liv-Hege Martinussen, Gunn Eliassen, Pernille Øijord, Eva-Merete
Johansen, Morten Tøgersen, Carl Henrik Buschmann, Moa Björnson
og Lawrence Rajakumar i K-sak 13/20

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Godkjent
Ingen
12 – 21.

Kjøreregler for fjernmøter:
Ønsker man ordet meldes dette i chat til ordfører, forslag meldes i chat og avstemming (i alle
saker) gjøres ved navneopprop.
Underskrifter: Kristine Monsen og Geir Anders Sjøset
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Kristine Monsen

Jan Helge Andersen
ordfører

Geir Anders Sjøset
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SAKSLISTE
Saksnr.
12/20

Arkivsaksnr.
Tittel
20/70
REFERAT OG MELDINGER

13/20

20/79
INFORMASJON VEDRØRENDE KORONA-PANDEMIEN - COVID-19
TIL FORMANNSKAPET 25.03.2020

14/20

09/283
TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD
OM OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD

15/20

16/5
FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE ÅRSMELDING 2019

16/20

13/164
RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND - REVIDERING

17/20

20/12
KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP
2019

18/20

20/13
REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2019

19/20

19/270
FINANSIERING- REPARASJON BASSENG OG GARDEROBER
TRÆNAHALLEN

20/20

15/273
ENDRING AV KNUTEPUNKT - TRÆNARUTEN /
HELGELANDSPENDELEN

21/20

16/354
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020 - REVIDERING
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12/20
REFERAT OG MELDINGER
Ordfører orienterer:
 Det meste av tiden har gått til Korona-krisen


Samferdsel – Nordland fylkeskommune (Nfk) arbeider med et nytt ruteforslag.
Lena Holmen spurte om det var berammet et nytt møte med Nfk. Hun hadde fått
informasjon om at Lurøy muntlig hadde fått innsikt i hva som tenkes og ber innstendig
om at ordfører er på når det gjelder samferdsel, da dette er et veldig viktig tema for
hele øyriket.



Reserveløsningen med at ferga går en halv time tidligere når hurtigbåten er innstilt ser
ut til å fungere godt. Ordfører ber alle spre ordet om denne ordningen.

Orientering fra sektorleder teknisk:
Status basseng gis under sak 19/20
Informasjon fra møte med IUA Rana (oljevern) – Træna Brannvesen får innkjøpt en båt med
diverse utstyr (Pioner Multi) – en investering på ca 320 000.
Rådmannen ba om avklaring på følgende spørsmål:
 Skal myndighet i forbindelse med Covid-19 delegeres til formannskapet?
Det ble enighet om at partigruppene ved Jan Helge Andersen og Lena Holmen gir
tilbakemelding direkte til rådmannen.


Akuttberedskap barnevern.
Er det tillit til at Leirfjord kommune utøver denne tjenesten?
Det ble også her enighet om at partigruppene ved Jan Helge Andersen og Lena Holmen
gir tilbakemelding direkte til rådmannen.

Spørsmål fra Kristine Monsen:
Hvordan er det med daglig drift i kommunen?
Saker som er planlagt satt på sakskartet, o.l.
Rådmannen svarer at de fleste, slik de er blitt oppfordret til, har hjemmekontor.
Drift for øvrig foregår så normalt som det er mulig i disse tider.

13/20
INFORMASJON VEDRØRENDE KORONA-PANDEMIEN - COVID-19 TIL
FORMANNSKAPET 25.03.2020
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Innstilling:
Ordfører informerer om Kriseledelsens arbeid i forbindelse med Covid-19:
13.03.2020

Ble krisestab satt for første gang i forbindelse med Covid-19, det ble laget et
Infoskriv til innbyggerne
15.03.2020 Nytt møte i kriseledelsen hvor kommunelegen/smittevernlegen fattet et vedtak
i medhold av smittevernloven § 4.1 5 ledd om utvidet karantene (Helgeland) og
det ble vedtatt å leie Rorbuer på Husøy / Selvær for personer som ikke kunne
være i hjemmekarantene.
16.032020
Kommunen etterlyser ledige ressurser for å lage en liste over personell som kan
benyttes spesielt på helse om det blir behov
17.03.2020 Rådmannen fikk overlevert en slik liste fra sektorene
21.03.2020 Nytt møte i Kriseledelsen hvor smittevernlegen videreførte den utvidet
karantene (Helgeland) i ytterligere sju dager.
25.03.2020 Ordfører, kommunelege og rådmann deltok på fylkesmannens ukentlige
Skype-møte om Koronasituasjonen. Her ble det poengtert at smittevernlegen
ikke så mange ganger kan foreta et «hastevedtak» før kommunestyret må
behandle dette.
Behandling:
Saken startet ved at rådmannen orienterte om det arbeidet som er gjort i Kriseledelsen. Under
behandling av saken var kommunelege/smittevernlege L. Rajakumar tilstede for å kunne gi
ytterligere informasjon om nødvendig.
Det ble etter dette åpnet opp for spørsmål fra representantene, som ble besvart av rådmann og
kommunelege.
Trond Vegard Sletten
Ønsket en informasjon om kostnader i forbindelse med Covid-19, som f.eks overtidstimer til
teknisk som møter personer på kaia, smittevernutstyr, karantene på Rorbuen.
Hvem avgjør hvem som skal på Rorbu eller i hjemmekarantene – hvilke kriterier legges til
grunn.
Bjørn Olsen
Han ønsket informasjon om kommunalt ansatte helsearbeidere har spesielle reiserestriksjoner.
Geir Sjøset
Når det gjelder finansiering av utgifter i forbindelse med Covid-19, er det gitt skriftlig svar fra
fylkesmannen om at disse dekkes?
Trond Vegard Sletten
Hvor er det generelle reiseforbudet som nå er gitt til kommunens ansatte hjemlet?
På hvilken bakgrunn er dette gitt? Frykt for økt smitte? For Beredskap? Er det av
smittevernhensyn, hvorfor har ikke butikkens ansatte fått et slikt forbud? Der er jo alle Husøys
innbygger innom på ett eller annet tidspunkt.
Hvis man reiser – hvilke karantenerestriksjoner er det som gjelder, er det Helgelandskarantenen?
Kristine Monsen
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Etterlyser de ansattes reiseforbud i vedtaks form. Partiene ved Jan Helge Andersen og Lena
Holmen vil få dette tilsendt i ettertid er svaret fra rådmannen.
Spørsmål til kommunelegen: Hvorfor testes ikke flere – spesielt de som sitter i karantene på
Rorbuen – Legen svarer at det er Helsedirektoratets regler for smittetesting angående Covid19 som følges.
Lena Holmen
Viser til de generelle reiserådene som er gitt – hold deg mest mulig i ro.
Bjørn Olsen
Viser til nasjonale myndigheters råd og at alle reiser bør være strengt nødvendig
Heidi Pedersen
Kommenterer at det er betryggende at rådmannen har fått juridisk avklart reiseforbudet med
fylkesmannen i Nordland og at de som har søkt om dispensasjon har fått dette.
Hun synes dette er et godt tiltak all den stund at det i Selvær er ca 50 % av befolkningen som
er i risikogruppen.
Jan Helge Andersen (ordfører)
Mener det kanskje heller skulle vært gitt en oppfordring til de ansatte istedenfor et forbud,
og at saken burde ha vært drøftet før avgjørelse ble tatt.
Jan Agnar Willumsen
Det synes å ha vært en litt haltende tolking av smittevernloven. Viser til Smittevernlovens §
4.1. Kommunestyret er de som bør fatte vedtak nå når det ikke lenger er nødvendig med
hastevedtak.
Kristine Monsen
Støtter langt på vei Jan Agnar Willumsen sitt argument
Hva med vedtaket om reiseforbud til de ansatte og hastevedtak av 7 dagers varighet.
Lena Holmen
Har et spørsmål om karantene hjemme sammen med andre husstandsmedlemmer, hun blir
henvist til å ta dette opp direkte med kommunelegen.
Etter strek for spørsmål er satt fremmer Træna Arbeiderparti ved Jan Helge Andersen følgende
forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar orientering fra rådmann til følge
2. Kommunestyret vedtar KARANTENE FOR BESØKENDE I TRÆNA KOMMUNE
vedtatt av kommuneoverlegen 29.03.2020 etter Smittevernloven § 4-1 femte ledd.
3. Kommunestyret henstiller til kommunelegen om at han vurderer tiltakene forløpende og
opphever disse når det er helsemessig forsvarlig.
4. Kommunestyret godkjenner at samtlige politiske møter, som følge av korona-krisen,
inntil videre avholdes som fjernmøter. I samsvar med «Midlertidig forskrift om
gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for
å begrense spredning av Covid-19»
5. Kommunestyret ber administrasjon holde den politiske ledelsen løpende orientert
vedrørende kostnadene som blir påført kommunen som følge av korona-krisen.
Side 6 av 13

6. Kommunestyret vedtar følgende karanteneregler for Træna kommune som gjelder inntil
karantenevedtaket er opphevet:
Dette gjelder for de med hjemmekarantene:
 Hjemmekarantene gjelder i 14 dager fra du har ankommet Helgeland
 Skal ikke gå på skole eller jobb.
 Der en person som er i karantene bor sammen med flere i samme husstand skal alle
i husstanden være i karantene.
 Skal ikke reise innenlands eller reise utenlands.
 Skal ikke ta offentlig transport.
 Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
 Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer.
 Kan gå tur ute, men hold minst 2 meters avstand til andre.
Etter debatt ble kulepunkt 3 fjernet og i kulepunkt 7 fjernes ordene som hovedregel fjernet.
Forslag til vedtak med ovenstående endring ble enstemmig vedtatt.
Kristine Monsen:
Jeg ønsker å få protokollført at det ble sagt under kommunestyremøtet i dag at
Vedtaket ang kommunalt ansattes reiseforbud er lovhjemlet i §4-1 og §1-5 og at vedtaket er
lovlig.
Jan Agnar Willumsen:
Protokolltilførsel:
Rådmann informerte om løpende kostnader ifm lokale Corona-tiltak og kompensasjon av
disse.
Kostnader for leie av karantene-fasiliteter hos Træna Rorbuferie: Kr. 90.000,- for perioden
(denne må rådmann legge inn)
Kostnader for "vakthold" ved båtanløp/registrering av reisende: (her bør kostnaden for
samme periode inn)
Kostnader for forsterket renhold i kommunale bygg: (kostnader for samme periode)
Kostnader for andre tiltak: (spesifiseres her)
Rådmannen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Nordland (pr epost/telefon, bør
dateres/refereres) som bekrefter at Træna kommunes ekstrautgifter i forbindelse med lokale
Corona-tiltak vil bli dekket fullt ut.
Vedtak:
1.
Kommunestyret tar orientering fra rådmann/ tilfølge
2.
Kommunestyret vedtar KARANTENE FOR BESØKENDE I TRÆNA KOMMUNE
vedtatt av kommuneoverlegen 29.03.2020 etter Smittevernloven § 4-1 femte ledd.
3.
Kommunestyret henstiller til kommunelegen om at han vurderer tiltakene forløpende og
opphever disse når det er helsemessig forsvarlig.
4.
Kommunestyret godkjenner at samtlige politiske møter, som følge av korona-krisen,
inntil videre avholdes som fjernmøter. I samsvar med «Midlertidig forskrift om
gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for
å begrense spredning av Covid-19»
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5.
6.

Kommunestyret ber administrasjon holde den politiske ledelsen løpende orientert
vedrørende kostnadene som blir påført kommunen som følge av korona-krisen.
Kommunestyret vedtar i tillegg følgende karanteneregler for Træna kommune som
gjelder inntil karantenevedtaket er opphevet:

Dette gjelder for de med hjemmekarantene:
• Hjemmekarantene gjelder i 14 dager fra du har ankommet Helgeland
• Skal ikke gå på skole eller jobb.
• Skal ikke reise innenlands eller reise utenlands.
• Skal ikke ta offentlig transport.
• Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
• Skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer.
• Kan gå tur ute, men hold minst 2 meters avstand til andre.
Protokolltilførsel:
Informasjon gitt i kommunestyremøte: Vedtaket ang kommunalt ansattes reiseforbud er
lovhjemlet i §4-1 og §1-5 og at vedtaket er lovlig.
Rådmann informerte om løpende kostnader ifm lokale Corona-tiltak og kompensasjon av disse.
Kostnader for leie av karantene-fasiliteter hos Træna Rorbuferie: Kr. 90.000,- for perioden
(denne må rådmann legge inn)
Kostnader for "vakthold" ved båtanløp/registrering av reisende: (her bør kostnaden for samme
periode inn)
Kostnader for forsterket renhold i kommunale bygg: (kostnader for samme periode)
Kostnader for andre tiltak: (spesifiseres her)
Rådmannen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Nordland (pr epost/telefon, bør
dateres/refereres) som bekrefter at Træna kommunes ekstrautgifter i forbindelse med lokale
Corona-tiltak vil bli dekket fullt ut.

14/20
TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD OM
OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD
Innstilling:
Søknad om omgjøring av tilstått lån til tilskudd til Træna Handel Eiendom AS og Træna
Handel AS avslås, med begrunnelse i at det ikke er et økonomisk godtgjort at de ikke kan
tilbakebetale restgjelden på sine to næringslån.
Behandling:
Marianne O. Sjøset ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at eier Ole J. Olsen er
hennes onkel.
Bjørn Olsen ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i sitt nære vennskap med Gunn og
Ole J. Olsen.
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De forlot møtet og Mimmi C. Eriksson og Andre Hyttan tiltrådte møtet under behandling av
habilitetsspørsmålet og den videre behandling av saken.
Marianne O. Sjøset ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 første
ledd bokstav b. Bjørn Olsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6
andre ledd.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om omgjøring av tilstått lån til tilskudd til Træna Handel Eiendom AS og Træna
Handel AS avslås, med begrunnelse i at det ikke er et økonomisk godtgjort at de ikke kan
tilbakebetale restgjelden på sine to næringslån.

15/20
FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2019
Innstilling:
Årsmelding datert 15.01.2020 for året 2019 godkjennes.
Behandling:
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Årsmelding datert 15.01.2020 for året 2019 godkjennes.

16/20
RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND - REVIDERING
Innstilling:
Vedlagte justerte retningslinjer næringsfond Træna kommune (datert 13.01.2020) vedtas, med
følgende endringer:
Følgende setninger side 3 fjernes:
Kommunestyret avsetter i årsbudsjett størrelse på bruk av næringsfond
Eller
Det settes en beløpsgrense på hvor store lån og tilskudd som kan gis fra næringsfond.
Følgende endring gjøres i punktet Oppbygging og utøving avsnitt 7:
Tildeling av tilskudd gis i hovedsak fra Kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler
(RU).
Tildeling av lån gis i hovedsak fra Kommunalt næringsfond A, det kan i enkelte tilfeller også
gis tilskudd fra dette fondet.
Behandling:
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Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte justerte retningslinjer næringsfond Træna kommune (datert 13.01.2020) vedtas, med
følgende endringer:
Følgende setninger side 3 fjernes:
Kommunestyret avsetter i årsbudsjett størrelse på bruk av næringsfond
Eller
Det settes en beløpsgrense på hvor store lån og tilskudd som kan gis fra næringsfond.
Følgende endring gjøres i punktet Oppbygging og utøving avsnitt 7:
Tildeling av tilskudd gis i hovedsak fra Kommunalt næringsfond Regionale utviklingsmidler
(RU).
Tildeling av lån gis i hovedsak fra Kommunalt næringsfond A, det kan i enkelte tilfeller også
gis tilskudd fra dette fondet.

17/20
KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2019
Innstilling:
Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As virksomhet
og regnskap for 2019.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over Kommunalt næringsfond As virksomhet
og regnskap for 2019.

18/20
REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG
REGNSKAP 2019
Innstilling:
1. Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale
utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2019.
2. Ubenyttet tilskudd gitt til TBS Verksted AS (båtbyggerprosjekt) på kr 150 000 i F-sak
69/17 og Træna Gjestegård AS (Træna Fantasy) på kr 95 000 i F-sak 65/18
tilbakeføres til fond Regionale utviklingsmidler (RU).
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3. Rest kr 4 086 av tilskudd på kr 60 000 til Træna Sjømat i F-sak 36/18 tilbakeføres fond
RU.
4. For mye utbetalt til Trolle Blå AS på kr 10 691,- i F-sak 25/17 bortskrives.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Træna kommunestyre godkjenner statusoversikt over næringsfond Regionale
utviklingsmidler og Gründerfonds virksomhet og regnskap 2019.
2. Ubenyttet tilskudd gitt til TBS Verksted AS (båtbyggerprosjekt) på kr 150 000 i F-sak
69/17 og Træna Gjestegård AS (Træna Fantasy) på kr 95 000 i F-sak 65/18
tilbakeføres til fond Regionale utviklingsmidler (RU).
3. Rest kr 4 086 av tilskudd på kr 60 000 til Træna Sjømat i F-sak 36/18 tilbakeføres fond
RU.
4. For mye utbetalt til Trolle Blå AS på kr 10 691,- i F-sak 25/17 bortskrives.

19/20
FINANSIERING- REPARASJON BASSENG OG GARDEROBER TRÆNAHALLEN
Innstilling:
1. Træna kommunestyre vedtar pristilbud på reparasjon av basseng og garderober
Trænahallen.
2. Kostnaden dekkes ved at investering i renovering av basseng økes med kr 663 763;
Finansieres ved momskompensasjon som økes med kr 132 753 og overføring fra drift
økes med kr 531 010
3. Bruk av disposisjonsfond økes med kr 531 010. Overføring til investering økes med kr
531 010.
Behandling:
Sektorleder tekniske tjenester Morten Tøgersen informert om at det nå løsner fliser på veggene
i bassenget, men at bunnens fliser holder.
Det er nå bedt om pris på å bytte flisene også på sidene i bassenget og at det da benyttes
samme lim som nå er brukt i bunn, dette vil bli fremmet som egen sak når tilbud foreligger.
Ekspertisen som er konsultert konkluderer med at det mest sannsynlig er limet, som tidligere er
bruk, som smuldrer opp.
I tillegg til at det nå er benyttet et nytt lim er også fleksible fuger på plass.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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1. Træna kommunestyre vedtar pristilbud på reparasjon av basseng og garderober
Trænahallen.
2. Kostnaden dekkes ved at investering i renovering av basseng økes med kr 663 763;
Finansieres ved momskompensasjon som økes med kr 132 753 og overføring fra drift
økes med kr 531 010
3. Bruk av disposisjonsfond økes med kr 531 010. Overføring til investering økes med kr
531 010.

20/20
ENDRING AV KNUTEPUNKT - TRÆNARUTEN / HELGELANDSPENDELEN
Innstilling:
1. Træna kommune er positiv til bytte av knutepunkt fra Stokkvågen til Onøy.
Bakgrunnen for dette er at avreise fra Selvær/Husøya kan skje på et senere tidspunkt.
2. Kommunen ber Nordland fylkeskommune om å fremlegge en fullstendig ruteplan for
Lurøy/Træna – sambandene (ferge, hurtigbåt, buss og lokalbåt) så snart som mulig.
3. Saken sendes videre til kommunestyret.
Behandling:
Lena Holmen ber igjen ordfører være på når det gjelder samferdsel.
Formannskapets innstilling med bortfall av punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Træna kommune er positiv til bytte av knutepunkt fra Stokkvågen til Onøy.
Bakgrunnen for dette er at avreise fra Selvær/Husøya kan skje på et senere tidspunkt.
2. Kommunen ber Nordland fylkeskommune om å fremlegge en fullstendig ruteplan for
Lurøy/Træna – sambandene (ferge, hurtigbåt, buss og lokalbåt) så snart som mulig.

21/20
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020 - REVIDERING
Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Behandling:
Det ble berammet to nye møter på møteplanen:
8. april og 15. april om avholdes som telefonmøter da dette vil gjelde smittevernlegens
anbefaling til tiltak i forbindelse med Covid-19.
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Etter anbefaling fra partigruppene vil dette enten bli møter i formannskap eller kommunestyre
(se rådmannens spørsmål i K-sak 12/20).
Ordfører innkaller til disse ekstramøtene. Protokoll med saksnummer vil bli produsert i
etterkant.
Møtetidspunkt for møtene fremover, så lenge det utføres hjemmeundervisning skal foregå etter
at skolen slutter for dagen.
For øvrig gjennomføres møtene slik vedtatte møteplan for 1. halvår.
Begrunnelse er at kommunestyret ønsker at den daglige driften, så langt det lar seg gjøre, skal
foregå mest mulig normalt.
Vedtak:
Det ble berammet to nye møter på møteplanen:
8. april og 15. april 2020 som avholdes som fjernmøte (telefonmøter) da dette vil gjelde
smittevernlegens anbefaling til tiltak i forbindelse med Covid-19.
Etter anbefaling fra partigruppene vil dette enten bli møter i formannskap eller kommunestyre
(se rådmannens spørsmål i K-sak 12/20).
Ordfører innkaller til disse ekstramøtene. Protokoll med saksnummer vil bli produsert i
etterkant.
Møtetidspunkt for møtene fremover, så lenge det utføres hjemmeundervisning skal foregå etter
at skolen slutter for dagen.
For øvrig gjennomføres møtene slik vedtatte møteplan for 1. halvår.
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