
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 29.11.2018 

Tidspunkt: 12:00 – 15:00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Arild Svensli Leder H 
Ole Marvin Aarstad Nestleder SP 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Kristin Reitan Medlem SP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Marianne Stensvold Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Paul Edvin Nauste MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Det var ingen som kunne møte som vara for Paul 
Edvin Nauste 

  

 
Merknader 

Åpning av nytt renseanlegg til Eidsvåg vannverk, Solbjøra før møtet.  
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Vegard Øverås Lied avdelingsleder 
Anne Lise Larsen (orienterte om helsesenter, 
omsorgsboliger, hjemmetjeneste) 

prosjektleder 

Rolf Jonas Hurlen ordfører 
Bernt Angvik enhetsleder 
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 

   

   

   

   

 
 

Saksliste – Utvalg for teknisk, næring og miljø 29.11.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 23/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 24/18 Referatsaker   

RS 6/18 Investeringsprosjekter 2018 - Orientering, november  2018/190 

RS 7/18 Handlingsplan kommunale veger 2019 - 2022 (Investering og 
vedlikehold) 

 2018/1534 

RS 8/18 Vedlikeholdsplan 2019-2022 for kommunale bygg - behovskartlagt 
vedlikehold 

 2016/205 

PS 25/18 NOS ombygging demens - Uforutsette skjulte utfordringer i 
konstruksjonen 

 2017/311 

PS 26/18 Uttale til økonomiplan 2019-2022 – Utvalg for teknisk, 
næring og miljø 

 2018/668 
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PS 23/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.11.2018  

Protokoll fra møte 13.09.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.11.2018 

Protokoll fra møte 13.09.2018 ble godkjent og signert. 
 

PS 24/18 Referatsaker 

RS 6/18 Investeringsprosjekter 2018 - Orientering, november 

RS 7/18 Handlingsplan kommunale veger 2019 - 2022 (Investering og vedlikehold) 

RS 8/18 Vedlikeholdsplan 2019-2022 for kommunale bygg - behovskartlagt vedlikehold 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.11.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.11.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

PS 25/18 NOS ombygging demens - Uforutsette skjulte utfordringer i 
konstruksjonen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.11.2018  

Rådmannen trakk saken før møtet. Saken vil bli behandlet i neste møte i Utvalg for teknisk, næring 
og miljø. 

 

 
 

PS 26/18 Uttale til økonomiplan 2019-2022 – Utvalg for teknisk, næring 
og miljø 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.11.2018  

Det ble enighet om følgende: 
Utvalg for teknisk, næring og miljø ber kommunestyret om å finne finansiering på 3,5 mill 
kroner for å fullføre planlagt og nødvendig asfaltering på Svenslivegen, Øvre veg, 
Gauprørvegen og Eidsvåg sentrum. 
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Utvalg for teknisk, næring og miljø ber kommunestyret om å finne finansiering til 
gjenstående renovering av kommunehuset. Dette for å sikre og legge til rette for fremtidige 
arbeidsplasser.  

Uttalen til økonomiplan ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.11.2018 

Utvalg for teknisk, næring og miljø ber kommunestyret om å finne finansiering på 3,5 mill kroner for 
å fullføre planlagt og nødvendig asfaltering på Svenslivegen, Øvre veg, Gauprørvegen og Eidsvåg 
sentrum. 
 
Utvalg for teknisk, næring og miljø ber kommunestyret om å finne finansiering til gjenstående 
renovering av kommunehuset. Dette for å sikre og legge til rette for fremtidige arbeidsplasser.  
 


