
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Vistdal 

Dato: 14.03.2019 

Tidspunkt: 12.00 – 16.30 
 
 
 
 

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 
Siw Maridal Bugge Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Marianne Stensvold MEDL AP 
Det var ikke mulig å skaffe vara for Marianne 
Stensvold. 

  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Møtet ble avholdt i Vistdal og det ble foretatt befaring på følgende steder: 
 Hanset sand AS 
 Nyfjøset til Ole Henrik Rindli 
 Gauprørvegen 
 Vistdal bofellesskap 
 Vistdal skole 
 
Innsendt spørsmål fra Svanhild Kvernberg: 
Bårerom på NOS. Veldig dårlig stand. Gulvbelegg er bare biter, dørstokk som gjør det 
vanskelig å handtere kister, kjølesystemet ofte ute av drift. Dårlig tilrettelagt ute. Pårørende 
reagerer på forfall. 
Hvorfor ble bårerommet tatt ut som prosjekt som skulle gjennomføres for flere år tilbake? 
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Mvh Svanhild Kvernberg, KRF 
 
Svar fra administrasjonen: 
I 2016 var renovering av bårerommet en del av et prosjekt som omfatter skiftning av dører 
som ikke overholdt krav til brannsikkerhet ved pasientrommene på sykehjemsavdelingen. 
Dørene ble prioritert på grunn av sikkerheten, men dessverre så rakk vi ikke å gjennomføre 
renoveringen av bårerommet før årsslutt. Da vi ble klar over at vi ikke ville rekke det, var det 
for sent i forhold til budsjettkorrigeringen for å få flytte midlene til 2017.  
Prosjektet fikk i forbindelse med budsjettkorrigering i juni 2017 ny bevilgning i 2017. Før 
igangsetting av renovering, må det være tilstrekkelig kapasitet i kjølerom for bårer ved 
kirkene i kommunen. Dette manglet frem til 2018, da bårerommet ved Eresfjord Kirke ble 
renovert av kirkelig fellesråd. 
I forbindelse med økonomiplan 2018 - 2021 ble det spilt inn behov om et prosjekt som gikk på 
renovering av pasientbad og bårerom ved NOS sykehjemsavdelingen. Dette prosjektet står i 
økonomiplanen 2018 - 2021 under "Investering i anleggsmidler - Ikke prioritert". 
I forbindelse med økonomiplan 2019 - 2022 er det spilt inn behov for renovering av 
bårerommet ved NOS sykehjemsavdelingen. Prosjektet er denne gang skilt ut som eget 
prosjekt, nettopp for å forsøke å få prosjektet så lite at det ville bli gjennomført. Dette 
prosjektet står i økonomiplanen 2019 - 2022 under "Investering i anleggsmidler - Ikke 
prioritert". 
 
Svar fra administrasjonen ble tatt til etterretning og Utvalg for teknisk, næring og miljø ber 
om at dette videresendes til formannskapet. 
 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Vegard Øverås Lied avdelingsleder VA 
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, 14.03.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 14/19 Referatsaker   

RS 2/19 Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, mars  2019/116 

PS 15/19 Prosjekt 600362 - Eresfjord barnehage, tilbygg - Endring av 
vedtak 

 2019/98 
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PS 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 14.03.2019  

Protokoll fra forrige møte blir godkjent og signert i neste møte. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 14.03.2019  

Protokoll fra forrige møte blir godkjent og signert i neste møte. 
 

PS 14/19 Referatsaker 

RS 2/19 Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, mars 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 14.03.2019  

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 14.03.2019 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

PS 15/19 Prosjekt 600362 - Eresfjord barnehage, tilbygg - Endring av 
vedtak 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 14.03.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 14.03.2019 

Nesset kommunestyret sitt vedtak fattet i møte 20.09.2018 sak PS 57/18 endres.  

Nytt vedtak i investeringsprosjekt 600362 - Eresfjord barnehage:   

Nesset kommunestyre godkjenner at: 

 Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2. Dette for å imøtekomme økt 
etterspørsel til barnehageplass, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med 
dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen 
vurderes bygd mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 

 Gjesteparkering tilhørende Eresfjord bofellesskap tas inn i barnehagens areal.  
 Prosjektets totalramme økes fra kr 4 100 000 til 6 000 000. (Gitt bevilgning for 2019 økes 

med kr 1 900 000).  
 Økt bevilgning finansieres med kr 360 000 i momskompensasjon og kr 1 540 000 i bruk av 

lånemidler (nytt lån). 
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