
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 08.12.2016 

Tidspunkt: 12:00 – 16:00 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Arild Svensli Leder H 
Ole Marvin Aarstad Nestleder SP 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Marianne Stensvold Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Paul Edvin Nauste MEDL AP 
Kristin Reitan MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Jan Rindli Kristin Reitan UAV 
Siw Maridal Bugge Paul Edvin Nauste AP 

 

Merknader 

Utvalget var på befaring for å se på forholda i Lensmannsbrekka, flomskadene på Eidsøra, 
samt Nessethallen og kunstgrasbanen. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Bernt Angvik Enhetsleder 
Anne Grete Klokset Konstituert rådmann, sak 45 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører, sak 45 og befaring 
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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 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 42/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 43/16 Referatsaker   

RS 16/16 Endelig sluttrapport etter forvaltningskontroll - tilskuddsforvaltning i 
landbruket 

 2016/782 

PS 44/16 Oppsummering - Etablering av snøscooterløyper i Nesset  2013/1140 

PS 45/16 Uttale til økonomiplan 2016-2019  2016/458 
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PS 42/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.12.2016  

Protokoll fra møte den 10.11.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.12.2016 

Protokoll fra møte den 10.11.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 43/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.12.2016  

RS 16/16 Endelig sluttrapport etter forvaltningskontroll - tilskuddsforvaltning i landbruket 

Referatsaken tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.12.2016  

Referatsaken tatt til orientering. 

 

 

PS 44/16 Oppsummering - Etablering av snøscooterløyper i Nesset 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.12.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 08.12.2016 

Det vises til referat fra arbeidsgruppa 14.11.2016 og brev 12.05.2016 fra Nesset snøscooterklubb.  
 
Arbeidet med etablering av snøscooterløyper i Nesset avsluttes. Det settes i gang en revidering av 
lokale kjøretidsbestemmelser mm for Nesset som ble vedtatt i 1995. Tidligere oppnevnt 
arbeidsgruppe, jfr f-sak 97/2014, koordinerer arbeidet.   
 
 

PS 45/16 Uttalelse til økonomiplan 2016-2019 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.12.2016  

Arild Svensli fremmet følgende forslag til uttale: 
 

 Utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) ser med bekymring på at midlene til å bygge 
brannstasjon i Eresfjord er falt bort. 
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 TNM ber også om at det tilføres ca kr 170 000 til å opprettholde helseutrykning ved 
brannvesenet. 
 

 TNM ser at det skulle vært tilført drift mer penger til kommunale anlegg. 
 
Svenslis forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttale fra Utvalg for teknisk, næring og miljø – 08.12.2016 

 Utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) ser med bekymring på at midlene til å bygge 
brannstasjon i Eresfjord er falt bort. 
 

 TNM ber også om at det tilføres ca kr 170 000 til å opprettholde helseutrykning ved brannvesenet. 
 

 TNM ser at det skulle vært tilført drift mer penger til kommunale anlegg. 
 
 

 


