
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 03.12.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 14:00 

 

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 

Paul Edvin Nauste Medlem AP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Marianne Stensvold MEDL AP 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kjetil Sandnes Marianne Stensvold INNB 

   

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Hogne Frydenlund, sak 31 og 32 Miljøvernleder 
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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 30/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 31/15 Status - Sikringstiltak langs Eidsvågelva  2015/1607 

PS 32/15 Status - Utbedring av Fv 62 Meisalstranda  2014/1128 

PS 33/15 Valg av byggekomite -  Nessethallen, flerbrukshall  2015/1382 

PS 34/15 Uttalelse til økonomiplan og budsjett for Nesset 

kommune 2016 - 2019 

 2015/1077 

 

 

PS 30/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015  

Protokoll fra møte den 12.11.2015 ble godkjent med endring av avstemming i sak 26/15. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015 

Protokoll fra møte den 12.11.2015 ble godkjent med endring av avstemming i sak 26/15. 
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PS 31/15 Status - Sikringstiltak langs Eidsvågelva 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015 

Status av arbeidet med gjennomføring av sikringstiltakene langs Eidsvågelva tas til orientering.  

 

 

 

PS 32/15 Status - Utbedring av Fv 62 Meisalstranda 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 

Saken oversendes til formannskapet.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at det 

blir lagt politisk press overfor fylkesting og Statens vegvesen slik at den kommer inn i 

fylkets handlingsprogram.  Teknisk, næring og miljø mener at dette prosjektet ikke er 

kommunens ansvar.  Det er Statens vegvesen som har ansvar for gjennomføringen. 

 

Enstemmig vedtatt.  

  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015 

Informasjon om status for utbedring av Fv 62 langs Meisalstranda tas til orientering. 

 

Saken oversendes til formannskapet.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at det blir lagt 

politisk press overfor fylkesting og Statens vegvesen slik at den kommer inn i fylkets 

handlingsprogram.  Teknisk, næring og miljø mener at dette prosjektet ikke er kommunens 

ansvar.  Det er Statens vegvesen som har ansvar for gjennomføringen. 

 

 

 

PS 33/15 Valg av byggekomite -  Nessethallen, flerbrukshall 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015  

Utvalg for teknisk, næring og miljø fremmet følgende forslag til byggekomité for Nessethallen: 

 1.Arild Svensli, leder teknisk, næring og miljø 

2.Anders Torvik 

3.Eva Solstad Alme, leder oppvekt og kultur 

 

Varamedlem Ole Marvin Aarstad 
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Enstemmig vedtatt. 

   

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015 

Følgende medlemmer er valgt til byggekomité for Nessethallen, flerbrukshall : 

 

1.Arild Svensli, leder teknisk, næring og miljø 

2.Anders Torvik 

3.Eva Solstad Alme, leder oppvekt og kultur 

 

Varamedlem Ole Marvin Aarstad 

 

 

PS 34/15 Uttalelse til økonomiplan og budsjett for Nesset kommune  2016 - 

2019 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015  

Rådmannen orienterte om formannskapets innstilling. 

 

Investering – uttale: 

1. Utvalget ønsker at prosjekt Eidsvåg barnehage – utelager/avfallsbod kommer inn i budsjettet 

med kr 300 000 under forutsetning av mulig bygging. 

 

2. Utvalget gjør oppmerksom på K-styrets vedtak i sak 95/15 – Nesset brann og redning – 

oppgradering av kjøretøy og utstyr ikke er tatt med i investeringsbudsjettet i økonomiplanen.  

Tiltak 1 og 2 må innarbeides i budsjett og økonomiplan 2016 – 2019. 

 

Utvalget er bekymret for den økonomiske situasjonen i Nesset kommune og vil påpeke det store 

etterslepet på vedlikehold på kommunal eiendom. Utvalget vil prioritere at det i 2016 utarbeides 

en vedlikeholdsplan for kommunens bygg.  Arbeidet finansieres av mottatt vedlikeholdspakke. 

 

Utvalgets forslag til reduksjon av budsjett til politisk aktivitet: 

Møtetidspunkt 2016: Møtene starter kl 13 – 17 

Kr 150 pr time i tapt arbeidsfortjeneste går ut. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Uttale fra Utvalg for teknisk, næring og miljø - - 03.12.2015 

Investering – uttale: 

1. Utvalget ønsker at prosjekt Eidsvåg barnehage – utelager/avfallsbod kommer inn i budsjettet 

med kr 300 000 under forutsetning av mulig bygging. 

 

2. Utvalget gjør oppmerksom på K-styrets vedtak i sak 95/15 – Nesset brann og redning – 

oppgradering av kjøretøy og utstyr ikke er tatt med i investeringsbudsjettet i økonomiplanen.  

Tiltak 1 og 2 må innarbeides i budsjett og økonomiplan 2016 – 2019. 
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Utvalget er bekymret for den økonomiske situasjonen i Nesset kommune og vil påpeke det store 

etterslepet på vedlikehold på kommunal eiendom. Utvalget vil prioritere at det i 2016 utarbeides 

en vedlikeholdsplan for kommunens bygg.  Arbeidet finansieres av mottatt vedlikeholdspakke. 

 

Utvalgets forslag til reduksjon av budsjett til politisk aktivitet: 

Møtetidspunkt 2016: Møtene starter kl 13 – 17 

Kr 150 pr time i tapt arbeidsfortjeneste går ut. 

 

 

 

PS 35/15 Valg av byggekomité for sikringsarbeidet forbindelse med 

kvikkleiren 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015  

Interpellasjon fra leder for Teknisk, næring og miljø Arild Svensli: 

 

Valg av byggekomité for sikringsarbeidet i forbindelse med kvikkleiren. 

1.Ole Marvin Aarstad, leder 

2.Kjetil Sandnes 

3.Svanhild Kvernberg 

4.Stein Ivar Bjerkeli, varamedlem 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015 

Følgende er valgt til byggekomite for sikringsarbeidet i forbindelse med kvikkleiren: 

1. Ole Marvin Aarstad, leder 

2. Kjetil Sandnes 

3. Svanhild Kvernberg 

4. Stein Ivar Bjerkeli, varamedlem 

 

 


