
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Byggekomitè 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 09.05.2018 
Tidspunkt: 12:00 – 15:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Olsen Leder H 
Tore Elvestad Medlem AP 
Birgit Nielsen Medlem SV 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Olaf E. Nilsen Prosjekt ing. 
Ketil Jensen Prosjekt ing. 
Dag Funderud Sektorleder 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Terje Olsen  Tore Elvestad 
 
______________________  _______________________ 
Olaf E. Nilsen              Birgit Nielsen 
  



Orienteringer: 
 
 Forslag fra interiørarkitekt for gamle kinosalen ferdig 

o Forslag gjennomgått og byggekomiteen har ingen merknader 
o Sendes ut tilbudsforespørsel med forslaget som grunnlag 
 

 Utbygging Høgegga barnehage, innkomne interessenter 
o Informasjon om de to interessentene 
o Diskusjon rundt  

 
 Rovdas gravlund, status 

o Informasjon om status 
 Konkurransegrunnlaget ikke helt ferdig 
 Vurderes i et senere byggekomitemøte 

 
 Gjenoppbygging Leonard Isaksen veg 10, status 

o Informasjon om status 
o Tidsfrister holdes 
o Budsjett holdes 

 
 Oppgradering av veglys 

o Sendes ut tilbudsforespørsel 
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 3/18 Renovering av svømmeanlegget, 
prosjektbeskrivelse og konkurransegrunnlag til 
skisseprosjekt 

 2017/1365 

PS 4/18 Utbygging av Høgegga barnehage        2017/1315 
 
 

PS 3/18 Renovering av svømmeanlegget, prosjektbeskrivelse og 
konkurransegrunnlag til skisseprosjekt 

Saksprotokoll i Byggekomitè - 09.05.2018  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:  
Saken utsette og må sees i sammenheng med øvrige vedtak om en helhetlig utvikling av 
Storslett skole, kulturskolen og frivillig kulturaktivitet. Det må legges vekt på brukerinvolvering 
for å avdekke de totale behov. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Saken utsette og må sees i sammenheng med øvrige vedtak om en helhetlig utvikling av 
Storslett skole, kulturskolen og frivillig kulturaktivitet. Det må legges vekt på brukerinvolvering 
for å avdekke de totale behov. 

 

PS 4/18 Utbygging av Høgegga barnehage 

Saksprotokoll i Byggekomitè - 09.05.2018  

Behandling: 
Tore Elvestad (AP) fremmet følgende forslag: Vekting av kompetanse barnehagebygg etter 
kriteriene vektes likt å begge. Dvs. 5 er erfaring med barnehageprosjekt. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vekting av kompetanse barnehagebygg etter kriteriene vektes likt å begge. Dvs. 5 er erfaring 
med barnehageprosjekt. 
 
 


