
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Byggekomitè 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 19.10.2018 
Tidspunkt: 08:30-10:30 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Birgit Nielsen MEDL SV 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Knut Ivar Skogvold Birgit Nielsen SP 
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Olaf Nilsen Prosjektleder 
Ketil Jensen 
Dag Funderud 
Renate Nørgård 

Prosjektleder 
Sektorleder 
Virksomhetsleder 
 

 
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  Knut I. Skogvold 
Leder  
 
______________________  _______________________ 
Olaf Nilsen                         Tore Elvestad 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 7/18 Referatsak   
RS 1/18 Svar på klage - Avvising av tilbud for oppgradering av 

veilys langs kommunale veier med driftsansvar for 
styringssystemer 

 2018/619 

RS 2/18 Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs 
kommunale veier med driftsansvar for styringssystemer 

 2018/619 

RS 3/18 Antagelse av leverandør "Oppgradering av veilys langs 
kommunale veier med driftsansvar for styringssystem 
2018/2019 

 2018/619 

RS 4/18 Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs 
kommunale veier med driftsansvar for styringssystemer 

 2018/619 
 

PS 8/18 Presentasjon av skisse av utbygging av Høgegga 
barnehage 

 2017/1315 

 
Orienteringer:  
 Renovering av svømmehall/nytt garderobebygg 

o Status om skisseprosjektets fremdrift og tilstandsrapport på betongkonstruksjon 
o Orientering om funn i himling over bassengområde 
o Byggekomiteen ønsker informasjon så snart rapporter foreligger 

 Ombygging av kulturskolen 
o Status om fremdrift  

 Status ombygging gamle kinosal til ungdomsklubb 
o Status 
o Revidert kostnadsoverslag fremlegges neste møte 
o Søkt SNN-midler. Søkt for flere tiltak. Eneste bygningsteknisk tiltak er 

gulvbelegg og kjøkken 
 Veilys 
 Hovedplan vann (Sørkjosen) 

o Avklaring rundt Ringveien 
 Nytt kjøkken ved Sonjatun helsesenter 

o Orientering om kostnad for likende ombygging og arealbehov 
 

PS 7/18 Referatsak 

Saksprotokoll i Byggekomitè - 19.10.2018  
 

Behandling: 
Referatene tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatene tatt til orientering. 
 



PS 8/18 Presentasjon av skisse av utbygging av Høgegga barnehage 

Saksprotokoll i Byggekomitè - 19.10.2018  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forsalg: 
Skisse til utbygging av Høgegga barnehage framlagt byggekomiteen som har følgende 
tilføyelser: 

 Kostnader for uteområder skal fremkomme 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Skisse til utbygging av Høgegga barnehage framlagt byggekomiteen som har følgende 
tilføyelser: 

 Kostnader for uteområder skal fremkomme 
 


