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Orientering 
 
Det ble gitt orientering om overvannsutredning v/ Torbjørn Friborg i Sweco. 
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PS 18/5 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
16.01.2017 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 
Protokollen godkjennes. 
 
 
 

PS 18/6 Ny behandling - vurdering av boligstruktur i forbindelse med 
omregulering av reguleringsplanen for Fjuk 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Planforslag med plankart og bestemmelser datert 7.4.2017 avviker vesentlig fra gjeldene 
reguleringsplan vedtatt 13.12.2011. Foreslåtte endringer i notat datert 18.11.2017 gir en reduksjon i 
utnyttelsesgraden i forhold til planforslaget som ble fremmet våren 2017. Notatet er vurdert til å 
delvis følge opp Formannskapets vedtak 23.5.2017.  
 
Denne utnyttelsen kan legges til grunn for videre planarbeid. Dette under forutsetning av at 
bokvalitet, andel i parkering i kjeller, nivå på kjeller, samt løsninger for gående og syklende ivaretas 
i det videre planarbeidet. Det vises til merknader i saksframlegget. 
 
Behandling: 
 
Feil dato 23.5.2018 rettet til 23.5.2017. 
 
 

PS 18/7 Fremtidig drift og vedlikehold av Lillerommen 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets innstilling (8 stemmer): 
 
1. Lillerommen tas i bruk til utleie, med hovedformål offentlig seremonirom, møte- og 
konferansested og selskapslokaler, i etterkant av rehabilitering. 
2. Lillerommen driftes i kommunal regi.  
3. Rådmannen utarbeider forslag om hvordan kommunal drift kan organiseres, herunder 
alternativet å ta i bruk tjenestekonsesjonskontrakt. Forslaget legges fram til politisk behandling så 
snart som mulig. 
4. Forslaget skal også inneholde forslag om tidspunkt for evaluering av driftsformen 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs innstilling: 
 

Lillerommen driftes kommunalt. 
 



Representanten Tone Rønoldtangen fremmet følgende forslag på vegne av Nes Arbeiderparti, Nes 
Senterparti og Nes Sosialistisk Venstreparti: 
 

1. Lillerommen tas i bruk til utleie, med hovedformål offentlig seremonirom, møte- og 
konferansested og selskapslokaler, i etterkant av rehabilitering. 
2. Lillerommen driftes i kommunal regi.  
3. Rådmannen utarbeider forslag om hvordan kommunal drift kan organiseres, 
herunder alternativet å ta i bruk tjenestekonsesjonskontrakt. Forslaget legges fram til politisk 
behandling så snart som mulig. 
4. Forslaget skal også inneholde forslag om tidspunkt for evaluering av driftsformen 

 
Representanten Kjell Jevne fremmet følgende forslag på vegne av Nes Høyre: 
 

1.  Lillerommen tas i bruk til utleie, med hovedformål offentlig seremonirom, møte- og 
konferansested og selskapslokaler, i etterkant av rehabilitering.  
2. Lillerommen leies ut til, og driftes av, en kommersiell aktør. Den kommersielle 
leietakeren vil i kontraktsform få ansvaret for drift og vedlikehold av Lillerommen. 
Kommunens premisser for drift i henhold til formål inntas i avtalen.  
3. Rådmannen gis fullmakt til å utforme anbud, innhente tilbud og inngå avtale i 
henhold til regelverk om offentlige anskaffelser.  
4. Rådmannen legger frem utkast til kontrakt med kommersiell driver hvor kommunens 
egne behov på legges inn, at Lillerommen er en del av et Nærmiljøsenter  
og at det er et offentlig seremonirom og hvordan dette  
skal godtgjøres osv. 

 
Votering: 
 
Repr. Rønoldtangens og repr. Jevnes forslag ble satt opp mot hverandre, og repr. Rønoldtangens 
forslag ble vedtatt med 8 mot 3 (2 FRP, 1 H) stemmer. 
 
Med det falt utvalgets innstilling. 
 
 

PS 18/8 Orientering om resultater fra KS Lokaldemokratiundersøkelse 
2017 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Resultatene fra KS Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført høsten 2017 tas til orientering.  
 
 

PS 18/9 Orientering om implementering av ny personvernforordning 
(GDPR) 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Informasjonen om implementering av ny personvernforordning (GDPR) tas til orientering.  
 
 



PS 18/10 Oppfølging av reguleringsplan av 26.9.2017, Nes 
strandhager, for kommunens grunn gbnr. 138/1 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Rådmannen anbefaler at det inngås en Festekontrakt for del av gbnr. 138/1 i henhold til 
reguleringsplanen for Nes strandhager, vedtatt av Kommunestyret i sak 17/106 den 26.9.2017. 
Samtidig anbefales det å inngå avtale med utbyggeren Smartbo AS, som ivaretar ombygning av 
Funnefoss Renseanlegg til et publikumsrettet bygg med toaletter og et galleri til offentlig benyttelse.  
 
 

PS 18/11 Movegen - Rehabilitering av Kårstad bru 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets vedtak (10 stemmer): 
 
Rådmannen bes legge frem et forslag til ny Kårstad bru som omfatter nye brukar  
med nødvendig pæling og standard ferdigproduserte bruelementer.  
Belysning og rehabilitering av Movegen utsettes. 
Sakes utsettes og tas med i ny prioriteringsliste for kommunale veier i løpet av åren 2018 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Utvalg for teknikk, næring og kultur avga ingen innstilling til formannskapet. 
 
Representanten Kjell Jevne fremmet følgende forslag på vegne av Nes Høyre: 
 

Rådmannen bes legge frem et forslag til ny Kårstad bru som omfatter nye brukar  
med nødvendig pæling og standard ferdigproduserte bruelementer.  
Belysning og rehabilitering av Movegen utsettes. 
Sakes utsettes og tas med i ny prioriteringsliste for kommunale veier i løpet av åren 2018 
 

Votering: 
 
Representanten Jevnes forslag ble vedtatt med 10 stemmer mot 1 (1 SV). 
 
 

PS 18/12 Søknad om forhåndstilsagn av drifts- og kapitaltilskudd for 
ny banrehage, Hoppensprett Nes AS, avdeling Opaker 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets  innstilling (10 stemmer): 
 
Søknad om drifts- og kapitaltilskudd fra Hoppensprett Nes AS for etablering av ny barnehage på 
Opaker avslås.  
 
Behandling: 
 



Votering: 
 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds innstilling ble vedtatt med 10 mot 1 (1 H) stemmer. 
 
 

PS 18/13 Søknad om kommunal garanti - Kanmer 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Kanmer AS gis kommunal garanti for lån i KLP. Garantien gis som selvskyldnerkausjon for et 
serielån på 4 mill. kroner over 10 år. 
 
 

PS 18/14 Rammetillatelse for bolighus - gbnr. 79/285. Klage på vedtak 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI, tas klage  delvis 
til følge.  

2. Største tillatte gesimshøyde settes til 8,5 m. Det må innsendes nye snitt- og 
fasadetegninger med ny høyde. 

3. Øvrig vedtak av 14.04.16 opprettholdes. 
 
Vedtak kan påklages. 
 
 
 

PS 18/15 Oppføring av bolig m/sokkelleilighet - gbnr. 79/295. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene for overskridelse av gjennomsnittlig gesimshøyde og for 
overskridelse av høyeste tillatte gesimshøyde. Høyeste gesimshøyde på sokkelsiden kan 
være opptil 8,5 m. 

2. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene om innkjøring fra Løvebakken. Innkjøring skal skje fra 
Geminiveien. 

3. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-3 godkjennes søknad om tillatelse til oppføring 
av enebolig med sokkelleilighet i samsvar med søknad mottatt 26.10.16, men med høyde i 
samsvar med pkt. 1.  Det må innsendes nye snitt- og fasadetegninger med redusert høyde. 

 
Vedtaket kan påklages.  
 
 



PS 18/16 Søknad om forhåndstilsagn av drifts- og kapitaltilskudd for 
Espira Evangtunet 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
1. Søknad fra Espira om forhåndstilsagn om tilskudd i forbindelse med opprettelse av ny 
barnehage, Espira Evangtunet, innvilges. 
  
2. Tilskudd gis med følgende vilkår: 

 Barnehagen etableres og driftes i henhold til gjeldende lover og regler for barnehagedrift 
 Det blir oppstart snarest mulig og senest innen utgangen av mai 2019. (Dette avhenger av 

reguleringsprosessen) 
 Det forventes at barnehageeier tilbyr barnehageplass jevnt gjennom året ved ledighet 
 Prinsipp om universell utforming skal stå sentralt i utforming av barnehagebygget 

 
 
 

PS 18/17 Forslag til kommunedelplan for Årnes 2018-2040,  
utleggelse til offentlig ettersyn 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets vedtak (6 stemmer): 
 
Nes Høyre med flere ønsker at vi utsetter behandlingen i dag – dvs at vi IKKE legger  
den ut på høring, men har følgende plan: 
Det plukkes ut inntil 6 hoveddeler fra planen som det jobbes med på heldagsmøte 
den 1. mars (er avsatt til folkevalgtopplæring). 
Saken fremmes på nytt i FOR 13. mars 
Alle partier får da muligheten til å jobbe grundigere med innholdet i planen 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Kjell Jevne fremmet følgende forslag: 
 

Nes Høyre med flere ønsker at vi utsetter behandlingen i dag – dvs at vi IKKE legger  
den ut på høring, men har følgende plan: 
Det plukkes ut inntil 6 hoveddeler fra planen som det jobbes med på heldagsmøte 
den 1. mars (er avsatt til folkevalgtopplæring). 
Saken fremmes på nytt i FOR 13. mars 
Alle partier får da muligheten til å jobbe grundigere med innholdet i planen 
 

Votering: 
 
Det ble votert over repr. Jevnes utsettelsesforslag, som ble vedtatt med 6 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 
SP, 1 KRF, 1 V) mot 5 (3 AP, 1 SP, 1 SV). 
 
 
 



PS 18/18 Rapportering pilotprosjekt skolehage Fjellfoten skole 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 

1. Rapportering på pilotprosjekt skolehage Fjellfoten skole tas til orientering. 
2. Det bevilges 20 000 kroner fra disposisjonsfond til videreføring av pilotprosjektet i 2018. 
3. Prosjektet går inn i fast drift i 2019, og innarbeides i Handlingsprogram med budsjett 2019 

og økonomiplan 2019-2022, med 30 000 kroner årlig. 
4. Rådmannen utreder muligheten for å utvide konseptet med skolehager til flere skoler i 

kommunen i kommende planperiode 2019-2022. 

 

PS 18/19 Vedtektsendring for Esval Miljøpark KF 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Paragraf 4 i Esval Miljøpark KFs vedtekter endres til: 
 

«§ 4 Foretakets styre 
Foretakets styre består av 5 styremedlemmer, hvorav 2 skal være politikere. Styrets leder, 
nestleder og 2 av de øvrige medlemmene velges av kommunestyret for 2 år om gangen.  
Ett av de fem styremedlemmene velges av og blant foretakets ansatte. 
Valg foretas hvert år, og henholdsvis 3 og 2 styremedlemmer velges ved hvert valg.  
Det skal velges 3 vararepresentanter: én for politikerne, én for de øvrige og én representant 
for og av de ansatte. Samtlige varamedlemmer velges for ett år om gangen. 
Kommunestyremedlemmer eller varamedlemmer til kommunestyre er ikke valgbare til 
foretakets styre. 
Styrehonorar fastsettes av kommunestyret. 
Kommunens næringssjef gis observatørstatus med møterett i styret.» 

 
Ved valget i 2018 velges leder og et politisk medlem for ett år, mens nestleder, ansatterepresentant 
og et politisk medlem velges for to år. 
 
Det foreslås ikke endring i styrehonorarene. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Paragraf 4 i Esval Miljøpark KFs vedtekter endres til: 
 

«§ 4 Foretakets styre 
Foretakets styre består av 5 styremedlemmer, hvorav 2 skal være politikere. Styrets 
leder, nestleder og 2 av de øvrige medlemmene velges av kommunestyret for 2 år 
om gangen.  
Ett av de fem styremedlemmene velges av og blant foretakets ansatte. 
Valg foretas hvert år, og henholdsvis 3 og 2 styremedlemmer velges ved hvert valg.  
Det skal velges 3 vararepresentanter: én for politikerne, én for de øvrige og én 
representant for og av de ansatte. Samtlige varamedlemmer velges for ett år om 
gangen. 



Styrehonorar fastsettes av kommunestyret.» 
 
Ved valget i 2018 velges leder, ansattrepresentant og ett politisk medlem for to år, mens 
nestleder og ett politisk medlem velges for ett år. 

 
Representanten Tone Rønoldtangen fremmet følgende forslag på vegne av valgkomiteen: 
 

Tillegg til rådmannens innstilling til paragraf 4: 
Kommunens næringssjef gis observatørstatus med møterett i styret. 
 
Kommunestyremedlemmer eller varamedlemmer til kommunestyre er ikke valgbare til 
foretakets styre. 
 
Kommentaren under forslaget til paragraf 4 endres til: 
Ved valget i 2018 velges leder og et politisk medlem for ett år, mens nestleder, 
ansatterepresentant og et politisk medlem velges for to år. 
 
Det foreslås ikke endring i styrehonorarene 

 
Votering: 
 
Rådmannens innstilling med repr. Rønoldtangens/valgkomiteens endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 

PS 18/20 Valg av nytt styre i Esval Miljøpark KF 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Sammensetning av nytt styre, Esval Miljøpark KF: 
 
Styremedlemmer: 
Leder Hogne Røisheim. Gjenvalg. Velges for ett år. 
Nestleder Heidi Bruun Woldsnes. Ny. Velges for to år. 
Styremedlem Åse Birgitte Skjærli.  Gjenvalg.  Velges for ett år. 
Styremedlem Geir Dølvik. Ny. Velges for to år. 
Styremedlem Stein Rinden. Ny. Velges for to år. 
 
Varamedlemmer: 
Tore Thomsen. Gjenvalg. 
Ingeborg Hønsen Aasvangen. Gjenvalg. 
Robert Østmo. Ny. 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Forslag på sammensetning av styre fremmes fra politisk hold. 
Kommunestyret vurderer godtgjøringssatsene for Esval Miljøpark KFs styre. 

 
 
Representanten Tone Rønoldtangen fremmet følgende forslag på vegne av valgkomiteen: 
 

Styremedlemmer: 



Leder Hogne Røisheim. Gjenvalg. Velges for ett år. 
Nestleder Heidi Bruun Woldsnes. Ny. Velges for to år. 
Styremedlem Åse Birgitte Skjærli.  Gjenvalg.  Velges for ett år. 
Styremedlem Geir Dølvik. Ny. Velges for to år. 
Styremedlem Stein Rinden. Ny. Velges for to år. 
 
Varamedlemmer: 
Tore Thomsen. Gjenvalg. 
Ingeborg Hønsen Aasvangen. Gjenvalg. 
Robert Østmo. Ny. 

 
Votering: 
 
Representanten Rønoldtangens/valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

PS 18/21 Høringsutkast Strategisk helse og velferdsplan 2018- 2030 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 

1. Forslag til Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030 legges ut til offentlig høring. 
2. Høringsperioden settes fra 06.02.18 til 20.03.18. 

 
 

PS 18/22 Rapportering for 2017, Helhetlig oppvekststrategi 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Rapportering på Helhetlig oppvekststrategi for 2017 tas til orientering. 
 
 

PS 18/23 Utleggelse av planprogram for Herbergåsen næringspark til 
offentlig ettersyn 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 
Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Herbergåsen næringspark, datert 08.01.2018, 
legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Det 
varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. 
 
Byggesøknader behandles i henhold til gjeldende kommuneplanbestemmelser frem til 
områdereguleringsplanen er vedtatt. I tvilstilfeller ved potensiell konflikt mellom omsøkte tiltak og 
fremtidig områdereguleringsplan, fremlegger administrasjonen byggesøknader for politisk 
behandling. 
 
 



PS 18/24 Avgiftsøkning feste av grav 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Festeavgiften i Nes kommunen økes fra kr 150 til kr 200 pr år pr grav med virkning fra 1.1.2018. 
 
 

PS 18/25 Virksomhetsplaner 2018 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 

1. Virksomhetsplanene for 2018 tas til orientering. 
2. I 2018 rapporteres det til kommunestyret per 30.04 og 31.08. 1. rapportering behandles i 

kommunestyremøte møte 19.juni. 2.rapportering behandles i kommunestyremøte 
23.oktober. 

 
 

PS 18/26 Opprettelse av kultur- og idrettsgalla 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets innstilling (10 stemmer): 
 

1. Kultur- og idrettsgalla innføres som årlig arrangement for anerkjennelse av kultur og 
idrettsprestasjoner av Nesbuer. 

2. Komite bestående av ordfører, administrasjon, ledere av Nes idrettsråd, Nes kulturråd og 
Nes friluftsråd utarbeider kriterier for anerkjennelse og inviterer til arrangementet. 

3. Første kultur- og idrettsgalla arrangeres i Nes kulturhus mars/april 2018, deretter årlig andre 
lørdag i januar. 

 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs innstilling: 
 

1. Kultur- og idrettsgalla innføres som årlig arrangement for anerkjennelse av kultur og 
idrettsprestasjoner av Nesbuer. 

2. Komite bestående av ordfører, administrasjon, ledere av Nes idrettsråd, Nes kulturråd 
og Nes friluftsråd utarbeider kriterier for anerkjennelse og inviterer til arrangementet. 

3. Første kultur- og idrettsgalla arrangeres i Nes kulturhus mars/april 2018, deretter årlig 
andre lørdag i januar. 

 
Representanten Ali Reza Nouri fremmet SVs forslag fra behandlingen i Utvalg for teknikk, næring 
og kultur på nytt: 
 

1. Det innføres et årlig arrangement for anerkjennelse av kultur og idrettsprestasjoner av 
nesbuer, kalt NES-gallaen 



2. En komite består av ordfører, en fra kulturadministrasjonen og en representant for hver 
av rådene for idrett, kultur og friluft utarbeider forslag til ramme for arrangementet og 
kriterier for tildelinger.  

3. Første Nes-galla arrangeres vinter 2019 
 
Votering: 
 
Forslagene ble satt opp mot hverandre. Utvalgets innstilling ble vedtatt med 10 mot 1 (1 SV) 
stemmer. 
 
 

PS 18/27 Endringer i godtgjøringsreglement 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Første avsnitt i punkt 16 i godtgjøringsreglementet endres til «Godtgjøringer utbetales månedlig». 
 
I tredje avsnitt strykes ordet «halvårlig». 
 
 

PS 18/28 Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Nes 
kommunestyre - Inger Østvold (V) 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Inger Østvold fritas fra verv som varamedlem til Nes kommunestyre for resten av perioden 2015-
2019. 
 
 

PS 18/29 Søknad om fritak fra politiske verv - Åse Birgitte Skjærli (V) 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Åse Birgitte Skjærlis fritakssøknad innvilges. 
 
Erik Holm Melby rykker opp som fast medlem av kommunestyret. 
Forslag på nytt medlem av formannskapet fremmes fra politisk hold. 
 
 

PS 18/30 Søknad om fritak fra politiske verv - Vera Susan Olsen (AP) 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige innstilling (11 stemmer): 
 
Vera Susan Olsen fritas fra verv som medlem i kommunestyret og varamedlem i Utvalg for 
oppvekst, helse og velferd. 



Første varamedlem Olav Mæhlum rykker opp som fast medlem i kommunestyret. 
 
 

PS 18/31 Strategisk kjøp av areal 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets vedtak (6 stemmer): 
 
Saken om kjøp av tomta utsettes til resultater av grunnundersøkelsene foreligger for å se om det 
ligger noen begrensninger i utnyttelsen av eiendommen. 
 
Behandling: 
 
Representanten Jan Bråthen erklærte seg inhabil. Formannskapet hadde ingen innsigelser, og 
saken ble behandlet med 10 representanter. 
 
Forslag: 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Rådmannen gis fullmakt til kjøp av eiendommen gnr. 169 bnr 166 med adresse Nedre 
Hagaveg 55 - 63, 2150 Årnes innenfor en kostnadsramme på kr 6 000 000,-. 
 
Kjøpsavtale forutsetter at det foreligger dokumentasjon som bekrefter tomtas egnethet for 
byggetiltak. 

 
Representanten Tove Nyhus fremmet følgende forslag på vegne av Nes Fremskrittsparti: 
 

Rådmannen gis ikke fullmakt til kjøp av Gnr169 Bnr 166, Gorolund. 
 
For å få fortgang i sak om bygging av bemannet bolig for rusavhengige inngår Nes 
kommune etter utlysning av konkurranse leieavtale med aktuell leverandør (stiftelse, privat 
aktør eller lignende) av egnet, nybygd permanent bolig i Nes. 

 
Representanten Per Bøhn fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 
Saken om kjøp av tomta utsettes til resultater av grunnundersøkelsene foreligger for å se 
om det ligger noen begrensninger i utnyttelsen av eiendommen. 

 
Votering: 
 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 6 (3 AP, 2 SP, 1 SV) mot 4 (1 FRP, 1 H, 1 V, 1 KRF). 
 
 
 

PS 18/32 1. resultatrapport 2018 - januar 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2018 
 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 
1. resultatrapport 2018 tas til orientering. 
 
 




