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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

PS 35/19 Godkjenning av innkalling  
PS 36/19 Godkjenning av saksliste  
PS 37/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 38/19 Gjennomføring av investeringen - tilbygg og ombygging av 

Aremark barnehage 
 

PS 39/19 Orienteringer  
PS 40/19 Referatsaker  
PS 41/19 Forespørsler  

 
 

PS 35/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.10.2019  
 
 

Vedtak 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 36/19 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.10.2019  
 
 

Vedtak 
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 37/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.10.2019  
 
 

Vedtak 
 



Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 38/19 Gjennomføring av investeringen - tilbygg og ombygging av 
Aremark barnehage 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.10.2019  

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret ber om at følgende prinsipper legges til grunn for planlegging av fremtidens 
barnehage i Aremark: 

1. Prosjektets omfang skal være som beskrevet i saksfremlegget, slik at barnehagen når 
prosjektet er ferdig, er komplett og klar til drift. Det innebærer også barnehagens 
utearealer med lekeapparater, parkering og løst inventar som bord, stoler, leker, 
kjøkkenutstyr etc. 

2. Den nye barnehagen skal ha en klima- og miljøprofil i sin drift og i bruk av 
byggematerialer og tekniske løsninger. 

3. Utformingen av barnehagen skal vektlegge at ressurser til vedlikehold skal være så lave 
som mulig i barnehagens levetid.  

4. Kostnadene for å få på plass hensiktsmessige midlertidige lokaler inkluderes i prosjektet. 
 

Utbygging/ombygging av barnehagen gjennomføres med den organisering og de prosesser som 
det er redegjort for i saken.  
 
Rådmannen legger frem en investeringssak til kommunestyret når endelig kalkyle for hele 
prosjektet er utarbeidet av arkitekt. Denne saken danner grunnlag for å hente inn anbud for 
gjennomføring av prosjektet.  
 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 
Kommunestyret ber om at følgende prinsipper legges til grunn for planlegging av fremtidens 
barnehage i Aremark: 

1. Prosjektets omfang skal være som beskrevet i saksfremlegget, slik at barnehagen når 
prosjektet er ferdig, er komplett og klar til drift. Det innebærer også barnehagens 
utearealer med lekeapparater, parkering og løst inventar som bord, stoler, leker, 
kjøkkenutstyr etc. 

2. Den nye barnehagen skal ha en klima- og miljøprofil i sin drift og i bruk av 
byggematerialer og tekniske løsninger. 

3. Utformingen av barnehagen skal vektlegge at ressurser til vedlikehold skal være så lave 
som mulig i barnehagens levetid.  

4. Kostnadene for å få på plass hensiktsmessige midlertidige lokaler inkluderes i prosjektet. 
 

Utbygging/ombygging av barnehagen gjennomføres med den organisering og de prosesser som 
det er redegjort for i saken.  
 



Rådmannen legger frem en investeringssak til kommunestyret når endelig kalkyle for hele 
prosjektet er utarbeidet av arkitekt. Denne saken danner grunnlag for å hente inn anbud for 
gjennomføring av prosjektet.  
 
 
 
 

PS 39/19 Orienteringer 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.10.2019  
 
Det var ingen orienteringer. 
 
 

PS 40/19 Referatsaker 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.10.2019  
 
Det var ingen referatsaker. 
 
 

PS 41/19 Forespørsler 

Behandling i Levekårsutvalget - 31.10.2019  
 
Det var ingen forespørsler. 
 
 


