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Agenda Referat Oppfølging  Ansv.  Frist 

Innledning PL forklarer årsaken til at dette møte blir 
avholdt og hvorfor de enkelte i prosjektgruppen 
er innkalt.  

   

Presentasjon av 
gruppa 

Alle i prosjektgruppen sier noe om hvem de er, 
og hvilken rolle de har.  

   

Informere om det 
politiske 
vedtaket 

PL forklarer vedtaket, og går gjennom punktene 
som ble vedtatt i kommunestyret 15. november 
2018, sak 037/18.  
 
Det blir diskusjon rundt alternativ C fra 
mulighetsstudiet, hvor det konkluderes med at 
alternativ C-2 og C-3 forkastes pga. uvisshet 
rundt videre utvikling av skoleområdet.  

   

Organisering av 
prosjektet 

    

Fremdriftsplan - Opprette egne sider på facebook og 
kommunens nettsider 20.1.2019. 
- Folkemøte/Workshop 13.3.2019. 
- Rapportering FSK i mars 2019. 
- Rapport fra forprosjektet ferdigstilles innen 31. 
mars 2019.  
- Rapporten behandles politisk i april/mai 2019.  
 

  Beskrevet 
under 
referat.  

Fastsette 
fremtidige 
møtedatoer 

Neste møte blir onsdag 30.1.2018, klokken 1500-
1630. 

Sende ut 
møteinnkalling 

ETN 18.1.2019 

Eventuelt Jan Robert Danielsen forklarer at han vil være 
bortreist store deler av forprosjektet, og skal 
derfor utnevne en ny representant som kan 
delta i forprosjektet. (1) 

 
AGT bemerker at ønsket befolkningsvekst vil 
være viktig for valg av utforming. (2) 

 

Utnevne ny 
representant fra 
Våler idrettsråd. (1) 

 

Vil bli gjort rede for 
i arbeidet med 
kommuneplan. (2) 

 

JRD (1) 

 

BM (3) 

30.1.2019 
(1) 

 

30.1.2019 
(3) 



PL informerer om videre samarbeid med Østre 
Linje arkitektur og landskap, og at de vil slutte 
seg til prosjektgruppen senere i arbeidet. (3) 

 

Leder elevråd og rektor ved Svinndal skole 
forklarer hvordan dagens situasjon er, og sier at 
p.d.d. er gymtilbudet dårlig. Gymsalen er for 
liten, dette merkes spesielt på vinterstid. 
Bygningene på Svinndal skole må heves og 
kunne sammenlignes med skolebyggene ellers i 
kommunen.  

Gjennomføre møte 
med Østre Linje 
arkitektur og 
landskap. (3) 

 


