Saker til drøfting
DR 1/18 Innspill til økonomiplan/handlingsplan 2019-2022 - Teknikk- og miljøutvalget
Behandling i Teknikk- og miljøutvalget - 14.11.2018,
Saken ble drøftet i utvalget.
Forslag fra Høyre:
Smøla Høyre ønsker å legge til følgende investeringer innenfor ansvarsområde 41 – Teknikk,
vakt og beredskap.


Tiltak nr. 9 – Nytt ventilasjonsanlegg i svømmehallen.

Her er det ikke lenger mulig å skaffe reservedeler, og faren for totalhavari er
overhengende. Dette kan sette den lovpålagte svømmeundervisningen i fare.


Tiltak nr. 24 – Utskifting av gatelysarmatur.

Armaturene på Hopen og Hottranklakken tåler ikke klima, og er i ferd med å bli
ødelagt. Nye armatur er viktig både for trafikksikkerhet og strømbruk.
Forslag fra Arbeiderpartiet:


Viktig å få på plass et oppdatert delegasjonsreglement som forenkler
saksbehandlingen. Dette kan i tillegg til innkjøp av nytt byggesakssystem gi
bedre vilkår for så god og effektiv saksbehandling som mulig.



Viktig å gi fortsatt høy prioritet for å få ferdigstilt arealdelen i kommuneplanen.
Dette er et arbeid som har tatt alt for lang tid å komme i mål med. Positivt at
rådmannen har satt av ekstra ressurser til dette.



Rullering av trafikksikkerhetsplanen må prioriteres slik at denne er oppdatert i
forhold til dagens situasjons med blant annet endret skolestruktur.



Prioritere ferdigstillelse av landbruksplan. Viktig for næringen.



Viktig å prioritere vedlikeholdsmidler hvert år for å unngå enda større
forringelser av bygningsmassen. Positivt at det er satt av midler til riving av
gamle skolebygg hvis vi ikke oppnår salg. Bygging av nye omsorgsboliger gjør
også at det kan fases ut ytterligere gamle bygg etterhvert.



Ny brannstasjon – bygge nøkternt. Inneholde det vi må ha, ikke mer.



Prioritere å få løst frostproblematikken rundt kloakkanlegget på Været.



Ønskelig at vi kan fortsette det gode arbeidet som er gjort i 2018 med
strandrydding. Det gode samarbeidet mellom frivillige og kommunen ga gode
resultater!

Side 1



Utskifting av lysarmatur på Hopen og Hottranklakken. Handler dette om
trafikksikkerhet også?
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