Referat, møte i ad hoc-komiteen Signalen/Lagveien/Nesoddtangen gård, 20.3.17
Til stede: Erik Adland (H), Geir Christensen (R, vara), Martin Apenes (V), Anne Elisabeth
Østreng (FrP), Nina Sandberg (AP).
Fra administrasjonen: Geir Grimstad (rådmann), Arve Ruud (stabssjef).
Forfall: Christian Hintze Holm (SV)
Møte avholdt 15.45-16.30 på møterom Hasle, Tangenten
Referent: Nina Sandberg
Saker:
1. Status riving, Signalentomta
Orientering fra rådmannen: Formannskapet vedtok i møte 15.3 å rive snarest såfremt
konkursboet tillater, om nødvendig med egne midler inntil 350.000, men søkt dekket
via boet. Det er ifølge bobestyrer ikke aktuelt for boet å forestå rivning. Ut fra en
foreløpig vurdering er det ikke midler i boet til dekning av kommunens evt utgifter til
dette. I formannskapet 15.3 ble det stilt spørsmål ved nødvendigheten av å bruke
eksterne miljøer framfor å forestå rivning selv, og foreslått vurdert bruk av frivillige.
Rådmannen redegjør for dette i møtet 22.3.

2. Oppfølging av innkomne søknader, Gamlebrygga
Arve Ruud orienterte om i alt tre innkomne henvendelser, se vedlegg 1. To relle
interessenter har meldt seg etter kunngjøring og utlysningstidens utløp 6.3. Ordfører
foreslo at det gjennomføres intervjusamtaler med aktuelle leietakere i uke 13, basert på
en intervjuguide som komiteen utformet i fellesskap i møtet (se vedlegg 2). Ordfører
kaller inn.
Ad hoc-komiteen var enige om at de samme tidsrammer gjelder for eventuell kontrakt
vedr Gamlebrygga som for Signalentomta, dvs inntil 5 års varighet, pga pågående
kommuneplanrullering. Ordfører orienterer begge interessenter om dette, ettersom det
ikke går klart fram av utlysningen.
Ad hoc-komiteen ba rådmannen avklare bryggas beskaffenhet snarest, og før
intervjusamtalene gjennomføres.

3.Møteplan
Neste møte i ad hoc-komiteen er 3.4 kl. 16.15-17.15
Protokolltilførsel:
Geir Christensen, R, fremmet følgende merknad til ikke ferdigstilt referat fra møtet
15.3:
«På utvalgsmøtet onsdag 15/3 la ordfører fram en sammenligning av 3 «tilbud» på
drift av Signalentomta. Etter som to av «tilbyderne» hadde gitt skriftlig melding om at
de ikke kunne levere tilbud på kommunens vilkår blir sammenstillingen et falsum.. Å

sammenligne tidlige ikke komplette innspill med en ferdig levert søknad skaper et
usant og dårlig bilde av interessentene. Jeg ber ordfører bekrefte at det bare finnes en
tilbyder på tomta og be de to intresentene som ikke ville levere tilbud på kommunens
vilkår om unskyldning»

