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HO\ZEDUTSKRIFT

Utvalg :

Møtedato:
Teknisk komíte
07.1-7.2011

Til stede:

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Bjørn Harald Olsen
Siss Heidi Hansen
Kenneth Johnsen

Geir H. Leite
Børre stabell
Ilone Kristiansen
Jan Herman Lyder

Forfal]- !Øtt, for

FO

FO

Parti
SP

H
SP

AP
AP
SP

AP
Siss Heidi Hansen
Børre stabell

Møte ble berammet med møteinnkal-J-ing, saksliste og sakspapirer
den 01.1L.71. Dette bl-e sendt til teknisk komites faste og
vararepresentanter pr e-post. Møte ble samtidig kunngjort på
kommunens hlemmeside.

Møte bl-e satt k]. 12.00

Repr. Bjørn Harald Ol-sen (SP)
fratråde møle under behandJ-ig
innkalt.

innhabit i sak L5/I1
saken. Vara.repr var

var
AV

og
ikke

Fra administrasjonen: Sektorleder for teknisk drift og
utbygging Lasse Danielsen, Ordfører Reidun Mortensen,
Økonomisjef Ingrid Majala. Sekretær i møte Isabel-Ie M Pedersen.

Vidre del-tok brannsjef Arne Myrseth og fra Hammerfest
brannvesen Joakim Pedersen.

Etter møLe gikk økonomisjefen Ingrid Majala gjennom budsjettet
for 2018.

MøteinnkaJ-Iing Godkj ent

Saksliste Godkjent

Møle bl-e hevet kl. 15.00
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MASØYKOMtvttlNE

Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

IUøTEINNKALLING

Teknisk komite
Møterom teknisk etat
07.1I.2071 Tid: 12:00

Representantene innkal-Ies herved. Eventuelle forfall bes mel-dt
snarest , og senest innen mandag 06.1I.I1 til tlf 47 60 '19 75.
Vararepresentantene skal- bare møLe etter særskilt innkalling.

SAI(LISTE

Vedtak Saksnummer
Innhofd
1-1 / 11
TUFiIORD VÀ}TIÍ\ZERK

Journr.

76 / 605

71 /r2 t6/996
OPPEøI',GING AV BYGGEKONTRAI(TER

ú /L3 11/84
AVTALE BRJA}IÌVVERNSA¡IARBE ID

fl /1-4 16/:-15
RENO\¡ERING AV \IEI OG VA.NETT FJELLVEIEN

1,'7 /Ls 16/159
BRøYTING KOMMUNAI,E VEIER 2OL6 2O2L

71 /16 r1 /L76
SKILTPI,AI.I 2OL7 . VEDTAI( FATSGRENSESONE

Måsøy kommune , 9690 Havøysund 1. november 2071

Bjørn Harald Olsen/Sign.
Komite leder



tt/t7
TUFJORD VANNVERK

Innstilling:
Teknisk komite tar saken til orientering.

Behandling:
Teknisk sjefhadde invitert representant for befolkningen i Tufiord for å være med på behandling av denne saken.

Representanten som deltok var Inger Krum.

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

12/17
OPPFØLGING AV BYGGEKONTRAKTER

Innstilling:
Teknisk komite tar saken til orientering.

Behandling:

Repr. Geir H. Leite(AP) fremmet følgende forslag til innstilling:

Når kommunen foretar store investeringer er det viktig at arbeidene blir utført på en fagmessig måte og i tråd med

kontrakt, lover og forskrifter. For å sikre at kommunen ñr det produktet en bestiller må det i hele byggeperioden

følges opp av kompetent personell, enten fra kommunens egen organisasjon eller med kjøp av slike tjenester.

Kontroll på byggeplass skal normalt foretas I - 2 ganger pr uke, og ved hver kontroll skal det skrives rapport. I
rapporten skal teknisk utførelse, fremdrift og entreprenørens SHA rutiner kommenteres. Avik skal rapporteres og

følges opp.

Byggemøter skal avholdes hver 14. dag, hvor en går gjennom arbeidene på byggeplass, fremdriften, endringe med

tillegg og fradrag, HMS - uønskede hendelser osv.

Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Forslag til innstilling fremmet av repr. Geir H Leite - Enst. Vedtatt

Vedtak:
Når kommunen foretar store investeringer er det viktig at arbeidene blir utført på en fagmessig måte og i tråd med

kontrakt, lover og forskrifter. For å sikre at kommunen ffir det produktet en bestiller må det i hele byggeperioden

følges opp av kompetent personell, enten fra kommunens egeg organisasjon eller med kjøp av slike tjenester.

Kontroll på byggeplass skal normalt foretas I - 2 ganger pr uke, og ved hver kontroll skal det skrives rapport. I
rapporten skal teknisk utførelse, fremdrift og entreprenørens SHA rutiner kommenteres. Avik skal rapporteres og

følges opp.
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Byggemøter skal avholdes hver 14. dag, hvor en går gjennom arbeidene på byggeplass, fremdriften, endringe med

tillegg og fradrag, HMS - uønskede hendelser osv.

Enst. vedtatt

t3lt7
AVTALE BRANNVERNSAMARBEID

Innstilling:
Teknisk komite vedtar å konstituere Rådmanns forslag til arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa skal dermed være med på

prosessen videre, i forhold til utredning av felles brann og redningsordning.

Teknisk komite innstiller at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre et prosjekt for å utrede fremtidige

organisasjonsformer for en felles brann- og redningstjeneste.

Behandling:
Teknisk komite fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende tillegg.

Arbeidsgruppen består av:

Kenneth Johnsen, leder
Børre Stabell
Rådmannen
Hovedtillitsvalgt (Fagforbundet)
Tom Sjursen (Måsøy brannvesen)

Votering:
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fremmet av teknisk komite - Enst. vedtatt

Vedtak:
Teknisk komite vedtar å konstituere Rådmanns forslag til arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa skal dermed være med på

prosessen videre, i forhold til utredning av felles brann og redningsordning.

Teknisk komite innstiller at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre et prosjekt forå utrede fremtidige

organisasjonsformer for en felles brann- og redningstjeneste.

Arbeidsgruppen består av

Kenneth Johnsen, leder
Børre Stabell
Rådmannen
Hovedti llitsvalgt (Fagforbundet)
Tom Sjursen (Måsøy brannvesen)

Enst. vedtatt

t4ll7
RENOVERING AV VEI OG VA-NETT FJELLVEIEN

J



Innstilling:
1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av vei og VA-nett i Fjellveien.

2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på kr 8.600.000 eks.mva'

3. Måsøy kommunestyre vedtar at prosjektet prosjekteres i løpet av 2017, dette har en kostnad på kr
300.000 eks mva. Rådmann kommer tilbake med forslag om finansiering av prosjektering.

4. Utbyggingskostnader på kr 8.600.000 eks. mva. bakes inn i budsjett 2018.

5. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Fjellveien taes inn i
gebyregulativet for 20 I 9.

Behandling:
Repr. Geir H Leite(AP) fremmet følgende forslag til innstilling:

Teknisk komite ber administrasjonen omgående innhente tilbud på prosjektering av renoveringsarbeidene i
Fjellveien, med henblikk på oppstart på prosjekteringsarbeidene tidlig desember 2017.

Teknisk komite ber om at frist for ferdigstilling prosjektering settes til senest 15. februar 2018, slik at entreprenør

kan kontraheres i løpet av april måned 2018, med henblikk på oppstart byggearbeider medio mai 2018.

Teknisk komite ber videre om at renoveringskosnadene kalkulert til kr. 8 600 000 ekskl. mva legges inn i
investeringsbudsjettet for 20 I 8.

Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Forslag til innstilling fremmet av repr. Geir H Leite - Enst. Vedtatt

Vedtak:
Teknisk komite ber administrasjonen omgående innhente tilbud på prosjektering av renoveringsarbeidene i
Fjellveien, med henblikk på oppstart på prosjekteringsarbeidene tidlig desember 201 7.

Teknisk komite ber om at frist for ferdigstilling prosjektering settes til senest 15. februar 2018, slik at entreprenør

kan kontraheres i løpet av april måned 2018, med henblikk på oppstart byggearbeider medio mai 2018.

Teknisk komite ber videre om at renoveringskosnadene kalkulert til kr. 8 600 000 ekskl. mva legges inn i
investeringsbudsjettet for 20 I 8.

Enst. vedtatt

4



Repr. Bjørn Haral-d Ol-sen(AP)var innhabil- i sak 15/17 - jfr.
Fvl-. S 6 b og fratråte møte.

15117

BRØYTING KOMMUNALE VEIER 2016 -202I

Innstilling:
Teknisk komite tar saken til orientering.

Behandling:
Repr. Geir H Leite(AP) fremmet følgende forslag til innstilling:

Teknisk komite presiserer at den standard og de krav som ligger i kontrakt for brøyting av kommunale veier skal

følges opp slik avtalen er inngått, med de sanksjonsmuligheter som ligger i den for bruk ved awik.

Fravik fra inngått avtale skal ikke kunne skje uten forutgående godkjennelse fra Teknisk komite.

Videre skal teknisk komite ha tilbakemelding hver måned på avvik som kommer i perioden og hvordan de er

behandlet.

Voterinq:
Rådmannens innstilling - Vedtatt - 3 mot I stemmer

Forslag til innstilling fremmet av repr. Geir H Leite - Falt

Vedtak:
Innstilllingen vedtas.

Enst. vedtatt

t6lt7
SKILTPLAN 2OI7 - VEDTAK FATSGRENSESONE

Innstilling:
Teknisk komite vedtar med hjemmel i Delegasjonsreglementets 5 9.2.3 og Skiltforskriftens S 26 oppsetting av

skilt nr. 366 Fartsgrensesone og skilt nr. 368 Slutt på fartsgrensesone i Nordre gate, Fjellveien, Dalveien,

Ringveien, Lomvannsveien, HjelmsØyveien, @ytunveien, Raschveien og Skytteveien i hht. vedtatt Skiltplan.

Fartsgrensen i disse sonene skal være 30 km/t.

Teknisk komite vedtar med hjemmel i Delegasjonsreglementets 5 9.2.3 og Skiltforskriftens S 26 oppsetting av

skilt nr.366 Fartsgrensesone og skilt nr.368 Slutt på fartsgrensesone i Søndregate, Storvannsveien, lngøyveien,

Rolvsøyveien og kirkeveien i hht. vedtatt Skiltplan. Fartsgrensen i disse sonene skal være 30 km/t.

Teknisk komite vedtar med hjemmel i Delegasjonsreglementets 5 9.2.3 og Skiltforskriftens 5 26 oppsetting av

skilt 362 Fartsgrense og skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense i Strandgaten vest i hht. vedtatt Skiltplan.

Fartsgrensen på denne strekningen skal være 50 km/t.

Vedtaket trer i kraft så snart skiltene er satt opp og avdekket.
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Behandling:

Repr. Geir H Leite(AP) fremmet følgende endringsforslag:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

1. avsnitt:

2. avsnitt:

Fjellveien, Dalveien, Ringveien, Lomvannsveien, Hjelmsøyveien, Øytunveien, og

Skytterveien utgår
Storvannsveien, Ingøyveien og Rolvøsyveien utgår

Votering:
Rådmannens innstilling med endringsforslag fremmet av repr. Geir H Leite - Enst. vedtatt

Vedtak:
Teknisk komite vedtar med hjemmel i Delegasjonsreglementets 5 9.2.3 og Skiltforskriftens 5 26 oppsetting av

skilt nr. 366 Fartsgrensesone og skilt nr. 368 Slutt på fartsgrensesone i Nordregate og Raschveien i hht. vedtatt

Skiltplan. Fartsgrensen i disse sonene skal være 30 km/t.

Teknisk komite vedtar med hjemmel i Delegasjonsreglementets 5 9.2.3 og Skiltforskriftens 5 26 oppsetting av

skilt nr. 366 Fartsgrensesone og skilt nr. 368 Slutt på fartsgrensesone i Søndregate og kirkeveien i hht. vedtatt

Skiltplan. Fartsgrensen i disse sonene skal være 30 km/t.

Teknisk komite vedtar med hjemmel i Delegasjonsreglementets S 9.2.3 og Skiltforskriftens 5 26 oppsetting av

skilt 362 Fartsgrense og skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense i Strandgaten vest i hht. vedtatt Skiltplan.

Fartsgrensen på denne strekningen skal være 50 km/t.

Vedtaket trer i kraft så snart skiltene er satt opp og avdekket.

Enst. vedtatt
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V 
MÅSøYKÛMMuNE

Det ble den 7. novemb er 2017 avholdt møte i Teknisk komite.

Møte ble hevet kI. .

Følgende var tilstede:

W \a--
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