
V 
MASØYKOMMUNE

HO\ZEDUTSKRIFT

Utvalg :

Møtedato:
Teknisk komite
10.0 4.20L8

Til stede:

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Bjørn Harald Olsen
Siss Heidi Hansen
Kenneth Johnsen
Geir H. Leite
Børre stabell

Forfa].]. MøEE forParti
SP

H
SP

AP
AP

Møte bl-e berammet med møteinnkalling, saksliste og sakspapirer
den 06.04.I8. Dette ble sendt tit teknisk komite faste og
vararepresentanger. pr e-post. Møte var samtidig kunngjort på
kommunens hjemmeside.

Repr. Bjørn Haral-d Olsen(SP) var innhabil i sak 13/I8 og 74/IB
og fratrådte møte under behandling av sakene. Vara. Repr. var
innkalt men møtte ikke.

Fra administrasjonen: Sektorl-eder for teknisk drift og
utbygging Lasse Danielsen, Rådmann LiIl Torbj ørg Leirbakken oq
ord.fører Reidun Mortensen. Sekretær Isabelle M Pedersen.

Etter møLe orienterte sektorleder for teknisk drift og
utbygging Lasse Danielsen om følgende saker:

o Tilgang/adkomst til Samfunnssal-en
o Tak Høtten barnehage
o Til-sandsrapport kommunal-e boliger
o Tak Polarhallen
o Snedeponi
o Nedstyringsprossesen

Møteinnkalling Godkjent

Saksl-iste Godkjent m/følgende kommentar fra repr.
Stabel-l (AP)

For kort tid fra sakspapirene kom ut til- møte.
ut tidligere, minimum 1 uke før.

Børre

Papirene må

Møte bl-e hevet kl. 14. 00



V 
MASøYKOH,rMrrNE

Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

I{øTEINNKALLING

Teknisk komite
Møterom teknisk etat
10.0 4.201-8 Tid: L2z00

Representantene innkal-l-es herved. Eventuelle forfall bes meldt
snarest og senest innen mandag 09.04.1'B til tlf 41 60 19 75.
Vararepresentantene skal bare møLe etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhold
rB/1,1 1-6/9e6
PROSi'EKTREGNSKAP - H.JELMSøWEIEN OG RACH\IEIEN

rB/1"3 l-B/rsg
TEKNISK KOMITE - EVALI'ERING BRøYTETi'ENESTEN

LB /L2
PROSi'EKTREGNSKAP
STORVA}INS\IEIEN

].8/15
BEGiIÆRING
RYGGEFiIORD

1"6 / L43
STRANDGATA, øRABAIGEN OG

NY KOMMUNAT
LB /L4 I7 /865
STYRET SITT FORSI.AG
RENOVAS iTONS FORSKRI FT

L6/34
OM RIVING AV III,O\TLIG OPPSAT BYGG I

L8/L6 IB/L
uesøv BRAÌ{N oG REDNTNG - ånSUnr,OrNG 2017.

Orienterinqssaker:
o Tilgang/adkomst til Samfunnshallen
o Tak Høtten barnehage
o Tilstandsrapport kommunal- bygg
o Tak polarhall-en

9690 Havøysund 6. april 20LB

l rn a ¡

Måsøy kommune,

Komite leder
sen



I 1/18
PROSJEKTREGNSKAP - HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN

Innstilling:
Kommunestyret tar prosjektregnskapene for Hjelmsøyveien og Rachveien, med en total overskridelse på kr
213.023,- (4,3 %) til orientering.

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

r2lt8
PROSJEKTREGNSKAP.STRANDGATA, ØRABAKKEN OG STORVANNSVEIEN

Innstilling:
Kommunestyret tar prosjektregnskapene for Strandgata Øst, Ørabak&en og Storvannsveien, med en total
overskridelse på kr.386 904,- (3 %) til orientering.
Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. Vedtatt

Repr. Bjørn Harald Olsen(SP) var innhabil i sak 13/18 -jfr. Fvl. S 6, 2. Iedd ogfratrådte møte.

t3lt8
TEKNISK KOMITE - EVALUERING BRØYTETJENESTEN

Innstilling:
Teknisk komite tar framlagte evaluerings-rapport av brøytetjenesten på kommunale veger i Havøysund til
orientering.
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Behandling:
Repr. Bjørn Harald Olsen(SP) var innhabil i sak 13/18 -jf/. Fvl. $ 6, 2. Iedd ogfratrådte møte.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til vedtak:

Måsøy kommune har kontrakt med privat entreprenør på vintervedlikehold av kommunale veier og

plasser i Havøysund, hvor det er spesifisert hvilke krav som gjelder for gjennomføringen. Likeledes er

det i kontrakten fastsatt hvilke sanksjoner som skal iverksettes dersom tjenesten ikke blir utfØrt i hht.

kravene.

Teknisk sjef har flere ganger opplyst at det er utarbeidet rutiner for hvordan gjennomføringen skal

følges opp i hht. til kontraktens bestemmelser. ltillegg vedtok kommunestyret i møte 7. desember

201"8 følgende hva angår snerydding mv. i Havøysund:

Kommunestyret viser til inngått kontrakt for brøytetjenester hvor det i kontrakten har
spes,T,serf sanksjonsmulighet for avvik i tjenesten.

Første àr av brøytekontrakten benyttet ikke kommunen den mulighet fordiførste àr
var et innkjøringsår. Kommunestyret pàlegger administrasjon at kontrakten skal følges
i sin helhet, bàde med hensyn til utstyr og lever¡ng av tjenesten. Sanksjoner med
gebyr for manglende utført arbeid skal gjennomfØres.

Rapport for gjennomført vintervedlikehold skal legges frem for teknisk komite etter
sesongs/uff.

Den fremlagte evaluering viser at oppfølgingen ikke er gjennomført i hht. Kommunestyrets krav.

Kontraktens bestemmelser er ikke fulgt opp for bl.a. følgende forhold:

8.1)

Brudd på overstående bestemmelser i kontrakt er:

Teknisk komite krever at det innen 30. august 2018 blir utarbeidet rutiner for oppfølging av kontrakt
på vintervedlikehold av kommunale veger. Det skal utarbeides digitale awiksmeldinger tilpasset

disse forhold, hvor en med enkle avkryssinger og innlegging av bilder kan dokumentere brudd på

kontraktens bestemmelser.

Alle brudd på kontrakten skal registreres og dokumenteres, og følges opp mot entreprenøren med

skriftlige Avviksmeldinger. Brudd på bestemmelsene som er Gebyrbelagt, skal følges opp med Gebyr

for kontraktsbrudd.

Nye skriftlige rutiner, mal for avviksmeldinger og mal for varsling om Trekk i oppgjør (gebyr) skal

fremlegges for godkjenning i Teknisk komites møte 11. september 20L8.
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Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Arbeiderpairtiets innstilling - Enst. vedtatt

Vedtak:
lVlåsØy kommune har kontrakt med privat entreprenør på vintervedlikehold av kommunale veier og

plasser i Havøysund, hvor det er spesifisert hvilke krav som gjelder for gjennomføringen. Likeledes er

det i kontrakten fastsatt hvilke sanksjoner som skal iverksettes dersom tjenesten ikke blir utført i hht

kravene.

Teknisk sjef har flere ganger opplyst at det er utarbeidet rutiner for hvordan gjennomføringen skal

følges opp i hht. til kontraktens bestemmelser. I tillegg vedtok kommunestyret i møte 7. desember

201-8 følgende hva angår snerydding mv. i Havøysund:

Kommunestyret viser til inngått kontrakt for brøytetjenester hvor det i kontrakten har
spes/ïrserf s a n ksjo n sm u I i g h et fo r avv i k i tj e n e ste n.

Første àr av brøytekontrakten benyttet ikke kommunen den mulighet fordiførste àr
var et innkjøringsàr. Kommunestyret påtlegger administrasjon at kontrakten skal følges
i sin helhet, bàde med hensyn til utstyr og lever¡ng av tjenesten. Sanksjoner med
gebyr for manglende utført arbeid skal gjennomfØres.

Rapport for gjennomfø¡t vinte¡vedlikehold skal legges frem for teknisk komite etter
sesongs/uff.

Den fremlagte evaluering viser at oppfølgingen ikke er gjennomført i hht. kommunestyrets krav.

Kontraktens bestemmelser er ikke fulgt opp for bl.a. følgende forhold:

8.1)

Brudd på overstående bestemmelser i kontrakt er:

Teknisk komite krever at det innen 30. august 2018 blir utarbeidet rutiner for oppfølging av kontrakt
på vintervedlikehold av kommunale veger. Det skal utarbeides digitale avviksmeldinger tilpasset

disse forhold, hvor en med enkle avkryssinger og innlegging av bilder kan dokumentere brudd på

kontraktens bestemmelser.

Alle brudd på kontrakten skal registreres og dokumenteres, og følges opp mot entreprenøren med

skriftlige Avviksmeldinger. Brudd på bestemmelsene som er Gebyrbelagt, skal følges opp med Gebyr

for kontraktsbrudd.

Nye skriftlige rutiner, mal for awiksmeldinger og mal for varsling om Trekk i oppgjør (gebyr) skal

fremlegges for godkjenning i Teknisk komites møte 11. september 201.8.
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Enst. vedtatt



Repr. Bjørn Harald Olsen(SP) var innhabil i sak 13/18 - jfr. Fvl. $ 6e, L ledd ogfratrådte møte.

t4lt8
STYRET SITT FORSLAG NY KOMMUNAL RENOVASJONSFORSKRIFT

Innstilling:
Måsøy kommunestyre vedtar å innføre ny renovasjonsforskrift i Måsøy kommune. Forskriften er
gjeldende i Måsøy kommune fra den er vedtatt i Styret i Fimil.

Behandling:
Repr. Bjørn Harald Olsen(SP) var innhabil i sak l3/18 -jfr. Fvl. $ 6, 2. ledd ogfratrådte møte.

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

l5l18
BEGJ,ÐRING OM RIVING AV ULOVLIG OPPSAT BYGG I RYGGEFJORD

Innstilling:
Teknisk komite avstår, med hjemmel i Plan- og bygningsloven 32-1, å ikke forfølge ulovlighet i form av
byggetrinn 2 for aktuell bygning, i Hamna i Ryggefiord.

Begrunnelse;
Administrasjonen i kommunen har vurdert at byggetrinn 2 (scootergarasje) er ulovlig oppført da dette tiltaket ikke
ble omsøkt slik Plan- og byningslovens bestemmelser med forskrifter krever. Det er med kjent informasjon ikke
mulig å fastsette sikker årsak til at byggetrinn 2 ble iverksatt uten forutgående søknad og byggesaksbehandling.
Teknisk komite vurderer med bakgrunn i kjent informasjon at overtredelse av oppføring av byggetrinn 2, er av
mindre betydning, da Ssisk omfang er begrenset til et tilbygg pä 12,5 m2 tilpasset den andre bebyggelsen.

Denne beslutning er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, verken av private parter eller av andre
offentlige organer. Jft. Pbl.$32-l andre ledd.

Behandling:

Vedtak:
Imstillingen vedtas
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Enst. vedtatt



16/18
MÅSØY BRANN oG REDNING - ÅRSMELDING 2017.

Innstilling:

Teknisk komite (brannstyret) tar den fremlagte årsmelding fra Måsøy brann og redning 2017 til etterretning.

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt
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MÂSøYKOlvrHlrUNE

Det ble den 10. april 2018 avholdt møte i Teknisk komite.

Møte ble hevet kl.

Følgende var tilstede:

Cla-|at Ð'/o.'tct-r->-9/a2

6rn,e Sþ^bd/"
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