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MASøYKOMMUNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg :

Møtedato:
Teknisk komite
24.rr.20L5

MøLe ble berammet med saksliste og sakspapirer pr e-post den
L9.1-1.15. Det bte sendt tit Teknisk komites medlemmer og vara
medlemmer. MøLe var kunngjort på kommunens hjemmeside sanme
dag.

Til stede:

ForfalJ. l{øtt forFunksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP
SP

Navn
Bjørn Harald Olsen
Siss Heidi Hansen

Kenneth Johnsen
Geir H. Leite
Helle Mathisen
Magne Simonsen

FO

Siss Heidi Hansen

Fra administrasjonen:
Teknisk sjef Lasse DanieJ-sen, fungerende ordfører Tor-Bjarne
Stabel-1. Sekretær i møte var Isabelle M. Pedersen.

Møte ble satt kl 17.00

Møteinnkalling Godkjent
Saksliste Godkjent

Møte bl-e hevet kl- 20.00
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Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

lføTEINNKAILING

Teknisk komite
Møterom teknisk etat
24 .LL.2015 Tid: 17 . 00

Representantene innkal-fes herved. Eventuelle forfall bes mel-dt
snarest, og senest innen mandag 23.II.I5 til tlf 41 60 79 75.
Vararepresentantene skal- bare møLe etter Særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhol-d
75/2 r4/rL11
PRISLISTE - BISTA}TD FRJA TEKNISK ETAT 2OL6

r5/3 14/1162
GEBYRREGT'I,ATIV 2016

L5/ 4 L5/552
BI'DSJETT 2OL6 TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING

Havøysund 19. 11. 15

Bjørn Haral-d Ol-sen/sign.

komite feder



2lt5
PRISLISTE - BISTAND FRA TEKNISK ETAT -2016

Innstilling:
Teknisk komite vedtar den fremlagte prisliste for <Bistand fra Teknisk etat2016>
Prislista gjøres gjeldende for driftsåret 2016.

Behandling

Vedtak:
Innstillingen ble vedtatt

Enst. vedtatt

3115

GEBYRREGULATIV 2016

Innstilling:
Teknisk komite vedtar det fremlagte forslag til Geburregulativ 2016 med de satser på kommunale gebyrer som er

lagt inn i forslaget.

Gebynegulativet gjelder for 2016

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen ble vedtatt

Enst. vedtatt

4115

BUDSJETT 2016 - TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING

Innstilling:
Teknisk komite vedtar vedlagte forslag til budsjett for teknisk sektor

Behandling:
Rep r. G e i r H. L e ite (A P) fr emmet fø lg en de tille g gsfo r s løg :

1. Teknisk komite registrerer at den kommunale aktivitet er høyere enn hva kommunens økonomi gir rom
for, og forventer derfor en total gjennomgang av alle sektorer med henblikk på omlegging og

effektivisering av driften. Bemanningen og driften pä teknisk sektor blir en del av denne gjennomgangen.

2. Teknisk komite ønsker å fü vurdert om brøytetjenesten i Havøysund kan gjennomføres i egen regi, med

egne ansatte og egne maskiner, til en lavere kostnad for kommunen, totalt sett enn dagens kontrakt. Da
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brøytekontraktene går ut til våren 2016ber en om at en slik utredning foreligger til behandling i Teknisk
komite iløpet av februar måned 2016.

3. Oppvarming av de store kommunale bygg tar en stor del av byggens driftskostnader. Så vel av
økonomiske som miljømessige årsaker vil en omlegging fra elekrokjeler til varmepumper med sjøvann
fra Havøysundet som varmekilde, gi en stor gevinst. Teknisk komite ber derfor om at det blir satt i gang

utarbeidelse av et skisseprosjekt for å ft beregnet potensialet for oppvarming av rådhuset,
omsorgsboliger, skolen og polarhallen med varmepumpeløsning. Til formålet avsettes kr 150 000,- som
finansieres ved kr 75 000,- i tilskudd fra Enova og kr 75 000,-fra låneopptak.

4. Teknisk komite ber administrasjon iverksette forhandlinger med NOFO med henblikk på å ñ til en

avtale om felles vaktordning for brannvesenet og oljevernet

Votering:
Rådmannens innstilling - Enst. Vedtatt

Deretter ble det votert over tilleggsforslag fremmet av repr. Geir H. Leite(AP), punktvis.

Pkt 1 - Vedtatt mot 2 stemmer
Pkt2- Enst. Vedtatt
Pkt3-EnstVedtatt
Pkt4-Enstvedtatt

Vedtak:

Teknisk komite vedtar vedlagte forslag til budsjett for teknisk sektor

1. Teknisk komite registrerer at den kommunale aktivitet er høyere enn hva kommunens økonomi gir
rom for, og forventer derfor en total giennomgang av alle sektorer med henblikk på omlegging og
effektivisering av driften. Bemanningen og driften på teknisk sektor blir en del av denne

gjennomgangen.
2. Teknisk komite ønsker å ñ vurdert om brøytetjenesten i Havøysund kan giennomføres i egen regi,

med egne ansatte og egne maskiner, til en lavere kostnad for kommunen, totalt sett enn dagens

kontrakt. Da brøytekontraktene går ut til våren 2016 ber en om at en slik utredning foreligger til
behandling i Teknisk komite iløpet av februar måned 2016.

3. Oppvarming av de store kommunale byggtar en stor del av byggens driftskostnader. Så vel av

økonomiske som miljømessige årsaker vil en omlegging fra elekrokjeler til varmepumper med
sjøvann fra Havøysundet som varmekilde, gi en stor gevinst. Teknisk komite ber derfor om at det
blir satt i gang utarbeidelse av et skisseprosjekt for å ñ beregnet potensialet for oppvarming av
rådhuset, omsorgsboliger, skolen og polarhallen med varmepumpeløsning. Til formålet avsettes kr
150 000,- som finansieres ved kr 75 000,- i tilskudd fra Enova og kr 75 000,-fra låneopptak.

4. Teknisk komite ber administrasjon iverksette forhandlinger med NOFO med henblikk på å fü til en

avtale om felles vaktordning for brannvesenet og oljevernet

Vedtatt
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Det ble den24. November 2015 avholdt møte i Teknisk komite.

Følgende var tilstede:
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