
U 
MASØYKOMvrUNE

yIØTEINI{KALLING

Utvalg:
Møtested
Møtedato

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
12.04.2016 Tid: kl. 10.00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til
tlf. 476 07845. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr.

020 t6lt7 16t387
INTENSJONSAVTALE MELLOM MÅSØY, KVALSUND
OG HAMMERFEST KOMMUNE

020 t6lt8 l6tr60
VIDERE PROSESS . KOMMUNEREFORM

x20 t6lt9 t6t264
HELHETLIG ROS ANALYSE

651 t6120 t6t284
TRAKTORTILHENGER

Q14 1612l t6lt7s
UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER

MASØY KOMMUNE ,9690 Havøsyund, den 7. april20l6

e1



Sak 17116

INTENSJONSAVTALE MELLOM MÅSØYN KVALSUND OG HAMMERFEST
KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gudleif Kristiansen
r61387

Arkiv:020

Saksnr.:
17l16

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.04.20t6

Ordførerens innstillins:
Kommunestyret tar den framlagte intensjonsavtalen mellom Mäsøy, Kvalsund og Hammerfest
kommuner til orientering.

Dokumenter:

Utkast til Intensjonsavtale
Statusbilde for Måsøy kommune

Innledning:
Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget våren 2014 understreket flertallet i
kommunal- og forvaltningskomiteen at det er et utredningsansvar for alle kommuner.
Stortinget sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for
kommunens arbeid:

- Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
- Bærekraftig og økonomisk robuste kommuner
- Styrketlokaldemokrati

Saksutredning:

Det har i prosessen vært gjennomfiørt en rekke møter både internt i kommunen og eksternt
sammen med Kvalsund, Hammerfest, Nordkapp og Porsanger, og en er nå klar for å legge
frem et utarbeidet forslag til intensjonsavtale mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest.
Nordkapp og Porsanger er kommet inn <i siste liten>, og er derfor ikke med å var
vurdering.
Det har også vært gjennomført folkemøter i alle disse kommunene (med unntak av
Porsanger?) hvor oppmøte i Måsøy var desidert størst.
Det har vært avhold mange arbeidsmøter både i arbeidsgruppa og i utvidet arbeidsgruppe
hvor både tillitsvalgte og hovedutvalgsledere har deltatt. Det har også være flere møter
med de impliserte kommuner i utformingen av dokumentet.
Kommunestyret må innen 1. juli ta stilling til hvorvidt en skal inngå et samarbeid med
andre kommuner, eller velge fortsatt å stå alene som en selvstendig enhet.

HVA ER EN INTENSJONSAVTALE?
FTa FORRETNINGS JURIDISK TIDS SKRIFT har vi sakset følgende;
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En intensjonsavtale er en avtale mellom to eller flere parter hvor de uttrykker enighet om å
forhandle om en endelig avtale. Når partene inngår en intensjonsavtale ligger gjerne
forholdene slik an at de ikke kan bli enige om en endelig al.tale på nåværende tidspunkt. Det
kan gjenstå ytterligere forhandlinger, due diligence eller det kan være utenforliggende forhold
de ikke har kontroll på som må avklares flør de kan inngå en endelig avtale.

En intensjonsavtale kan inngås på nær sagt alle områder, men de er vanlige ved selskapssalg,
salg av fast eiendom og inngåelse av leieforhold.

l. Hva bør en intensjonsavtale inneholde?
Man kan ikke angi uttømmende hva en intensjonsavtale bør inneholde da det må vurderes ut
ifra saksområde og de faktiske omstendigheter. Men noen forholdbør alltid vurderes:

Hovedpunktene: Selv om partene i en intensjonsavtale ikke er enige om alle forhold som skal
inn i en endelig avtale, vil de ofte være enige om noen hovedpunkter. Dersom det er noe man
er enige om, er det ofte hensiktsmessig at disse forholdene nedfelles skriftlig i
intensjonsavtalen som et felles grunnlag for videre forhandlinger.

Forhandlingsplikt: Det bør fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfl'lt før partene skal
inngå en endelig avtale, samt på hvilke vilkår en endelig avtale skal inngås. Her vil graden av
binding variere mye, alt fra atpartene står helt fritt til å trekke seg til at det er spesifìkke
forpliktelser på veien mot en endelig avtale. Det vil ofte være hensiktsmessig å si noe om
tidsforløpet for videre forhandlinger, hvem som skal bidra med hva, og å fastsette milepæler
for ulike steg i forhandlingene.

Forhandlingsforbud: Ofte vil det være slik at en intensjonsavtale iinnebærer at partene

forplikter seg til ikte å inngå i parallelle forhandlinger med andre parter om tilsvarende ytelse
eller tjeneste. Eksempelvis forplikter selger av en bedrift seg til å forhandle videre med den

som har det høyeste budet, samtidig skal selgeren avstår fra å forhandle med andre.

Konfidensialitetsplikt: Når partene fører forhandlinger under en intensjonsavtale utveksles det
ofte informasjon om forretningshemmeligheter og annet som partene ikke skal kunne bringe
videre. Det er derfor ganske vanlig at intensjonsavtalene inneholder en regulering av hvordan
informasjonen som mottas skal håndteres og hva informasjonen kan brukes til.

Konkurranseforbud: En intensjonsavtale kan inneholde en plikt til ikke å konkurrere med
hverandre mens forhandlingene pågår. Men er partene i utgangspunktet konkurrenter,
eksempelvis to konkurrerende hotellkjeder, er det i praksis ikke mulig å ha en slik klausul.
Partene må også ta i betraktning konkurranserettslige skranker før det inngås altaler som
begrenser konkurransen.

Kostnadsdekning:Partene vil gjerne pådra seg til dels omfattende kostnader kn¡tet til
undersøkelser og forhandlinger om en endelig avtale. Dersom en endelig avtale ikke kommer i
stand, bør det fremgå hvem som skal bære kostnadene som er pådratt.

Lowølg og verneting; Særlig i intemasjonale forhold er det viktig å regulere hvilket lands rett
avtalen går etter, samt ta inn en tvisteløsningsklausul.
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ER INTENSJONSAVTALER BINDENDE?

En gjenvendende problemstilling er om intensjonsavtaler er bindende mellom partene.

Høyesterett har uttalt at det er en presumsjon r¡ for at partene i en intensjonsavtale ikke
forplikter til å inngå den endelige avtalen. Etter vår oppfatning skal man ikke legge for mye i
en slik presumsjon. Det er bedre å tenke at en intensjonsavtale er bindende etter sin ordlyd og

omstendighetene for øvrig. Tittelen på kontrakts dokumentet er bare et moment i en

helhetsvurdering, og de avtalte forpliktelsene og den etterfølgende utvikling kan ha medført at

det er etablert et avtaleforhold som partene ikke fritt kan trekke seg fra. Brudd på en

intensjonsavtale kan også medføre erstatningsansvar. Ved inngåelse av forhandlinger under en

intensjonsavtalebør partene søke bistand fra advokat slik at det ikke trås feil.

I )Iflg. Jusleksikon.no er presumsjon
en antakelse eller formodning om at noe fremstår som mer sannsynlig enn noe annet så fremt
det ikke blir ført bevis for noe annet.

Ordførerens vurdering:
Gode intensjonsavtaler greier å vise fordelene en sammenslåing skal ha for
samfunnsutviklingen. Dette er i hovedsak ivaretatt i det fremlagte forslag. En sier også noe om
hvordan de ansatte skal bli ivaretatt all den stund det fremkommer at ingen skal sies opp.
Avtalen skal leses og forstås av innbyggerne, og dabør selve dokumentet være lettfattelig og
ikke for omfattende. Dette synes ävære ivaretatt, og dokumentet er et godt grunnlag for den

videre prosess.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Intensjonsavtale

Havøysund, den 6. april2016
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Måsøy, Kvalsund

og Hammerfest
kommuner

INTENSJONSAWALE OM
KOMMUNESAMMENSLÅING
MELLOM TVIÅS øY, KVALSU N D

OG HAMMERFEST
KOMMUNER
Avtaleutkast per 3.4.2016



Innledning

Det er enighet i Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner om å se på hvordan kommunene

sammen kan utvikle det kommunale tjenestetilbudet, gi attraktive og gode velferdstjenester,

bygge ut vikfig infrastruktur, sikre bedre resultater i arbeidet med næringsutvikling og bli mer

attraktiv for bosetting.

Måsøy kommune, Kvalsund kommune og Hammerfest kommune tar sikte på å slå seg

safirmen etter endte forhandlinger. Dette skal skje senest 1.1.2020. Saken om kommunene

skal slå seg sammen eller ikke, skal behandles i de tre kommunene innen 30.06.2016.

Det skal også være en åpning for andre kommuner i denne prosessen om å slå seg sammen

med Måsøy, Kvalsund og Hammerfest.

Prosess og mål for sammenslåingen
Den nye kommunen skal utvikles i samarbeid mellom politikere, administrasjon, tillitsvalgle
og innbyggerc. Dette skal skje giennom en åpen og inkluderende medvirkning internt og

eksternt.

Målsetning

r Etablere en robust, livskraftig og attraktiv bo' og næringskommune.

e Arbeide for utbygging av infrastruktur som vei, bredbånd og mobildekning i hele den

nye kommunen.

o Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.

r Styrke og sikre politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati.
o Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass.

r Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere

Den nye kommunen:

o Videreføre det beste i kommunene inn i den nye storkommunen.

r Utvikle kompetente fagmiljø som er i stand til ämøte krav og forventninger fra lokale

og sentrale myndigheter og private aktører.

o Sikre kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.

. Utvikle attraktive nærmiljø, trygge oppvekstsvilkår og gode omsorgstjenester i hele

den nye kommunen.

o Ivarota en balansert utvikling i alle deler av kommunen.

o Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst.

¡ Sørge for at hensynet til klima og miljø har en sentral plass i kommunale tjenester og

forvaltning.
o Tilby gode og attraktive botilbud, med variert kultur - og fritidstilbud
r Sikre et omforent skatte- og avgiftsnivå i den nye kommunen.

o lvareta og utvikle samferdselstilbudet.
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r Utvikle gode nærmiljø og oppvekstsvilkår i hele kommunen, og ivareta en balansert

utvikling i alle deler av kommunen. Distriktene skal ivaretas og sikres et

tilfredsstillende tj enestetilbud.

o Er god å leve i, i alle livets faser.

r Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørger for verdiskaping og vekst.

Mulighet for en storkommune
Måsøy, Hammerfest og Kvalsund samarbeider med andre kommuner med tanke på en større

kommune. En storkommune kan ha betydelige fordeler og vekstmuligheter. Med et av

verdens mest produktive sjøområder langs kysten og betydelige olje og gass ressurser vil
kommunene ha et betydelig fundament for framtiden. Med flere reiselivsdestinasjoner og

naturgitte opplevelser vil en ny storkommune ha gode forutsetninger for å kunne utvikle
arbeidsplasser og aktiviteter.

Dersom disse mulighetene forvaltes godt kan dette gi grunnlag for en betydelig vekst for en

hel region. Dette krever samarbeid og ressurser for å bygge infrastruktur, legge til rette for at

bedrifter kan etablere og utvikle seg, og sikre tilgang på kompetent arbeidskraft. Ulike steder

må utvikle hver sine fortrinn basert på naturgitte forutsetninger.

En samlet kommune må legge til rette for bosetting i hele kommunen. Kommunesentret må

utvikles som administrasjonssenter, mens tettstedene sikres utviklingsmuligheter ved

tilrettelegging i form av gode kommunikasjoner og trygge bo- og oppvekstmiljø.

Rammer for gjennomføring
Inndelingslova av 2001 ligger til grunn f'or hvordan sammenslåingen skal giennomføres. Det

opprettes en Fellesnemnd som har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring. Det
operative arbeidet skal utføres av en prosjektorganisasjon og beskrives i en prosjektplan.

Politikere, administrasjon og tillitsvalgte skal ha definerte roller i prosjektorganisasjonen.

Kommunesenter
Det nye kommunesenteret skal ligge i Hammerfest. Det legges til grunn at dette på sikt vil
tjene alle deler av den nye kommunen. Et sterkt kommunesenter vil ha utviklingspotensial i
samarbeid og konkurranse med andre sentra i fylket. Det etableres et servicekontor i Måsøy

og i Kvalsund som ivaretar innbyggernes behov for kontakt med kommunale tjenester i
førstelinjen. Hvilke oppgaver og funksjoner som inngår i et slikt kontor, blir en del av den

fremtidige utredningen.

Kommunenavn og kommunevåpen
Innbyggeme involveres i prosessen med nytt kommunenavn og kommunevåpen,
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Prinsipper for organisering av den nye kommunen
Det er et mål â,lage en enkel, formålstjenlig og kostnadseffektiv administrativ struktur, med

politisk demokratisk forankring.

Tjenestetilbudet og utvikling av de kommunale tjenestene

Barnehager

Den nye kommunen legger vekt på å sikre trygge oppvekstsvilkår i hele kommunen.

Kommunesammenslåingen i seg selv vil ikke føre til endringer i barnehagestrukturen. Den

nye kommunen skal ha full barnehagedekning og foreldrene vil stå fritt til å søke et

bamehagetilbud der de måtte ønske.

Skoler

I den nye kommunen skal skolene være et inkluderende fellesskap hvor alle elevene fär brukt

evnene sine. Skolene skal ha ressurser, kompetanse og lokaler som gjøre dette mulig.

En felles kommune vil følge opp dette arbeidet, blant annet i form av å sikre hensiktsmessige

og fremtidsrettede skolebygg, som både skaper gode læringsmiljø og som sikrer tilgang til
viktige arenaer for lek og idrett. Kommunesammenslutningen skal i seg setv ikke føretil
endringer i skolestrukturen. Det skal fortsatt være et grunnskoleløp som i dag i hele den nye

kommunen.

Helse og velferd

Den nye kommunen skal ha tilbud innen pleie og omsorg som er plassert nært innbyggerne.

Kommunesammenslutningen skal i seg selv ikke føre til endringer i struktu¡en innen pleie og

omsorg. Pleie- og omsorgstjenester skal som idag tilbys i Havøysund, Kokelv og i Kvalsund,

og det skal være sykehjemstilbud i Havøysund og i Kvalsund. Det skal legges vekt på at

innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester menes landbruksforvaltning, arealplanlegging, natur- og miljøforvaltning,

byggesak, oppmåling, eiendoms- og kartdata, vann og avløp, renovasjon, vei og trafikk og

kommunal eiendom.

Den nye kommunen er forvaltningsoppgaver og myndighetsutøvelse samlet i et støne

fagtnillø, mens drift og vedlikehold foregar lokalt der bygg og anlegg ligger.

Kultur
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Den nye kommunen skal ha et bredt, lokalt kulturtilbud med et levende og aktivt foreningsliv

der folk bor. Kultursektoren blir styrket giennom å samle fagressursene.

For å ivareta sjøsamisk språk og kultur i fremtiden, søkes det etablert et samisk sprfüsenter

der sprfüet og kulturen enda i dag er mest synlig. Derfor lokaliseres språksenteret til Kokelv

Servicetorg og servicekontor

I den nye kommunen skal en vesentlig del av de oppgavene som innbyggeme i dag må

oppsøke kommunen for å fa utfurt, gjøres tilgiengelig på nett.

Innbyggere som ikke har anledningtil äbruke de digitale løsningene skal få den hjelpen de

trenger nært der de bor. Dette betyr opprettholdelse av et kommunalt servicekontor i Måsøy

og i Kvalsund. Hvilke oppgaver og funksjoner som inngår i et slikt kontor, blir en del av den

fremtidige utredningen.

Samfunns- og næringsutvÍkling
Den nye kommunen vil i kraft av sin størrelse være en mer interessant samarbeidspartner, og

en sterkere aktør inn mot regionale og nasjonale myndigheter enn om kommunene stfu hver

for seg. Kommunen skal bygge kunnskap, kompetanse og samarbeid for å møte framtidige
utfordringer, og skal realisere måI, ønsker og drømmer for menneskene som bor her.

Den nye kommunen skal ha lokalsamfunn som gir gode oppvekst- og levekår, preget av sunne

levevaner, gode opplevelser, fellesskap, trygghet og deltakelse.

Den nye kommunen skal

o Arbeide videre med å styrke sin posisjon innen bergverk, landbruk, fiskeri, reindrift,

havbruk, entreprenørvirksomhet, kultur og reiseliv.

r Legge til rette for næringsutvikling i alle deler av kommunen.

r Benytte seg av kommunens samlede arealer til boliger, fritidsboliger og

næringsetablering.

o Arbeide etter prinsippet om å fremme folkehelse i all sin virksomhet.
o La samfunnssikkerhet prege det daglige arbeid, og beredskapen styrkes ved større

fagmiljøer og samordning av ressurser.

r Legge til rette for, og samarbeide aktivt med, frivillige organisasjoner, næringslivet og

enkeltpersoner.

Ansatte
En viktig målsetting med kommunesammenslåingen er en kompetent og effektiv
tjenesteproduksjon med attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. For å nå dette

målet blir det avgiørende å utvikle en løsningsorientert og fleksibel organisasjon.

Nedbemanning forsøkes løst giennom omplassering og naturlig avgang. Ingen skal sies opp

som en konsekvens av kommunesammenslåingen.
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I perioden frem mot endelig vedtak om sammenslåing, søkes oppgaver løst i samarbeid

mellom kommunene. Begge kommunene informerer hverandre og samarbeider før utlysing av

lederstillinger (rådmenn, sektorsjefer, virksomhets-/avdelingsledere) og vurdere annet

samarbeid der det er mulig. Formålet er å unngå å dublere funksjoner som senere skal løses av

en safnmenslått kommune.

Kommunestyret
Dersom det blir sammenslåing av kommunene før neste ordinære kommunestyrevalg vil det

nye kommunestyret bli valgt ved kommende kommunevalg2}l9. Antall
kommunestyrerepresentanter i den nye kommunen vil bli utarbeidet i den videre prosessen.

For å ivareta lokaldemokratiet i en fremtidig storkommune skal det vurderes å etablere

kommunedelsutvalg i Kvalsund og Måsøy.

lnvesteringer og bruk av disponibel formue i kommunene
Disponibel formue skal disponeres til beste for innbyggerne i den nye kommunen.

De tre kommunene er enig om å føre en forsvarlig økonomisk drift fram til sammenslåing.

Kommunene skal drives med positive netto driftsresultat i denne perioden.

I perioden frem til endelig sammenslåing skal de to kommunene orientere hverandre så tidlig
som mulig gjennom en fremtidig fellesnemnd om aktuelle nye investeringsprosjekter som

kommunene arbeider med.

Informasjon og medvirkning
Innbyggere og ansatte i de tre kommunene gis god informasjon mens prosessen pågår og frem

til ny kommune er etablert. Det utarbeides en felles informasjonsstrategi frem til
kommunesammenslåingen er gj ennomført.

Det etableres en aktiv strategi f'or hvordan informasjon skal gis til ansatte, blant annet felles

interne retningslinjer for intern kommunikasjon. Denne strategien skal utvikles i samråd med

tíllitsvalgte og behandles i styringsgruppen.

Kommunestyrene i Måsøy, Hammerfest og Kvalsund tar selv stilling til hvordan innbyggerne

skal høres med sikte på om de tre kommunene skal slås sammen eller ikke.

Samhandling
Samhandling med andre kommuner vil fortsatt være viktig for den nye kommunen. Pågående

samarbeid med andre aktører og kommuner vil fortsette, og videreutvikles. Den nye

kommunen ønsker ävære åpen og ha en bred kontaktflate med andre kommuner og

organisasjoner.
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Vedtak om sammenslåing
Kommunestyrene behandler en sak om sammenslåing av Måsøy, Hammerfest og Kvalsund

kommune innen juni 2016.

Dato/sted:

Alf E Jakobsen

Ordfører Hammerfest

Gudleif Kristiansen

Ordfører Måsøy

Terje Wikstrøm

Ordfører Kvalsund
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VIDERE PROSESS - KOMMUNEREFORM

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gudleif Kristiansen
t6ll60

Arkiv:020

Saksnr.:
6lr6
2l16
t8ll6

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
t6.02.2016
03.03.2016
12.04.20t6

Ordførerens innstillins:
Kommunestyret vedtar følgende i den videre prosess i fbm. kommunereformen:

Det utarbeides en infobrosjyre/-avis sammen med Hammerfest og Kvalsund som

sendes ut til publikum i uke l8ll9
Det avholdes folkemøte i Havøysund 18. mai

Det avholdes folkeavstemming i tiden 18.- 27. mai hvor forhåndsstemmer kan avgis på
papir og elektronisk fra 18. til 27. ma| Valgdag settes til 30.mai. Her kan det bare

stemmes på papir.

Måsøy kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemming i
forbindelse med kommunereformeni2016, og oppnevnes samtidig som klageinstans i
denne forbindelse.

Stemmerett ved folkeavstemmingen er manntallsførte i Måsøy kommune pr. 31.mars

2016 og som ffller l6 år innen utgangen av äret (dvs. født innen 31.12.2000) jfr.
valglovens 5 2-2.

Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne valgmedarbeidere, stemmemottakere
og tellekorps, samt foreta øvrige nødvendigheter i denne forbindelse.

Kommunestyret vedtar 16. juni kommunens fremtid.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2016 sak 6l 16

Behandling:

Vedtak:
Formannskapet vedtar det utarbeidede forslag til tidsplan for kommunereformarbeidet i Måsøy
kommune.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 03.03.2016 sak 2l 16

Behandling:
Repr. Bjørn Harald Olsen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

April - endres til:
Intensjonsavtale behandles i formannskapet og ekstraordinært kommunestyre i april.

a
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Vedtak:
Kommunestyret vedtar det utarbeidede forslag til tidsplan for kommunereformarbeidet i Måsøy
kommune.
Intensjonsavtale behandles i formannskapet og ekstraordinært kommunest5zre i april.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

Innledning:
Arbeidet med kommunerefonnen er inne i en avsluttende fase, og tiden er inne for å fastsette

et program for den videre fremdrift, samt gjøre nødvendige vedtak i denne forbindelse.
Folkeavstemminger er rådgivende.

Saksutredning:

Lokale folkeavstemminger er regulert i kommunelovens $39b. Kommentarene til denne
paragrafen slar fast at en lokal folkeavstemming ikke kan være bindende, da folkevalgte ikke
kan fraskrive seg ansvaret hverken politisk eller rettslig for de beslutninger som fattes.

Valglovens føringer gjelder ikke for lokale folkeavstemminger, men Kommunal- og
moderniseringsdepartementet sier at valgloven er et naturlig utgangspunkt og at den bør gjelde
så langt det er mulig.
Kommunestyret må selv fastsette reglene for folkeavstemmingen. Herunder også regler om
hvem som har stemmerett og klagerett. Dette medfører at kommunenbør sikre at det er
allmenn stemmerett og hemmelig stemmegivning,likt de krav som stilles til ordinære
politiske valg.
Det er innhentet tilbud vedrørende elektronisk stemmegivning av Hammerfest kommune.
Siden dette sannsynligvis vil angå alle tre kommuner vil det være naturlig at man samarbeider
om dette.
Måsøy kommune nytter samme system som omtalt ovenfor saÍrmen med de impliserte
kommuner, da dette gir bedre pris og praktisk nytte. Systemet gir mulighet til å stemme via
interneff, i tillegg til at det vil kunne suppleres opp med muligheter for å stemme manuelt ved
utvalgte steder.

Det er søkt Fylkesmarìnen om felles midler til informasjonsarbeidet og gfennomføring av
folkeavstemming. Søknadene er innvilget og administreres av Hammerfest kommune.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Havøysund, den 6. april20l6
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HELHETLIG ROS ANALYSE

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Inga Sørensen
r61264

Arkiv: X20

Saksnr.:
t5l16
19lt6

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.04.2016
t2.04.2016

Rådmannens innstillins:
Formannskapet vedtar den utarbeidede helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse for Måsøy
kommune. ROS- analysen skal gjennomgås og evalueres hvert år.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.04.2016 sak 15116

Behandling:
Repr. Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til neste formannskaps møte.

Vedtak:
Saken utsettes til neste formannskaps møte.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

Lov om kommunal beredskapsplikt
S ivilbe skyttelsesloven
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Foreløpig tilsynsrapport etter tilsyn fra Fylkesmannen 23.11.2015
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Måsøy kommune av 29.02.2016

Innledning:
Etter en gjennomgang av kommunens helhetlige ROS-analyse og krise-og beredskapsplaner
besluttet administrasjonen høsten 2015 å gjennomføre en totalgjennomgang av ovennevnte.
Det ble søkt om OU-midler, og kommunene fikk tilsagt om 470 000 k i prosjektmidler.
Det ble hentet inn tilbud fra 3 aktuelle aktører, der Bedriftskompetanse ble valgt.

I tillegg til dette gjennomførte Fylkesmarìnen tilsyns den23.11.15. Administrasjonen hadde
også bedt Fylkesmannen om en dag med veiledning i etterkant av tilsynet.
Den foreløpige rapporten fra Fylkesmannen viste 3 store awik og 2 merknader.

Prosjektet i regi av Bedriftskompetanse er gjennomført og vil lukke awik og merknader fra
Fylkesmannen
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Saksutredning:

Måsøy kommune har vinteren201512016 gfennomført interne prosesser som har resultert i en
ny og oppdatert helhetlig ROS-analyse for kommunen. ROS-analysen som den foreligger
ivaretar aktuelt lowerk, og er godt forankret i den kommunale kriseledelsen. I tillegg har
eksterne aktører deltatt aktivt i fareidentifikasjoner i kommunen.
Analysen identifiserer forhold der Måsøy kommune har robusthet, og forhold i kommunen
som medfører sårbarhet.

Analysen er gjennomførtpä overordnet nivå, og skal lede videre til oppfølging på sektornivå,
med egne risikovurderinger og risikostyring. Det innebærer å utarbeide ROS-analyser for den
enkelte virksomhet. Forebygge uønskede hendelser gjennom planverk, arbeidsinstrukser og
ivareta en god sikkerhetskultur.

ROS-analysen er et levende styringsdokument som skal danne grunnlaget for kommunens
videre arbeide med samfunnssikkerhet og beredskap.

Etatssiefens/rådmannens vurderilg fogså personal- og økonomiske konsekvenser)

Vedlegg:
Foreløpig tilsynsrapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Måsøy kommune
23.LL.20L5
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Måsøy kommune av 29.02.20'l-6

Havøysund, den

Inga Sørensen
Rådmann
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Ark 350

Vårdato
04.03.201ó

Sc¿ksbehandler/direkte teleþn: Stian Andre BergJenssen - 78 95 03 30

[ndelig tilsynsrapport etter tÍlsyn med kommunâl beredskapsplÍkt i Måsøy
kommune 23. november 2015.

Fylkesmannen i Finnmark gjennomførte tilsyn med Måsøy kommunes arbeid med kommunal
beredskapsplikt den 23.1 1 .201 5.

Vedlagl følger ftylkesmannens cndclige rapport fra tilsynet.

Oppføtging av tilsynet
Fylkesmannen ber om tilbakemelding med redegjørelse for hvordan awikenc vil bli fulg, opp og
angivelse av når de er planlagf lukket.

En plan for oppfblging sendes Fylkesmannen inne seks uker etter dato for oversendelse av endelig
tilsynsrapport. Dst vilsi innen mandag 18.04.2016.

Orn det er behov for bistand i oppfølgingen kan Fylkesmannen kontaktes. Når awik er lukket i tråd
med oppfølgingsplanen, ber vi kommunen orientere Fylkesmannør om dette.

Eventuelle spørsmål kan retles til rådgiver Stian Ancfre Berg Jenssen, fmfisabj{@fylkesmannen.no,
telef¡:nnummer 78 95 03 30.

Med hilsen

Ronny Scþjelderup

Slkesberedskapssjef Stian Anclre Berg Jenssen
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derþr uten under.skrili.

Poslådrssse:
Statens hus
9815VADSø

Telefon:
78 S5 03 00

Telefaks:
78 95 03 07

E-posL'
lml¡postr¡oltåk@fylkesmannen.no

lnlemêll:
www.folkoamannan.nolFlnnmark
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Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt,
sivilbesk¡telse og Sivilforsvaret (sivilbesk¡telsesloven) $ 29 og forskrift 22. august 201 I om
kommunal beredskapsplikt $ 10.

Formålet med tilsynet var å kontrollere kommunens etterlevelse av bestemmelsene om kommunal
beredskapsplikt slik de er fastsatt i sivilbeskyttelsesloven $$ l4 og 15, samt forskrift om kommunal
beredskapsplikl.

Hovedinntrykk

Kommunen har utarbeidet sentrale dokumenter innen den kommunale beredskapsplikten: en helhetlig
R0S-analyse og overordnet beredskapsplan. Dokumentgjennomgang og tilsynsbesøket viser
imidlertid at ROS-analysen er svært gammel (2004). Analysen mangler den nødvendige forankring i
organisasjonen, er ikke oppdatert og den oppfyller ikke kravene i forskrift om kommunal
beredskapslikt.

På et overordnet nivå er hovedbudskapet fra Fylkesmannen at Måsøy kommune må oppdatere sin
helhetlige R0S-analyse og fortsette arbeiclet å videreutvikle og ferdigstille et system for helhetlig og
systennatisk arbeid med samfi¡nnssikkerhet og beredskap. Oven¡rdnede dokumenter viser at
kommunen har et fokus på at samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet skal følges opp i kommunen,
men at det gienstår et betydelig arbeid før kommunen har oppfylt krav i lov om kommunal
beredskapsplikt med tilhørende forskrift .

Kommunen er bevisst på sitt änsvar iruren samfì¡nnssikkerhet og beredskap. Utfordringen blir å
integrere fagfeltet i den ordinære virksomhetsstyringen på lik linje med annen sektorlovgivning og
sikre at beredskapsarbeidet får den nødvendige oppmerksomhet og oppfølging.

Tilsynet førte til 3 awik og 2 merknader

Result¡ter fr¡ tilsynet

AWIK

Definisjon: Awik er manglende elterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kornmunal
beredskapsplikt i sivilbeskytelsesloven ogleller i forskrift til kommunal beredskapsplikr.

Følgende awik ble avdekket under tilsynet;

Awík nr. l: Måsøy kommune mÅ oppdrtere sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
ennlyse) for å oppfylle krrvene i Sivilbeskyttelsorloven og Forskrift o¡n kommuuol
beredskapsplikt,

Kommunen har en helhetlig R0S-analyse fta20A4. Kommunens analyse oppfyller ikke alle
minimumskavene i forskrifÌ om kommunal beredskapsplikt.

Regelverkshenvìsning
Sivilbeskyttelsesloven $ 14 og forskrifl om kommunal beredskapsplikt $ 2

Utþpende kommenlor
Måsøy kommune har en helhetlig RoS-analyse fra 2004. R0S-analyse ble ferdigstilt før
Sivilbesk¡telsesloven og påfølgende forskift om kommunal beredskapsplikt trådts i kaft. ROS-



Side 4 av 8

analysen er ikke oppdatert i tråd med kravene i Sivilbeskltelsesloven $ 14 og forskrift om kommunal
beredskapsplikt $ 6, og innholdet i ROS-analysen oppffller ikke dagens lov og forskriftskrav.

Det fremkom av tilsynet at kommunen nå er i oppstartsfasen av en prosess for å utarbeide en ny
helhetlig ROS-analyse, med oppstart i løpet av desember 2015.

Den helhetlige ROS-analysen skal være et redskap for å gi Måsøy kommune et overordnet bilde av
kommunens viktigste trusler mot samfunnssikkerheten. Kommunen vil kunne nyttiggjøre seg denne
for å prioritere sin innsats innenfor beredskapsområdet. Den helhetlige ROS-analysen er også et viktig
grunnlag for utarbeidelse av egne ROS-analyser for sekforene.

Direktoratet for samfunnssikkerhets (DSB) har utviklet <Veiledning til forskrift om kommunal
beredskapsplikD som kan være til nytte i arbeidet med revidering av ROS-analysen. Denne er å finne
på Fylkesmannens og DSB's nettsider. DSB har også utgitt en veileder for risiko - og
sårbarhetsanalyser. Kommunen kan finne støtte i disse dokumentene når ROS-analysen skal
oppdateres.

Awik nr. 2: Måsøy kommunes overordnede beredskapsplan oppfyller ikke kravene i
Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Måsøy kommune må revidere sin overordnede beredskapsplan for å oppfflle kavene i
Sivilbeskyttelsesloven. Kommunen har en overordnet beredskapsplan som er revidert i2006. Måsøy
kommune må etablere et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens
krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Kommunen må også øve overordnet beredskapsplan
for å oppfylle k¡avene i Sivilbesþrttelsesloven.

Regelverkshenvisning
Sivilbesk¡telsesloven $ l5 jf. forskift om kommunal beredskapsplih $$ 6,7

Utdypende kommentar
Måsøy kommune må revidere sin overordnede beredskapsplan for å oppfflle k¡avene i
Sivilbesk¡telsesloven og tilhørende forskrift. Kommunen har en overordnet beredskapsplan som er

revidert i 2006. I kommunal kriseplan fremgår det at årlig revisjon krever vedtak i kommunestyret.
Kriseplanen var oppdatert i2015, men dette alene tilfredsstiller ikke krav etter forskrift om kommunal
beredskapsplikt $ 6 sompresiserer af: Kommunens beredskapsplan sknl til enhver tid være oppdøtert,
og som et minimum revideres en gang pr. år. Av planen skal detfremgå hvem som har ansvaretþr
oppdatering av planen og når planen sist er oppdatert.

Systemkravet for øveiser og opplæring er beskrevet i $ 7 i forskrift om kommunal beredskapsplikt.
Formålet er å sikre at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering er kjent med sine
oppgaver og at de er i stand til å utføre disse. Gjennom opplæring og øvelser kan kommunen
videreutvikle kompetansen til ansatte samt bidra til organisasjonslæring.

Tilsynet avdekket at Måsøy kommune ikke har et tilfredsstillende system for øvelser og opplæring.
Siste gang kommunen hadde øvelse var i regi av Fylkesmaruren i 2013. <d(ommunal kriseplan for
Måsøy kommune> fastsetter at kommunen skal gjennomføre øvelser årlig. Kommunen må imidlertid
utarbeide et system som sikrer at kommunens beredskapsplanverk blir øvd minimum hvert annet år for
å oppfylle kravene i Sivilbeskyttelsesloven $ l5 tredje ledd andre punktum og forskrift om kommunal
beredskapsplikt $ 7 første ledd første punktum.

Øvelser er et viktig virkemiddel som gir kommunen mulighet til å teste eget planverk og egen
organisasjon. Gjennom øvelser avdekker kommunen forbedringspunkter, slik at virksomheten kan stå

bedre rustet til å håndtere reelle uønskede hendelser. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra
kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Fylkesmannen vil nevne at øvelse av den
kommunale kriseplanen skal gjennomføres sammen med andre kommuner og relevante akfører der
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valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig jf. forskrifr om kommunal beredskapsplih $ 7

første ledd tredje punktum.

Måsøy kommune har ikke et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenl;t en rolle i
kommunens krisehåndtering har tilstrekkElige kvalifikasjoner jf. forskift om kommunal
beredskapsplikt 0 7 andre ledd. Kommunen kan enlen selv foreta opplæringen eller sikre kunnskap
gjennom eksterne kurs i krisehåndtering. Det avgjørende er at kommunen utarbeider et system som
sik¡er at personellø tilføres tilstrekkelig kompetanse. Det er viktig at man også sørger tor opplæring
for kriseledelsens stedfortredere.

Øvelser og opplæring bør inngå som del av det systemet kommunsn skal ha for å sikre at

samfunnssikkerhetsarbeidet skjer helhetlig og systematisk.

Avvik nr.3: I{elhetlig og systematlsk arbeid med s¡mfunnssikkerhet og beredskap

Måsøy kommune har ikke et system som sikrerat kommunen arbeider helhetlig og systematisk med
samfu nnssikkerha og beredskap.

RegelverkshenvìsnÍng
Sivilbesþrttelsesloven $ 14 jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt $ 3.

Utdypende kommentør
En av hcvedhensiktene med forskift om kommunal beredskapsplikt er å sikrs at kommunen jobber
helhetlig og systematisk med samfr¡rurssikkerhet og beredskap. Et slikt arbeid handler om gode
prosesser og system for planmessig oppfølging av kommunens ansvar. Detts sikrer at det er en rød
tråd fra kartlagt risiko og sårbarhet i kommunen fram til oppfølging av funn i analysen basert på

målsettinger og formalkrav. Oppfølging kan sþe gjennom tiltak for å forebygge hendelser og begrense

konsekvensene av hendelser. Oppfølgingen kan også skje gjannom beredskapsplaner som er innrettet
mot den restrisiko og sårbarhet som er avdekkel

Begrunnelsen for awiket er at kommunen ikke hâr et $ystem som sikrer helhetlig og systernatisk
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Måsøy kommune har flere enkeltstående elementer som
er viktige i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet (ROS - analyse, beredskapsplaner,
målsettinger) men disse må videreutvikles for å sikre en bedre sammenheng mellom dem
innholdsmessig. En av kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt $ 3 er at kommunen skal
utarbeide en plan for oppfulging av samfunnssikkerhets *.og beredskapsarbeidet, Videre skal
kommunen integrere samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i sin ordinære, langsiktige
virksomhetssfyring.

Sektorenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap må være en integrert del av kommunens
system fur helhetlig og systematisk arbcid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette kan
eksemplifiseres ved at ROS-analyse for helse og sosialberedskap bør være basert på kommunens
helhetlige ROS-analyse. ROS-analysen må legges til grunn for utarbeidelse,/revisjon av
beredskapsplan for helse og sosial området og derme planen må også samordnes med kommunens
overordnede beredskapsplan jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt $ 4 første ledd andre punktum.
Tilsvarende gielder for de andre sektorene i kommunen.

Fylkesmannen vil også påpeke at kommunen på grunnlag av den helheilige risiko- og
sårbarhetsanalysen skal vurdere forhold som bør iniegreres i planer og prosesser etter plan og
bygningsloven. Ët systematisk og helhetlig arbeid innebærer også at kommunen må ha
rutiner/prosesser Bom sikrer læring og utvikling ved å waluere hendelser og ha system ftrr opplæring.
Kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt $ 3 innebærer at kommunen må integrere sitt
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i sin ordinære, langsiktige virksomhetsstyring.
Fylkesmannen vil her bsmerke at samfunnssikkerhet og beredskap må ffi en plass i den neste

kommunale planstrategien på lik linje med annen virksomhet kommunen har ansvar for.
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Fylkesmannen minner ellers om at kommunen etter $ 9 i forskrift om kommunal beredskapsplikt skal
kurne fremlegge skriftlig dokumentasjon på at kravene i forskrift er oppfylt, ref. også kommunelovens

$ 23 nr. 2 som pålegger rådmannen et generelt internkontrollansvar.

Direkforatet for samfunnssikkerhet og beredskap har utgitt "Veiledning til forskrift om kommunal
beredskapsplikt" som omtaler et systematisk og helhetlig samfunnssikkerhets - og beredskapsarbeid.
Denne ligger tilgjengelig på Fylkesmannens og DSB's nettsider. På side 17 i veilederen ligger en

lenke til en utdypende veiledning om etablcring av et helhetlig og systematisk arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap etter prinsippene om intemkontroll.

MERI(NAI)

Defrnisjon: Funn det er grunn til å påpeke for å sikre forbedring i oppfølging av bestemmelsene om
beredskapsplikten.

Følgende merknader ble notert under tilsynet:

Merknad nr.l: Forhold knyttet til den overordnede beredskapsplanen
(kommunens kriseplan).

Ansvars- og rollebeskrivelsene til medlemmene i kriseledelsen kan tidvis være vanskelige å lese ut fra
beredskapsplanen. Fylkesmannen anbefaler at disse beskrives bedre. Ved en hendelse vil det med
dagens organisering kunne oppstå situasjoner hvor personer får flere roller som kan være vanskelig å

forene. I små kommuner kan dette være vanskelig å unngå, men det er viktig at kommunen er
oppmerksom på dette i sin planlegging og håndtering.

Tiltakskort/sjekklister kan styrke kvaliteten på krisehåndteringen samt redusere tidsbruken.
Kommunen løftet selv behovet for dette gjennom intervjuene. Fylkesmannen anbefaler generelt

kommunene å utarbeide tiltakskort/sjekklister, eller handlingsplaner, i alle fall for de mest risikoutsatte
hendelsene avdekket i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.

Dokumentgiennomgangen avdekket at Måsøy mangler en plan for befolkningsvarsling. Elementer av
dette ble funnet i informasjonsplanen, men det foreligger ingen helhetlig plan. Kommunen må
utarbeide en plan for befolkningsvarsling basert på den kommende ROS - analysen.

Merknad nr. 2: Helsemessig og sosial beredskap

Måsøy kommune har ikke fulgt egne rutiner for evaluering og oppdatering av
beredskapsplanverket for helse- og sosialsektoren. I Plønfor helsemessig og sosial beredskapþr
Måsøy kommune beskrives rutiner for evaluering og kvalitetssikring. Dette skal utføres hvert annet år
av kommunestyret. Det framkommer ikke av den tilsendte dokumentasjonen at planen er oppdatert.
Planen er sist revidert i 2008.

Samfunnet er i konstant endring, og risikopotensialet endres i samme takt. Arbeidet med ROS-
analyser og beredskapsplaner må altså være en dynamisk prosess. Det skal framgå av
beredskapsplanen hvor ofte planen og ROS-analysen den bygger på skal evalueres om oppdateres, og
evaluering og oppdatering skal dokumenteres.

Arbeidet med ROS-analyser og beredskapsplaner kan med fordel irurgå som en del av det
kontinuerlige forbedringsarbeidet i helse- og sosialsektoren. Flvem som har ânsvaret for dette arbeidet
må være klart og forankret i virksomhetens ledelse. Beredskapsarbeidet i forbindelse med reelle
hendelser (eksempelvis Utøya 2011) gir kommunen verdifull erfaring, som ledd i det kontinuerlige
forbedringsarbeidet.
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Andre forhold

Etter tilsynet giennomføÍe tilsynsgruppen en veiledning med kommunens kriseledelse. Dette på

bakgrurur av ønske fra kommunen. Fylkesmannen opplevde at dialogen med kommunen var
konstruktiv, og ønsker Måsøy lykke til videre i sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Fylkesmannen kan være behjelpelig med ytterligere veiledning dersom kommunen ønsker dette.

Plan for oppfølging

Plan for oppfølging av andelig tilsynsrapport skal være Fylkesmannen i hende senest seks uker etter
dato for oversendelse av rapporten. Det vil si innen mandag 18.04.2016.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Rådgiver Stian Andre Berg Jensson, fmfisabj@fylkesmannen.no, telefonnufiìmer 78 95 03 30

Vedlegg I Dokumenter

Oversikt over dokumenter som ble benyttet under tilsynet

Lowerk og forskrift:

r Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile besk¡telsestiltak og sivilforsvaret av 25. juni
20t0.

r Forskrifl. om kommunal beredskapsplikt av 22. august?011.
r Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992.
r Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 20CI8.

r Lov cm helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000.
r Forskrill om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om

helsemessig og sosial beredskap av 23.juli 2001.

Dokumentasjon fra kommunsn som ble oversendt uncler forbcredelser av tilsynet, eller som
Fylkesmannen har innhentet selv:

Kommunal kriseplan for Måsøy kommune (Revidert 13.03.2006, oppdatert 16.01.15)
Risiko- og sårbarhasanalyse for Måsøy kommune (Rullert 26.tA.04)
Plan for helsemessig og sosial beredskap (Revided 04.04.08)
Rutineplan ved ekstremvær (23. I 0.1 3)
Kommunal planstrategi lbr Måsøy kommune {2012"" 2015}
Kommuneplan for Måsøy kommune - samfunnsdelen (2013 '2025)
Økonomiplan (201 4 - 20 t7)
Flovedplan vann (2001 -2005)

Vedlegg 2 Deltakere fr¿ kommunen

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluümøte, og over hvilke
personer som ble intervjuet.
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Tor Biarne Stabell Varaordfører X X X
lnga Sørensen Rådmann/beredskapskontakt X x X
Lasse Danielsen Teknisk sjef x x X
Ann Jorunn Stock Helse- og omsorgssjef X X
Lill Iren Siursen Formannsskapsseketær x X
Tone Hilde Faye Oppvekst/utdannine X x x

Fra tilsynsmyndÍghetene deltok:
Ronny Schj elderup, fylkesberedskapssjef
Daniel Steinûell, beredskapsrådgiver
Stian Andre Berg Jenssen, beredskapsrådgiver
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TRAKTORTILHENGER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ann-Jorunn Stock
161284

Arkiv: 651 &55

Saksnr.:
20tr6

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.04.2016

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret vedtar âoverføre traktortilhenger til lngøy Grendelag vederlagsfritt og uten
kostnad for kommunen. Evt. Kostnader i forbindelse med omregistrering må dekkes av

Ingøy Grendelag. Det er en forutsetning at tilhengeren er tilgjengelig for allmenn benyttelse

vederlagsfritt.

Ingøy Grendelags aksept må foreligge innen en måned fra dette vedtak.
I motsatt fall legges tilhengeren ut for salg.

Dokumenter:

Innledning/saksutredning:
I kommunestyremøte 3. mars 2016ble det fremmet spørsmål om salg av traktor med tilbehør.
I samme møte ble det muntlig fremsatt forslag om at tilhenger som befinner seg på Ingøy ikke
inngår i salget men overdras til Ingøy Grendelag vederlagsfritt og uten utgifter for kommunen.
Det fremkom ingen protester eller fremlagt andre forslag til saken.

Det må gjøres formelt vedtak om overdragelsen og saken legges frem for kommunestyret for
endelig behandling.

Saksutredning;

Etatssiefens/rådmannens vurdering logså personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Havøysund, den 6. april2016

Ann Jorunn Stock
Fung. Rådmann
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UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
16lt75

Arkiv: Q14

Saksnr.:
4lt6
2lt6
2U16

Utvalg
Formannskapet
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
16.02.2016
07.04.2016
12.04.2016

Innstillins:
Teknisk komite viser til kommunestyrevedtak i sak 96115 - Økonomi og budsjett20l6hvor
det bl.a. fremkommer avsatt kr. 4 millioner i investeringsbudsjett til asfaltering og
fartsdumpere. Teknisk komite ønsker en større utbedring av Søndregate, vei- og VA-anlegg i
Storvannsveien samt fartsdumpere i Nordregt. I og med at kommunestyrets vedtak bare

omfatter asfaltering, ber Teknisk komite kommunestyre omgjøre sitt vedtak til å omfatte

asfaltering og utbedring av VA-anlegg i tillegg til fartsdumper.

Teknisk komite ber kommunestyret vedta å utbedre vei i Søndregt., vei- og VA-anlegg i
Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. Kostnadsberegnet til kr. 3.891.000,- fordelt slik:

Full utbedring av Søndregt. med justering av overvann
Full utbedring Storvannsveien inkl. fortau og justering overvann
Y ar.r;,/ avløp Storvannsveien
Fartsdumpere Nordrest.

kr.1025'
kr. 1.430'

kr. 1.370'
Kr. 66'
Kr. 3891'

Komiteen ser det også meget viktig at kommunen utarbeider en skiltplan og at denne blir
behandlet og godkjent av kommunestyret.

Endring av gebyrregulativet utsettes og behandles på et senere tidspunkt.

Enst. vedtatt

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar å utbedre vei i søndregate, vei og VA-anlegg i Storvannsveien
samt fartsdumper i Nordregate i2016.

På grunn av at utbedringene på VA-anlegget i Storvannsveien har dette en konsekvens for
gebyrregulativet inneværende år. Det er derfor nødvendig å endre gebyrsatsene for vann og
avløp i gebynegulativet.

Måsøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr for vann og avløp i gebyrregulativet.

Gebyr for vann
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Fast andel:

Abonnement avgift kr I 000,00 pr. år

Gebyr for vannmåler kr 650,00 pr. år

Variabel andel:

Helårsboliger (2,5) kr 27,00 ti|27,03 m2 pr. är

Fritidsbebyggelse (1) kr 10,80 til 10,81 m2 pr. år

Næringsbebyggelse (4) kr 43,20 til43,24 m2 pr. är

Annen bebyggelse (2,5) k;T 27,00 t1l27,03 m2 pr. år

Vannmåler (1) kr 10,80 til 10,81 pr.m'

Sak 21l16

for

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2016 sak 4/16

Behandling:
Ordfører fremmet fø I gende utsette I se sfors I ag :

Saken utsettes. - Enst. vedtatt

Vedtak:

Behandlin g/vedtak i Teknisk komite den 07 .0 4.2016 sak 2 I 16

Behandling:
Repr. Bjørn Harald Olsen(SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Teknisk komite viser til kommunestyrevedtak i sak96115 - Økonomi og budsjett 2016 hvor
det bl.a. fremkommer avsatt kr. 4 millioner i investeringsbudsjett til asfaltering og

fartsdumpere. Teknisk komite ønsker en stØrre utbedring av Søndregate, vei- og VA-anlegg i
Storvannsveien samt fartsdumpere i Nordregt. I og med at kommunestyrets vedtak bare

omfatter asfaltering, ber Teknisk komite kommunestyre omgjøre sitt vedtak til å omfatte
asfaltering og utbedring av VA-anlegg i tillegg til fartsdumper.
Teknisk komite ber kommunestyret vedta å utbedre vei i Søndregt., vei- og VA-anlegg i
Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. Kostnadsberegnet til kr. 3.891.000,- fordelt slik:

Fast andel:

Abonnement avgift kr 765,00 pr. år

Variabel andel:

Helårsboliger (2,5) kr 8,65 til 8,83 m2 pr. år

Fritidsbebyggelse (l) kr3,46 til 3,53 m2 pr. är

Næringsbebyggelse (4) kr 13,84 til14,12 m2 pr. år

Annen bebyggelse (2,5) kr 8,65 til 8,83 m2 pr. år

Vannmåler (1) kr 3,46 til 3,53 pr.m'
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Full utbedring av Søndregt. med justering av overvann
Full utbedring Storvannsveien inkl. fortau og justering overvarìn
Y annl avløp Storvannsveien
Fartsdumpere Nordregt.

kr. 1.025'

kr. 1.430'

kr.1.370'
Kr. 66'
kI.3891',

Deretter fremmet repr. Geir H. Leite(AP) følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret beklager at ikke problemstillingen rundt asfaltering av kommunale veier og
omfanget av dette mht. vann ogavløp er kommet til behandling på et langt tidligere tidspunkt,
da det nå er kort tid iglen til gjennomføring, og en igjen kan bli tvunget til å gå på enkle
løsninger. Kommunestyret ber om at følgende arbeider blir gjennomført soÍrmeren 2016:

1. Nye vann og avløpsledninger med separate ledninger for overvann og

spillvann legges i følgende gater:

- Storvannsveien
- Fjellveien

2. Etablering av nytt overvannsanlegg i følgende gater
- Storvannsveien
- Søndre gate nord for Helsesenteret
- Fjellveien

3. Etablering av fortau:
- Vestre side av Storvannsveien
- Sørsiden av resterende del av Søndre gate X Storvannsveien

4. Asfaltering av følgende veier/gater:
- Storvannsveien opp til X Ingøyveien
- Søndre gate fra X Strandgata og frem til X Storvannsveien
- Fjellveien

Kommunestyret ber om at det blir foretatt en skikkelig vurdering av behovet for drenering og
bortleding av overflatevannet, slik at en far satt ut et tilstrekkelig antall drenerings-kummer og
etablert tilstrekkelig kapasitet på avløpsledningene. Likeledes er det viktig at vegbanene blir
bygd opp i hht. Vegvesnets standarder, med tilfredsstillende drenerende masser og
tilstrekkelig komprimering.

I arbeidsavtalen med entreprenøren skal det være et krav at en gjennomfører arbeidene
stekning for stekning, slik at hvert kumstrekk gjøres ferdig og vegen planeres, før en fortsetter
til neste kumstrekk. Kommunen må sørge for kvalifisert kontroll av arbeidene.

Arbeidene med vann - og spillvannsledningene skal finansieres med låneopptak som tillegges
selvkostregnskapet, mens overflatevann og vegarbeidene inkl. asfalt skal finansieres med
låneopptak i trht. budsjettvedtak i desember 2016. En ber om at endelig budsjettvedtak og
størrelse på låneopptak blir lagt frem for Kommunestyrets godkjennelse i juni 2016.

Voterins:
Forslag fremmet av repr. Geir H Leite ble votert over først - Falt 2 mot 3 stemmer, etter
komite leders bruk av dobbelt stemme.

Deretter ble det votert over forslag fremmet av repr. Bjøm Harald Olsen - Enst. vedtatt

Side l1 av 14



Sak 21116

Etter votering av forslaget fremmet av repr. Bjørn Harald Olsen fremmet repr. Børre
Stabell (AP) et tilleggsforslag:

Komiteen ser det også meget viktig at kommunen utarbeider en skiltplan og at denne blir
behandlet og godkjent av kommunestyret.

Enst. vedtatt

Deretter fremmet komiteen nytt forslag til vedtak andre avsnitt:

Endring av gebyr regulativet utsettes og behandles på et senere tidspunkt.

Enst. vedtatt

Vedtak:
Teknisk komite viser til kommunestyrevedtak i sak 96115 - Økonomi og budsjett 2016 hvor
det bl.a. fremkommer avsatt kr. 4 millioner i investeringsbudsjett til asfaltering og
fartsdumpere. Teknisk komite ønsker en større utbedring av Søndregate, vei- og VA-anlegg i
Storvannsveien samt fartsdumpere i Nordregt. I og med at kommunestyrets vedtak bare

omfatter asfaltering, ber Teknisk komite kommunestyre omgjøre sitt vedtak til å omfatte
asfaltering og utbedring av VA-anlegg i tillegg til fartsdumper.
Teknisk komite ber kommunestyret vedta å utbedre vei i Søndregt., vei- og VA-anlegg i
Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. Kostnadsberegnet til kr. 3.891.000,- fordelt slik:

Full utbedring av Søndregt. med justering av overvann
Full utbedring Storvannsveien inkl. fortau og justering overvann
Y annl avløp Storvannsveien
Fartsdumpere Nordre gt.

kr.1.025'
kr. 1.430'

kr. L370'
Kr. 66'
Kr. 3891'

Komiteen ser det også meget viktig at kommunen utarbeider en skiltplan og at denne blir
behandlet og godkjent av kommunestyret.

Endring av gebyrregulativet utsettes og behandles på et senere tidspunkt.

Enst. vedtatt

Dokumenter:
1. Prisestimat

Innledning:
Kommunestyret vedtok 17.12.2015 investeringsbudsjettet for 2016, i investeringsbudsjettet er
det satt av 4 millioner til asfaltering av Søndregate, Storvannsveien, Kirkeveien, Fjellveien og
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farts- dumpere i Nordregate. Det er gjort en kartlegging av tilstanden i VA-nettet og med
bakgrunn i dette har man gjort en vurdering.

Saksutredning:
Storvannsveien, Kirkegårdsveien og Fjellveien har ledningsnett i fra 50-60 tallet som er i
dårlig forfatning. Det anbefales at man ikke asfalterer over gammelt ledningsnett, man
risikerer da å måtte grave opp ny-asfaltert vei dersom det blir lekkasjer. Det er også knyttet
store kostnader til å utbedre vannlekkasjer, dette er kostnader som vil øke jo eldre rørsystemet
blir. Levetiden på en forenklet utbedret vei har en levetid på 5 til 8 år. En fullverdig
rehabilitering av vei vil gi en leveti d pä 20 år og nytt VA-nett har en levetid på I 00 år. En
fullverdig rehabilitering er en langsiktig bedre løsning, derfor bør man se på utbedring av
kommunale veier og VA-nett i et langsiktig perspektiv.

Nye vannledninger vil også være med pä â øke vannkvaliteten til forbruker, redusere
lekkasjer, øke forsyningssikkerheten og det aller viktigste redusere faren for forurensning i
drikkevannsledning.

Estimat:

TOTALT 9.856.000,-

Vann og avløpsanleggene går på selvkostområdet. Disse utbedringene er det ikke tatt hensyn
til i gieldende gebyrregulativ. Der er derfor nødvendig å justere gebyrregulative gjeldende fra
andre kvartal. Endringene i gebynegulativet vil bestemmes av investeringene som skal
gjennomfores i 2016.

Med bakgrunn i investeringsbeløpetpà4 mill. har teknisk sjef vurdert disse prosjektene som
prioritert i2016:

Vei
Søndregate Full utbedrins av vei

1.025.000,-
Justere overvann

Storvannsveien Full utbedring av vei inkl. fortau 1.350.000,-
Justere overvann 80.000,-

Kirkegårdsveien
B14te bærelag og päføre2lagmed asfalt
ca.355 m 1.087.000,-
+Full utbedring resten av strekningen

Fiellveien Full utbedring av vei 1.860.000,-
Justere overvann 160.000,-

Nordregate 5 stk fartsdumper 66.000,-
SUM 5.628.000,-

Vann os avløpsanless (VA-anleee) - Selvkost
Fiellveien Vann og avløpsanlegg 2.360.000,-
Storvannsveien Vann og avløpsanlegg 1.370.000,-
Kirkeeårdsveien Varm og avløpsanlegg 498.000,-
suM 4.228.044,-
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Søndregate Full utbedring av vei
Justere overvann

1.025.000,-

Storvannsveien Full utbedring av vei inkl. fortau 1.350.000,-
Justere overvann 80.000,-
Vann og avløpsanlegg 1.370.000,-

Nordregate 5 stk fartsdumper 66.000,-

Dette gir følgende endringer i gjeldende gebyrer for vann ogavløp i gebyrregulativet
for vann

Ge for av

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Det er ikke midler i investeringsbudsjettet til å giennomføre samtlige investeringer i2016
Teknisk sjef måtte derfor prioritere mellom prosjektene.

Vedlegg:

Havøysund, den 1 5.03.1 6

I

!

Ann Jorunn Stock
Fung. Rådmann

Lasse
Teknisk sjef

Abonnement avgift kr 1 000,00 pr. år

Gebyr for vannmåler

Helårsboliger (2,5) kr 27,00 ti127,03

kr 650,00 pr. ar

m'pr. är

Fritidsbebyggelse (1) kr 10,80 til 10,81 m2 pr. är

Næringsbebyggelse (4) kr 43,20 til43,24 m2 pr. är

Annen bebyggelse (2,5) kr 27,00 t|l27,03 m2 pr. år

Vannmåler (1) kr 10,80 til 10,81 pr.m'

pr. ar

m2 pr. år

Abonnement avgift

Helårsboliger (2,5) kf 8,65 til 8,83

kr 765,00

Fritidsbebyggelse (1) kr 3,46 til 3,53 m2 pr. år

Næringsbebyggelse (4) kr 13,84 til14,12 m2 pr. år

Annen bebyggelse (2,5) kf 8,65 til 8,83 m2 pr. är

Vannmåler (l) kr 3,46 til 3,53 pr.m'
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