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SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 2017 ARKTISK UTSIKT AS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
r61958

Arkiv:223

Saksnr.:
781r6
701t6
4lt7

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.tt.20t6
08.12.2016
07.03.2017

Rådmannens innstilling:

Driftstilskuddfor20lT til Arktisk Utsikt As, kr 150.000 innvilges
Tilskuddet fmansieres med disposisj onsfond

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.11.2016 sak 78116

Behandling:

Vedtak:
- Kommunestyret vedtar å refundere husleie for 2016, totalt kr 37.008,-

Kostnaden finansieres med bruk av disposisjonsfond.

- Kommunestyret innvilger fritak for husleie for leie av Arctic View fra og med 2017.

- Rådmannen gis fullmakt til å giøre de nødvendige budsjettreguleringene for budsjettårene 2016 og20l7

- Søknad om driftstilskudd avslås.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 08.12.2016 sak 70116

Behandling:
Representant Reidun Mortensen (SP) erklærer seg innhabil i sqk 70/l 6, jfr. FvL $ 6 e) pkt. 2
Hunforlater møtet under behøndling av saken.

Repr. Rune Mathisen (AP) fremmet følgende endringsforslagtillnje2:

Kommunestyret innvilger Arktisk Utsikt AS fritak for husleie av Arctic View for 2017 til20l9.
Enst. vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å refundere husleie for2016, totalt kr 37.008,-
Kostnaden finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Kommunestyret innvilger Arktisk Utsikt AS fritak for husleie av Arctic View for 2017 til20l9.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettreguleringene for budsjettårene 2016 og20l7

Søknad om driftstilskudd avslås.

Side 1 av 30



Sak4llT

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK I 161958-16 30.01.20t7 RADÆSK/LIL223
Arktisk Ursikt AS
SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR 2OI7 DOK U 161958-16

09.0 t.20 l7 RAD/FSK/LIL 223
Arktisk Utsikt AS
REFERAT MØTE 09.01.2017 DOK U 16/958-16 25.tt.2016

RAD/FSK/LIS 223

Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FRITAK FRA LEIE OG

DRIFTSTILSKUDD ARCTIC VIEW DOK I 161958-16 09.II.2016
RAD/FSK/LIL223

Arktisk Utsikt as

SØKNAD OM FRITAK FRA LEIE OG DRIFTSTILSKUDD ARCTIC VIEW
DOK U 161958-16 12.12.2016 RAD/FSríLLL223

Arktisk Utsikt as

SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA LEIE OG DRIFTSTILSKUDD ARCTIC
VIEW DOK U 16t958-16 14.12.2016 RAD/FSK/LIS 223

Arktisk Utsikt AS
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FRITAK FRA LEIE OG

DRIFTSTILSKUDD ARCTIC VIEW

Innledning:
Arktisk utsikt har tidligere søkt om fritak for husleie samt driftstilskudd for tre år. Måsøy kommune
innvilget søknaden om fritak for husleie, men avslo søknaden om tre års driftstilskudd.

Arktisk Utsikt AS søker nå om driftstilskud d for 2017 kr I 50.000,-.

Saksutredning:
Bedriften er i full utvikling og har fätt støtte fra Innovasjon Norge og Måsøy i Vekst til sitt
utviklingsarbeid. De har blant annet blitt plukket ut som en av ni aktører i Finnmark til Innovasjon
Norges satsing <<Fram Opplevelse Finnmark>.

Etatssiefens/rådmannens yurderillg (også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Arktisk Utsikt er en god ambassadør for Måsøy kommune. Det jobber godt med å utvikle konseptet
sitt, og har tro på framtida, på tross av marginalt overskudd. Måsøy kommune anser bedriften som
viktig aktør, og omsøkte driftstilskudd vil utvilsomt være svært bra for bedriften. Rådmannen tilrår
derfor å innvilge søknaden om driftstilskudd for 2017.

Vedlegg:

Lill Torbjørg
Rådmann

Havøysund, 0"" ffi /A.tV
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RENOVERING LEGESTASJONtrN I IIAVØYSUND

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
17lts3

Arkiv:614

Saksnr.:
5l17

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.03.2017

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre tar saken til orientering.

Dokumenter:
DOK I7II53-5 24.02.2017 STATUSRAPPORT RENOVERING AV HAVØYSUND
LEGESENTER

DOK 17 I I 53 -2 OPPDRAGSBEKREFTELSE FOR TILBUDSFORESPØRSEL -
MULTICONSULT

Innledning:
Måsøy kommunestyre vedtok i kommunestyremøte 08.12.2016 sak 80/16 å avsette 500 000
kr. til prosjektering av Havøysund helsestasjon. Måsøy kommunestyre ønsket samtidig å få
saken lagt fram for realitetsbehandling og nødvendige bevilgninger i kommunestyremøte i
mars.

Saksutredning:
Prosjektet krever tett oppfølging i fra administrasjonen, og på grunn underbemanning i sektor
for teknisk drift og utbygging har man ikke klart å etterkomme kommunestyrets ønske.
Statusbilde på prosjektet er at Måsøy kommune har inngått et samarbeid med Multiconsult,
for å utarbeide et forprosjekt etter punkt l5 i Måsøy kommunes delegasjonsreglement, fast
plan - og byggekomite. Statusbilde på prosjekt renovering av Havøysund Helsestasjon ligger
som vedlagt dokument.

Etatssiefens/rådmannens vurderilg fogså personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:
Statusrapport renovering
Oppdragsbekreft else Multiconsult

den2

Lasse Danielsen
Sektorleder tekniskRådmann
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24.02.2017 Renovering av Havøysund helsestasjonen

Prosjektnavn
Renovering av
Havøysund helsestasjon

Klientnavn

Prosjektleder

Utarbeidet av
Lasse Danielsen

Øyebl i kksbi lde av prosjektet

Aktivitet olo lulllørt Problemer Leveringsdato Eier

Ansette konsulent 100

Sette sammen
komite

06.03.2017

Utarbeide
lorprosjekt

06.04.2017

nnhente tilbud på
rrosjektering/ og
rrosjektstyrer

Ønsker ikke å bruke
prosjektstyrer fra
samme bedrift som står
som ansvarlig
prosjekterende.
lnnhenting av tilbud på
prosjektstyrer må gå
parallelt med
prosjektering slik at
man har dette på plass
før man legger
prosjektet fram for
kommunestyret.

06.05.2017

Iilbudsavgjørelse Kostnadsvurdeing 13.05.2017

rrosjektering 01.07.2017

Jtarbeide
<ostnadsestimat

14.07.2017

Gjennomgang 01.08.2017

Evt.justeringer

Legge fram for
kommunestyret for
realitetsbehandling
cg nødvendige
bevilgninger

12.10.2017

Måsøy Kommune
Tel 904 08 836 YTorget 1

9690 Havøysund
vtnruw. måsøy. kommune. no
Lasse@masoy. kommu ne. no

Måsoy I(onunure



Renovering av Havøysund
02.24.2017 helsestas onen

Statussammendrag

P9.02

Aktivitet o/o fulllørt Problemer Leveringsdato Eier

-egge grunnlaget
rt på DOFFIN

18.10.2017

Evaluere tilbud
Kostnadsvurdering opp
mot budsjett.

1 8. 1 1 20 1 7

Tildeling av
kontrakt
(entreprenør)

lnnen 18.02.201B

Oppstart arbeid
Avklare med
entreprenør



Renovering av Havøysund
02.24.2017 helsestas onen P9.03

-

Budsjettoversikt

a

a

Element Eier I henhold til planen? Merknader

Budsjett -500 000

Forprosjekt 100 000

Prosjektering 400 000



Multiconsult

Måsøy Kolunune
Att. Lasse Danìeisen

Deres rel.: LD våÍref.: T-70A642 Alta,22. februar 2017

Restaurering av legesenter- bistand med tilbudsforespørsel

Oppdragsbekreftelse

I forbindeise med planlagt restaurering av legesenteret i Havøysund ønsker Måsøy Kommune at
Multiconsult AS bistår med utarbeidelse av tilburlsforespørsel til forespurte rådgivere.

Multiconsult tilbyr å utføre oppdraget på grulurlag av de opplysninger som fremgår i det følgende, samt
vedlagte "Oppdragsbetingelser for Multiconsult AS".

Beskrivelse av oppdraget
Oppdragel omfatter tilbudsforespørsel, tilpasset rådgivere som utarbeider totalentreprise-grunniag, som
består av føigende:

- Konkunansegrunnlag

o Kontralfsbestenmelserprosjektering

o Prisgrunnlag prosjektering

o Tilbudsskjema

o Administrative bestemmelser

o SHA kravdokument

Forespørselen skal være dekkende slik at Måsøy kommune fär komplette og forutsigbare tilbud fra
tiibyderne. Øwíge ytels er avtales fortløp ende.

Forutsetninger for oppdraget
Avtalen baseres på NS8402 {Aiminnelige kontraktsbestenrmelser for rådgivningsoppdrag).

- Oppdragsgiver giør tilgjengelig nødvendig grundag for hva som er tenkt utført.

- Oppdragsgiver er behjelpelig med nødvendige avklaringer til vår leveranse.

- Etablerer representant for brukerne av heisesenteret, for innspill tii vår leveranse ved beirov.

Fremdrift
Oppstart av oppdraget:

Ferdigstillelse:

Uke l0 -2017

Etter avtale.

MUTTICONSULT AS
Løkkeveien 37, Postboks 1011, 9513 Alta Telefon 78101200 www.mulliconsull.no NO 910 2ã3 't58 MVA



Måsøy Kommune

Oppdragsbekreftelse

MULTICONSULT

Organisering

Oppdragsleder:

Kvalitetssiking:

Prosjektmedarbeider:

Timepris:
Sverre S. Larsen:
Bjøm Stenvold:

Sverre S. La¡sen

Sverre S. Larsen

Bjørn Stenvold

Honorar
Multiconsult utfører de besk¡evne rådgivertjenester etter medgått tid (NS8402), med et budsjett på NOK
100 000,- eks mva.

Følgende timesatser legges til grunn:

kr 1000,- eks. mva.
kr 900,- eks. mva

Reisekostnader giøres opp etter regning iht statens reiseregulativ

Kvalitetssikring

Oppdraget vil bli kvalitetssik¡et i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med
prosedyrer og beskrivelser sorn er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001-2000.

Oppdragsbetingelser

Vedlagte "Oppdragsbetingelser for Multiconsult AS" forutsettes lagt til grunn for oppdraget.

Vi ber om at en signert utgave av denne ordrebek¡eftelsen returneres. Om noe skulle være uklart ber vi
om at dere tar kontakl for avklaring.

Verurlig hilsen
for Multiconsult AS

,/t' -/-'

Ju"-* J /,*-
Sverre S. Larsen
(Seksjonsleder)

Vedlegg: OppdragsbethgelserforMulticonsultAS

Aksept/bestíllíng

oppdragsgiver

Sted og dato

T-7Õ4642

,den,
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Mul¡consult
Oppdragsbetingelser for Multiconsult ASA

1. Innledning
"Oppdragsbetingelser for Multiconsult ASA". I det f6lgende brukes
betegnelsen "Selskapet" om Multiconsult ASA.

2. Generellebetingelser
Med mindre annet er avtalt, gjelder i nevnte rekkefølge, følgende av-
taledokumenter for oppdrag som utføres av selskapet:

1. Oppdragsbekreftelsesbrev ellertilbudsbrev
2. Bestemmelsene i foreliggende "Oppdragsbetingelser for -

Multiconsult ASA"

3. Norsk Standards alminnelige kontraktsbestemmelser for gjeld-
ende oppdragstype:

a. Rådgivning/prosjektering........ NS 8402:2010

b. Bygge1ede1se........................... NS 8403:2005

c. Uavhengig kontroll ................. NS 8404:2013

3. Vederlag

Avhengig av oppdragets art kan det samlede vederlaget bestå av:

. Honorar

. Utstyrsleie

. Utlegg og utgifter

3.1 Honorar

Med mindre annet er avtalt honoreres Selskapets arbeider etter med-
gått t¡d (¡nkl. nødvendig reisetid) og Selskapets faste timerater. Det

samme gjelder for endringer av omfanget i oppdrag hvor det er avtalt
fast pris.

Timerater er basert på honorering for 8 t¡mers arbeidsdag.

De avtalte rater gjelder også for vanlig overtid. Ved skift-, natt- og
helgearbeid og ved utestasjonering på anlegg eller særsk¡lt arbeids-

sted, skal egne rater avtales.

Selskapets utg¡fter t¡l gjennomf6ring av oppdrag beregnes som påslag
på honorar fifr. pkt. 3.4).

3,2 Utstyrsleie

Med mindre annet er avtalt beregnes vederlag for felt- og labora-

torieutstyr, måleinstrumenter, lT-utstyr til spesielle oppgaver og lig-
nende etter Selskapets satser.

Med m¡ndre annet er avtalt avregnes grunnundersøkelser etter an-
vendt tid for operatør i felten, inklusive t¡d til reiser og opp- og ned-

rigg¡ng av utstyr, og med Selskapets timerater for operatør og be-
nyttet utstyr.

Tap av boreutstyr som skyldes upåregnelige grunnforhold belastes

oppdragsgiver til selvkost.

3,3 Prisstigning, endr¡ng av timerater og leiesatser

Med mindre annet er avtalt prisjusteres timerater og satser for utle¡e

av utstyr per 1. juli hvert år. Juster¡ngenes størrelse følger utviklingen
i selskapets lønnskostnader.

3.4 Utlegg og utgifter

Med mindre annet er avtalt, belastes følgende utgifter oppdragsgiver

direkte:
. Ekstern kopiering av tegninger, beskrivelser, rapporter mv. til bruk

for andre, så som oppdragsgiver, myndigheter, entreprenører,

siderådgivere mv.

o Annonser og kostnader til utsendelse av konkurransegrunnlag

. Offentlige avgifter

. Merkostnader til ansvarsforsikring hvis oppdragsgiver ønsker høy-

ere forsikringssum for ansvarsforsikring eller spesielle dekninger

. Reiser og opphold, beregnet etter statens regulativ

o Andre kostnader knyttet til stasjonering av medarbeidere utenfor

selskapets kontorer

Dersom ovennevnte utgifter ikke belastes oppdragsgiver direkte, men

forskutteres av Selskapet, belastes et påslag på 5 % av de forskutterte

beløp.

Selskapets utg¡fter til teletjenester, porto, budbil, ¡ntern kop¡ering,
plotting av tegn¡nger, adm¡nistrasjon mv. faktureres som påslag på

honorarer og utstyrsleie med 5 % (.ifr. pkt. 3.1 og 3.2).

4. Betal¡ng

Med mindre annet er avtalt faktureres hver måned. Betalingsfr¡st er
30 dager etter fakturadato.

Ved forsinket betal¡ng regnes renter etter "lov om rente ved forsinket
betalingi'. Selskapet har rett til å holde tilbake materiale ved forsinket
betaling.

oppdragsgiver må spesifisere og begrunne eventuelle innsigelser til
Selskapets faktura uten ugrunnet opphold.

5. Eiendoms- og bruksrett. Taushetsplikt
Selskapet har eiendomsrett til materiale utarbeidet av selskapet.

Oppdragsgiver har bruksrett til materialet utarbeidet av Selskapet til
gjennomføring av prosjektet. Materiale utarbeidet av Selskapet kan

ikke benyttes til andre oppdrag eller overleveres til andre uten Sel-

skapets skriftlige samtykke.

Partene er gjensidig forpliktet til å behandle forretningshemmelig-
heter fortrolig.

6. Rådgivnings-ogprosjekter¡ngsfe¡l
Selskapet svarer for tap som påfpres oppdragsgiver ved rådgivnings-

og prosjekteringsfeil som skyldes uaktsomhet, begrenset oppad t¡l:

a) 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) for ansvar som ikke er
omfattet av Selskapets forsikring.

b) 150 ganger grunnbelppet i folketrygden (G) for ansvar som er
omfattet.

Selskapet har tegnet forsikring som dekker dette ansvaret. Kopi av vil-
kår for ansvarsforsikring kan oversendes hvis ønskelig. @nsker opp-
dragsgiver høyere ansvarsgrenser med økt forsikringsdekning, må

dette tas opp og eventuelt avtales fpr oppdraget påbegynnes. @kt

forsikringspremie belastes oppdragsgiver som utlegg fifr. pkt.3.4).

Dersom oppdragsgiver inngår forpliktende avtale med andre om pris

eller mengder, er Selskapet ikke ansvarlig for tap som oppstår pga.

denne avtalen, forårsaket av feil eller unøyaktigheter i mengdebereg-

ning eller uteglemte poster ¡ beskrivelse utarbeidet av Selskapet.

Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle feil ved opplysninger som

har v¡st seg ikke å holde stikk om byggetiden eller størrelsen av

omkostninger ved et byggeforetak.

7. Forsinkelse

Med mindre annet er avtalt, er Selskapet bare ansvarlig for tap ved

forsinkelse når avtalte dagmulktbelagte frister overskrides grunnet
forhold på selskapets side.

Dagmulkt er kr. 1.000,- per hverdag.

Samlet forsinkelsesansvar skal ikke overskride 20 % av Selskapets

honorar.

Selskapet har rett til fristforlengelse og honorar for merarbeid ved

hindringer som sþldes forhold oppdragsgiver svarer for, så som

endringer, forsinkelser i offentlig saksbehandling mv.

8. Avgifter
Avtalt vederlag tillegges merverdiavgift etter de til enhver tid $eld-
ende satser.

9. Lowalg og vernet¡ng
Avtalen er underlag norsk rett, og Selskapets verneting gjelder som

verneting for alle tvister som springer ut av avtalen.

DoklD:8853277 Utgave:08.06.15
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HELSESENTRET . SENTRALFYR

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
t7197

Arkiv: 614 &,48

Saksnr.:
6l17

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.03.2017

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre tar saken til orientering

Dokumenter:

Innledning:

Kommunestyret vedtok 08.12.16 sak 80/16 punkt 15: Rådmannen pålegges å få
varmeanlegget på Havøysund Helsesenter i drift umiddelbart slik det opprinnelig var forutsatt.
Straks dette er utbedret fiernes alle løse olje-/varmeovner som i dag brukes til oppvarming.
Saken prioriteres og rapporteres tilbake til kommunestyret.

Saksutredning:

Tirsdag 31.01.I7 foretok rcrlegger Dan Berg feilsøking på frringsanlegget ved Havøysund

Helsesenter, og det ble avdekket flere små feil på anlegget. Det ble samtidig avdekket en

større lekkasje i en tilførsel fra varmekjelen, tilførselen er en del av det gamle anlegget som

går under bygget. Feilene på anlegget er utbedret, og tilbakemeldingen fra helsesenteret er at

varmeanlegget er i normal drift.

Etatssiefens/rådmannens vurderitlg (også personal- og økonomiske konsekvenser)

Vedlegg:

Havøysund, den 28.02.17

Lill Torbjørg Lasse Danielsen
Sektorleder tekniskRådmann
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DUSJANLEGG BASSENGET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
l6/342

Arkiv:614

Saksnr.:
3l16
7lt7

Utvalg
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.04.2016
07.03.2017

Rådmannens innstillins:
- Måsøy kommunestyre vedtar prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg i bassenget

med kostnadsramme kr 187 500 inkludert mva
- Prosjektet finansieres innenfor eksisterende gjenstående budsjettraÍrme bassenget

Dokumenter:

DOK r 161342-16 15.03.2016 RAD/DRU/LDA 614
Canon Masoy Teknisk
FORMANNSKAPETS VEDTAK 17.09.2014 SANDBLÅSING AV

BASSENGET. DOK I 161342-16 27.02.2017 RAD/DRU/LDA
614

Canon Masoy Teknisk
TILSTANDSVURDERING OG KOSTNADSOVERSLAG

GARDEROBEANLEGG - MÄ.SØY KOMMI.INE DOK U 161342-16 07.04,2016
RAD/SERVIIMA 614

Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK - DUSJANLEGG BASENGET DOK U
161342-16 21.12.2016 RAD/DRU/LDA 6 I 4
Repvåg Kraftlag SA
DUSJANLEGG BASENGET

Innledning:
Bassenget i Havøysund har stor betydning for bolysten i Måsøy kommune, bassenget har vært et

populært tilbud til befolkningen siden slutten av 1960-tallet. Bassenget brukes til
svømmeundervisning i skolen, svømme trening og søndagsutleie til befolkningen. På grunn av

basseng-anleggets totale tilstand har det vært mange driftsforstyrrelser, og Måsøy kommune her slitt
med å opprettholde dette tilbudet. I2015116 var det så store driftsproblemer at det ikke var forsvarlig

å holde bassenget åpent.

På grunn av Måsøy kommunes økonomi var det ikke økonomisk grunnlag for å bygge nytt
svømmebasseng i Havøysunds, man ønsket derfor å oppgradere eksisterende anlegg. Med bakgrunn i
bassengteknisk rapport fra K.M. Dahl AS og tilstandsvurdering av garderobeanlegg fra SWECO ble
det iverksatt tiltak.

Det var bevilget 1 million i investeringsbudsjettet til renovering av karret, denne rammen ble omgjort
til å gielde bassenget generelt (DOK2).
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Det første som ble prioritert var helse, og det ble montert automatisk dosering av kjemikalier, for å
sike en forsvarlig dosering av kjemikalier. Det ble også i den sammenheng installert elektronisk

overvåkningssystem for å kunne følge med og dokumentere vannkvaliteten. Dette tiltaket gjorde det

mulig for kommunen å drifte bassenget våren 2016. Høst2016 startet kommunen med å renovere

dusjanlegget ved bassenget, dusjanlegget bar preg av stor slitasje og var ikke lengere helsemessig

forsvarlig, denne jobben skal være ferdig ved skolestart i januar 20 lT .

I desember 2016 før man er ferdig med dusjanlegget oppstår det en brekkasje i ventilasjonsanlegget

ved Havøysund basseng.

Rapport etter befaring:

Separat luftaggregat hvor varmebatteri er frostsprengt. Ramme og oppheng er bekymringsfullt kraftig
svekket av rust, anbefaler demontering av aggregat før stag og ramme gir etter. Under befaring revnet

ett feste under forsøk på å äpne dør. Avsperring av rom må giøres før tiltak er utført.

Nytt ventilasjonsanlegg har en kostnadsramme på (estimert ut i fra tilsvarende jobber) ca 1,5 mil.

Status på prosjektet renovering av dusjanlegg er 99,5y" fullført.

Saksutredning:

I følge bassengteknisk rapport i fra KM. Dahl er tilstanden på bassenget dårlig. Det er derfor en

økonomisk vurdering om man skal se på en total renovering av bassenget, eller om man kun skal
utbedre ventilasjon. Fordelen med en total renovering av bassenget vil være at man da kan ffi
tilskuddsmidler, men det vil alikevell knytte seg store kostnader for kommunen til et slikt prosjekt.
Nytt ventilasjonsanlegg vil være et nødvendig tiltak for å opprettholde bassengtilbudet.

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

Med tanke på at kommunen har mange store prosjekter som skal gjennomføres i 2017 og20l8, blir
det svært krevende å totalrenovere bassenganlegget ved Havøysund skole samtidig. En god løsning vil
derfor være å etablere et nytt ventilasjonsanlegg ved bassenganlegget, slik at man kan opprettholde
tilbudet.

Vedlegg:

Tilstandsvurdering og kostnadsoverslag garderobeanlegg - Måsøy kommune

Havøysund, den

Lasse Danielsen
Sektorleder tekniskRådmann
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Rapport nr,:
1

Oppdrag nr.:
14623001

Dato:
29.05.2015

Kunde:
Måsøy kommune

Tilstandsvurdering og kostnadsoverslag garderobeanlegg -
Måsøy kommune

Sammendrag:

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Måsøy kommune utført en tilstandsvurdering av
garderobeanlegget tilknyttet bassenget ved Havøysund skole. Det er også utarbeidet et
kostnadsoverslag for utbedring av anlegget.

Tilstandsvurderingen viser at eksisterende bygningsmasse er sterkt preget av slitasje og har
utdaterte løsninger. Særlig våtsoner har store slitasje og fuktskader. Tilstandsanalysen peker
på disse manglene og foreslår tiltak til utbedring.

Garderobeanlegget har behov for store oppgraderinger for å få et tílfredsstillende anlegg med
dagens standard. Bygningsmessig bør store deler av konstruksjonene oppgraderes. For
tekniske anlegg bør disse skiftes ut i sin helhet.

Kalkulasjonen gir en orosiektkostnad på kr. 2 454 000 eks. mva.

av:
29.05.2015 {í- 4',Tom Erik Guddi

Kontrollert av:
Biøm Steinar Lamoe

Dato / sign.i
29.05.2015

'* 8-"
Oppdragsansvarllg / avd.:

Esoen Suhr / reoion Finnmark

Oppdragsleder / avd.:

Kathrine Skau / qruppeleder BK Finnmark
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1 Orientering om prosjektet

1.1 Bakgrunn

Måsøy kommune ønsker en tilstandsvurdering av garderobeanlegg tilknyttet bassenget ved
Havøysund skole. Garderobeanlegget er bygd i 1965 med noe oppgradering ved senere
anledninger. Anlegget har i gjennomsnitt en alder på 45 år og har følgelig noe behov for
modernisering. Måsøy kommune vil gjennom denne rapporlen kartlegge garderobeanleggets
tilstand og kostnader for oppgradering.

1.2 Beskrivelse av oppdraget

Oppdragsgiver har gitt Sweco Norge AS i oppdrag å gjennomløre en tilstandsvurdering av
garderobeanlegget tilknyttet basseng ved Havøysund skole. Oppdraget omfatter også et
kostnadsove rslag f or utbedri n g av garde robene.

Oppdraget har sin avgrensning i oppdragsbekreftelse datert 27.03 .2015, med angitte vedlegg

Tilstandsrappoften er basert på visuell befaring. Det ble tatt bilder på befaringen, men ikke
gjort spesif ikke målinger.

Måsøy kommune har f remskaffet foreliggende tegningsgrunnlag for bygningsmassen. Dette
omfatter i hovedsak plantegninger og snittegninger f ra brannplaner.

1.3 Besiktigelsesdala

Bygningsmassen ble besiktiget den 14.04.2015. Tilstede ved besiktigelsen var:
¡ Raimond Jakobsen - Sweco Norge AS

1.4 Generell beskrivelse av bel¡ggenhet og bygg

Havøysund skole har beliggenhet i Måsøy kommune. Skolen er bygd i 1965 etter den tids krav
og retningslinjer. Bygget er i 3. etasjer fordelt over hovedplan, plan 2 og plan 3. Basseng og
garderobeanlegg ligger i hovedplan. Garderobeanlegget består av to dusjrom og
omkledningsrom med tilhørende WC og badstu. Det er utført enkelte oppgraderinger av
anlegget etter opprinnelig byg geår.

1.5 Oppbygging av rapporten

Kapittelinndelingen er i hovedsak gjort slik at den samsvarer med kontoer i kostnadskalkylene.
Rapporten er basert på utskiftning/vedlikeholdsintervaller fra NS 3451, byggforsks blad
77O.32O og våre faglige vurderínger for beskrivelse av intervaller for utskiftning av
bygningsdefer.
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2 Bygningsmess¡ge konstruksjoner - tilstand og tiltak
2.1 Gulv

Tilstand:
Gulv i garderobene består av betong med forskjellig overflatebehandling.
Ovedlatebehandlingen består i hovedsak av Terazzo. Gulv i et av dusjrommene er behandlet
med gulvmaling. Et av omkledningsrommene har belegg av linoleum eller vinyl. Enkelte av de
mindre rommene har overflate av flís og belegg.

Gulvoverflatene er preget av til dels sterk slitasje. Ovedlater med unntak av dusjrom er i

funksjonellstand, men bærer preg av slitasje. Gulv i dusjrom har store slitasjeskader. Gulvet
flakker av og er svært sfitt.

Normaltid for utskifting av gulv ivåtrom med overflatebehandling av terazzo er 15-35 år.
Utskiftingsintervall for ovedlater av flis er 10-30 år og '15-25 år for linoleum eller vinylbelegg.
Samtlige gulvoverflater er iht. dette klar for utskifting.

Anbefalte tiltak:
Al le gu lvove rtlaßr bø r renovere s.

2.2 Vegger

Tilstand:
Yttervegger og innvendige vegger er utført som betongvegger og lettvegger med
bindingsverk. Veggene er generelt sett overflatebehandlet med puss ogmaling. Vegger i

våtsoner er utført med våtromsplater og noe flis.

Vegger med overflate av puss og maling er i tilfredsstillende stand, men har noe slitasje.
Flislagte vegger har noe slitasje, men er ifunksjonellstand. Vegger med våtromsplater har
store fuktskader med unntak av vegger i korridor. Disse er funksjonell stand, men bærer preg
av slitasþ. Alle veggoverflater i dusjrom må skiftes. Det er fare for at bindingsverk i dusjrom
også er fuktskadet.

Normaltid forvedlikehold/maling av puss/betonger 12-20 år. Utskiftningsintervalllor
ovedlater av flis er 10-30 år. Utskiftningsintervall for våtromsplater er 10-20 âr.lht. anbefalte
utskiftningsintervall bør overflater av flis og våtromsplater skiftes ut.

Anbefalte tiltak:
¡ Alle veggovedlater bør renoveres med unntak av vegger med puss, disse bør males på

nytt.
¡ Fuktskadet bindingsverk i dusjrom må skiftes ut.

2.3 Himling

Tilstand:
Hímling i korridor og i et av dusjrommene er utført med trykkimpregnerte bord med
underliggende papp. I det andre dusjrommet er himling utført med trefiberplater og
våtromsplater. Hímling lor øvrig består av malt betong.

Himling utført med trykkimpregnerte bord har noe slitasje, men er i tilfredsstillende stand.
Hìmling av ferdigmalte trefiberplater viser tegn til fuktskader i skjøtene. Himling av
våtromsplater og malt betong er i tilfredsstillende stand med noe slitasje.
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Normal tid for overflatebehandling av lrf!!¡Tprggnert h¡mling er 5-10 år' Utskiftningsinteruall

for himtingsptater av t,;füilJ;er.rí-âs ¡i Oä disse himlingsplatene har hatt større

fuktpåkJenning enn noi.n"rt iù-rruetiden reouseies betrakterig lforhotd til det oppgitte

intervallet. lntervall for vedlikehold/maling av puss/beto ng erlz-.2o år' lht' anbefalte

utskittningsintervall br;h¡,"¡¡ng t trykkíñrprebnerte bord og trefiberplater skiftes ut'

Anbefalle titta!: L^¡^-ã ri^^¡ har motoc
. samtlige himlinger bør renoveres med unntak av himling av betong' disse bør males pä

nytt.

2.4 Døter

Tilstand:
lnnerdører er i hovedsak utført med trekarm og formpressel dørblad' Tilhørende foringer og

lister er hvitmalt treverk. Enkelte åpninger er utført med foringer'

Samtlige dørblad har noe slitasje, men er i funksjonell stand' Alle terskler og karmer samt

foring og listverk er preget av slitasje og aldring. Terskler og karmer i forbindelse med

våtsoner har store fuktskader'

Normal tid for utskifting av innerdører er 30-50 är. Dører i våtsoner må antas å ha et

utskiftingsintervall kortãre enn dette. Tilnærmet alle innerdører er iht' dette klar for utskifting'

Anbelalte tlltak:

Samtlige innerdører med foringer og listverk bør skiftes ut. Apninger med foringer bør skiftes

ut.

3 WS-tekniske konstruksioner - tilstand og tiltak

3.1 Sanitæranlegg

TilstAnd:
Vann og avløpsanlegg er lra opprinnelig byggeår, med.un¡tak av installasjoner i dusirom'

Armaturer som står i dusjrom ântas skiftet uil t*ntt" tid. Vannrør er delvis lagt skjult'

lnstallasioner i dusjrom er generelt sett utført som skjult anlegg. ut lra byggeår og det som ble

observert ser det ut som vãnnrør lor varmt- og kaldtvann.er utført som kobberrør' Ut lra

byggeår anlas det at avløpsrør og sluker t, uärrt itt"pejern' Av-løp fra servanter er utlørt med

pVC rør. Ø,trigerrtJuiãi, s"trlnt"r, toaletter og utstyr ser ut til å være lra opprinnelig

byggeår. Radiatorer er fra byggeår'

Komponentene og anlegget som helhet er med noen unntak preget av slitasie og høy alder'

Armaturer idusirom 
"iöãÀàãt 

sett ifunksjonell stand' men har noe slitasie' Vannrør og

avløpsanlegg genarelt ñar nøy alder, men virker å være ifunksjonell stand' Sluker i dusjrom er

i dår'iig ttanú Radiatorer er i funksionell stand'

Normaltid for utskifting av vann og avløpsanlegg er 25-35 år avhengig av belastning' 
.

Utskiftingsintervall for ãanitærinstãllasjoner og litry¡. er 15-30 år' lht' deüe bør hele anlegget

skiftes.

4



slilEco *
Garderober Havøvsund skole - tilstendsanalvse oo

Anbefalte tiltak:
Anlegget bør skiftes ut i sin helhet.

3.2 Ventilasjonsanlegg

Byggets ventilasjonsanlegg er fra byggeår og trenger utskiftning. Utskifting av dette er allerede
vedtatt og omhandles derfor ikke i denne rapporten.

Levetid på ventilasjonsanlegg er vanligvis mellom 15 og 30 år, avhengig av
vedlikeholdsintervallene.

4 Elektrotekniske anlegg - tilstand og tiltak

Tilstand:
Elektrisk anlegg er í hovedsak fra da bygget ble oppført. En del av lysutstyret og noen brytere
er utskiftet.

Lysarmaturer og brytere fra byggeår er preget av slítasje og høy alder. Utskiftet utstyr har noe
slitasje, men er itilfredsstillende stand.

Normaltid for utskifting av elel<trisk anlegg er 25-35 år. Utskiftingsintervallfor el installasjoner
og utstyr er 25-35 år. lht. dette bør hele anlegget skiftes.

Anbefafte tiltak:
Alt elektrisk anlegg rives og erstattes av nytt.
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5 Kostnader

5.1 Kostnadskalkyle - utbedring av garderober

Kostnadskalkylen in nbef atte r fø lgende arbeider:
¡ Rivingsarbeider inkludert nødvendig opphugging av gulv for skitte av avløp.
. Oppbygging av garderobeanlegget inkludert korridor fra basseng.
. Nye VVS og EL installasjoner.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i beregning av kostnadene:
. -Rlle 

lettveggskonõtruksjoner av treverk skiftes. Denne kostnaden kan elimineres dersom

betongvegger bak lettvegger er egnet som direkte underlag for flis.

. Vegger ivåtrom utføres med flis.

. Alle gulvoverflater skiftes og flislegges.

. Alle dører skiftes.

. Vegger og himling av betong males på nytt.
r Himling ivåtrom skiftes ut med fuktbestandige himlingsplater.
r Eksistérende løsning for oppvarming skiftes ut med vannbåren gulvvarme.

. Avløpsrør og sluker skiftes.

Konlo Bvoninosdel

Tolalt
koslnad - kr,

0

1

2

3
4

Rþg og drift

Rivings- og deponeringskostnader

Bygning

VVS{ekniske anlegg

Elektrotekniske anlegg

Entreorisekostnad

286 000

200 000

842 000

563 000

300 000

2 191 000

5 Generelle kostnader. 12 Vo av enlreprisekostnad 263 000

Prosiektkostnad. eks. mva. 2 454000

Merknader til kalkulasjonen :

. Kalkulasjonen av óntreprisekostnadene er basert på nøkkeltall fra Norsk ptltQgf frct.2014

og konigert for egne e*aringstall fra tifsvarende arbeider og for geografisk beliggenhet.

. nigO og-drift er sátt til 15 o/o av samlet entreprisekgstnad..l vanlige byggeprosjekter ligger

Oei-neþrosentsatsen vanligvis mellom 10 og 15. Fordi arbeidene skal utføres i Havøysund

er det åannsynlig at eksterñe entrêprenører vil utføre arbeidene. Dette medfører ekstra

kostnader til reiding, diett og oppnoU og derfor er kostnad for rigg og drift satt høyt.

¡ Kostnad for rivingsarbeider er basert på erfaringstall fra rivingsprosjekter i Alta og etter

samtaler med rivingsentreprenører. Denne kostnaden er forbundet med relativt stor

usikkerhet fram til det er utført miljøsaneringsanalyse av eksisterende bygningsmasse.
. Bygning - det er lagt til grunn normal standárd i kalkulasjonen. Det vil i praksis si at krav i

teknisk forskrift legges til grunn i utførelsen.
¡ VVS og elektrotetÑske anlegg - her er det lagt til grunn normal standard på anleggene.

r For prõsjekter i denne fasen ligger vanligvis marginer og reseruer i området 20-30 %-

Oett'e frar sin årsak i at sannsyïigheten for uforutsette kostnader i ombyggingsprosjokter

er større enn for nybyggprosjef(er.

Kalkulasjonen viser at prosjektkostnad vil beløge seo til kr. 2 454 000 eks. mva'
Prosjektkostnad inkl. mva. er 3 068 000 kr.

6



swEco I
Garderober Havøvsund skole - tilstandsânelvsê ôo

6 Konklusjoner

Tilstanden til garderobeanlegget er slik som det kan foruentes av et bygg som er 45 àr
gammelt. Bygningsmessig bør store deler av konstruksjonene oppgraderes. For tekniske
anlegg bør disse skiftes ut i sin helhet.

Oppdragsgiver har også gitt oss i oppgave å utarbeide et kostnadsoverslag for utbedring av
garderobene. Kalkulasjonen gir en prosjektkostnad på kr- 2454 000 eks. mva. Denne er
nærmere beskrevet í kapittel 5.

Sweco anbefaler at byggherren i det videre arbeidet har fokus på bærekraft¡ghet og å utvikle
et bærekraftig prosjekt. Erfaringen er at dette kan gi høyere investeringskostnad, men det ved
årskostnadsberegninger for byggets levetid er god økonomi for byggherren.

7 Vedleggsliste

Vedlegg 1 - Bilder av eksisterende bygningsmasse
Vedlegg 2 - Plantegning hovedplan
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Vedlegg 1 - Bilder av eks¡sterende bygningsmasse

Bllde 1, luktskadet vålromspanel i dusjrom

Bllde 2, sluk I duslrom

Ît
ù
-l.t
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Bilde 3, Slitasje terazzo gulv

B¡lde 4, fuktskade på dørkarm og listverk a dus¡rom

I
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SALG AV MÅSØY SKOLE / L,ItrRERBOLIG PÅ VTÅSøY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Tordørg Leirbakken
161785

Arkiv:614

Saksnr.:
601t6
55116

8l17

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
04.10.20t6
13.t0.2016
07.03.2017

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre tar saken til orientering.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.10.2016 sak 60116

Behandling:
Vedtak:

Måsøy kommunestyre vedtar å legge Måsøy skole og lærerboligen på Måsøy ut for salg til
høystbydende på det åpne markedet.

Rådmannen påser at begge bygninger blir taksert så snart som mulig.

Rådmannen gis fullmakt til å beslutte hvilken megler som skal forestå salgene.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.10.2016 sak 55116

Behandling:
Repr. Bjørn Harald Olsen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av SP/FI:

Formannskapet gis fullmakt til å forkaste et hvert bud

Repr. Arvid Mathisen fremmet følgende forslag på vegne av AP
Strekpunkt 2 strykes

Deretter fremmet repr. Knut Arnestad følgende endringsforslag på vegne av SP/H:

Strekpunkt 1: Ordene <til høystbydende> strykes

Votering:
Tilleggsforslag fremmet av repr. Bjørn Harald Olsen - Enst. vedtatt
Forslag fremmet av repr. Arvid Mathisen - Enst. vedtatt
Endringsforslag fremmet av repr. Knut Arnestad - Enst. vedtatt
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Vedtak:
- Måsøy kommunestyre vedtar å legge Måsøy skole og lærerboligen på Måsøy ut for salg på det

åpne markedet.

RåLdmannen gis fullmakt til å beslutte hvilken megler som skal forestä salgene.

Formannskapet gis fullmakt til å forkaste et hvert bud.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK I 161785-16 26.01.2017 RAD/DRU/LDA 614
Canon Masoy Teknisk
OPPDRAGSAVTALE - GARANTI DOK I 161785-16 26.01.2017

RAD/DRU/LDA 614
Canon Masoy Teknisk
OPPDRAGSAVTALE - GARANTI DOK U 16/785-16 18.10.2016

RAD/FSK/LIS 6I4
Rådmann
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SALG AV MÄSØY SKOLE /

LÆRERBOLIG PÅ MÅSØY DOK U 16/785-16 05.10.2016
' RADiFSK/LIS 614

Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK. SALG AV MÄ,SØY SKOLE /

LÆRERBOLIG PÅ MÅSØY DOK U 161785-16 I9.OI,2OI7
RADÆSK/LIL 614

Andreas Gamst
VS: ANSKAFFELSE DOK I 16/785-16 18.01.2017

RAD/FSK/LIL 614
Garanti Eiendomsmegling Hammerfest
SVAR TILBUDSTNNBYDELSE DOK I 161785-16 18.01.2017

RAD/FSK/LIL 614
Egil Annar Haugen
SV: TILBUDSINNBYDELSE SALGSOBJEKT PÄ, MÄSØYA FOR MÅSØY

KOMMTINE DOK I 161785.16 18.01.2017 RADÆSK/LIL 614
Lasse Danielsen
INVITASJON TIL TILBUDSINNBYDELSE DOK I 161785-16

I 8.01.2017 RAD/FSK/LIL 614
Lasse Danielsen
TILBUDSINNBYDELSE SALGSOBJEKT PÅ IT,TÅSøYA FOR MÄ.SØY

KOMMUNE DOK r r 6t785-16 18.01.2017 RAD/FSK/LIL 614
Inge Bock
VS: TILBUDSINNBYDELSE SALGSOBJEKT PÁ, MÄSØYA FORM,A.SØY

KOMMLINE
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Innledning:
Måsøy kommunestyre vedtok i kommunestyremøte 13.10.2016 sak 16/55 salg av Måsøy
skole.

Kommune styrets vedtak :

- Måsøy kommunestyre vedtar å legge Måsøy skole og lærerboligen på Måsøy ut for
salg på det åpne marked.

- Rådmann gis fullmakt til å beslutte hvilken megler som skal forestå salgene.
- Formannskapet gis fullmakt til å forkaste et hvert bud.

Enst. vedtatt

Saksutredning:
Med bakgrunn i at Måsøy kommunestyre vedtok salg av Måsøy skole og lærerbolig, innviterte
Måsøy kommune flere meglere til å gi pris på å selge salgsobjektene. Det kom kun inn et
tilbud, fra Garanti Hammerfest Boligbyggerlag Nord. Måsøy kommune aksepterte tilbudet i
fra Garanti og vedtok å inngå kontrakt 26.01.2017. På grunn av mye dårlig vær i februar
ønsket Garanti eiendomsmegler å utsette befaring og verdivurdering av objektene, og kommer
tilbake med framdriftsplan på oppdraget.

Etatssiefens/rådmannens vurderilg (også personal- og økonomiske konsekvenserJ

Vedlegg:

Ingen

Havøysund, den 28.02.2017

Leirbakken
Rådmann
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VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET FOR PPD MIDT-
FINNMARK IKS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye
t7t4t

Arkiv: B20

Saksnr.:
9lt7

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret oppnevner ordfører som Måsøy kommunes representant til
representantskapet for PPD Midt- Finnmark IKS. Som vararepresentant velges varaordfører

Dokumenter:

DOK r l7l4t-17 18.01.2017 RAD/FSríLILB20
PPD Midt-Finnmark IKS
VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET FOR PPD MIDT-

FINNMARK IKS OG STYREMEDLEMMER TIL STYRET I PPD MIDT-FTNNMARK

Innledning:
Måsøy kommune er fra 01.01.17 medeier i PPD Midt- Finnmark og skal behandle endret
selskapsavtale og eieravtale for PPD Midt-Finnmark IKS. Det innebærer at det også skal
oppnevnes representanter til representantskap. Representantskapet velger selv
styremedlemmer.

Saksutredning:
Måsøy kommune skal som medeiere i selskapet oppnevne representant til representantskapet.
Representantskapet for PPD Midt-Finnmark IKS består av ordfører i hver av eierkommunene
med vararepresentant.

Styremedlemmer velges av representantskapet jfr. IKS-loven $10.
I eieravtalen er det eierens intensjon at styret bestar av oppvekstansvarlige/skolefaglig
myndighet fra de deltagende kommuner. Det skal samtidig tas hensyn til kravet om
kjønnsrepresentasjon som gjelder for styrer i IKS - som pr. d. d. er slik at det må oppnevnes
et mannlig styremedlem fra Måsøy.

Havøysund,

Møtedato
07.03.2017

Tone-Hilde Faye
Sektorleder oppvekstRådmann

Le
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EIER OG SELSKAPSAVGALE PPD MIDT.FINNMARK IKS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye
17lr4t

Arkiv:B.20 &01

Saksnr.:
t0l17

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.03.2017

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret vedtar de foreliggende eier- og selskapsavtale for PPD Midt- Finnmark IKS

Dokumenter:
DOK r 17lt4l-t7 21.02.2017 RADiOPPV/THF 820 &01

PPD Midt-Finnmark IKS
ANMODNTNG OM POLITISK BEHANDLING AV SELSKAPSAVTALE OG

EIERAVTALE PPD MIDT-FTNNMARK IKS DOK I 17II4I-17 21.02.2017
RAD/OPPViTHF B2O &OI

PPD Midt-Finnmark IKS
ETERAVTALE DOK r 17/141-17 2r.02.2017

RAD/OPPV/THF B2O &OI
PPD Midt-Finnmark IKS
SELSKAPSAVTALE - PPD FORMIDT-FINNMARK IKS DOK I I7II4I-17
21.02.2017 RADiOPPV/THF 820 &01
PPD Midt-Finnmark IKS
ANMODNING OM POLITISK BEHANDLING AV ENDRET

SELSKAPSAVTALE FOR PPD MIDT-FINNMARK IKS DOK I 17II4I-17 21.02.2017
RAD/OPPV/THF B2O &OI

PPT Midt-Finnmark IKS
PROTOKOLL.MØTE I PPD FOR MIDT.FINNMARK IKS -

REPRESENTANTSKAPET

Innledning:
Etter mange ar med mangelfull funksjon og vansker med å rekruttere kompetanse innenfor
pedagogisk- psykologisk tjeneste har kommunen valgt å slutte seg til PPD Midt- Finnmark
IKS. Slik sikres stabilitet, faglighet og kontinuitet i en svært viktig tjeneste for barn / unge
som strever. Tjenesten er også viktig i forhold til systematisk arbeid med kultur og miljø i
bamehage og skole. Måsøy kommune harhøyt bruk av spesialundervisning - i dette arbeidet
er denne tjenesten helt sentral for å gi barn/ ungdom riktig støtte.

Saksutredning:
Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en lovpålagt oppgave for kommunsne. Tjenesten kan
organiseres som kommunale kontorer eller i egnede distrikt/regionale løsninger. Det har vært
organisert som en samarbeidsavtale etter kommuneloven$27 med kommunene Porsanger,
Nordkapp, Gamvik og Lebesby fra 1972-2005. PPD Midt-Finnmark IKS ble etablert som et
interkommunalt selskap 1.1.06 med kommunene Porsanger, Nordkapp, Lebesby og Gamvik
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som eiere. Nordkapp gikk ut av selskapet 1.1.2010. Berlevåg kommune gikk inn i selskapet
01.01.15
Med bakgrunn i Måsøy kommunes vedtak i formannskapsmøte 14.mars.l6 om å gå inn i
selskapet fra 1 . 1 .2017 , må selskapsavtalen behandles med de nødvendige endringer.
Styrets og Representantskapets behandling
Styret for PPD Midt-Finnmark IKS har lagt frem endret selskapsavtalen på møte 8.nov.16. og
Representantskapet har behandlet selskapsavtalen pä møte I 7. nov. I 6

$1.Navn
Selskapet har følgende deltagere:
Porsanger kommune
Lebesby kommune
Gamvik kommune
Berlevåg kommune
Måsøy kommune

$ 5.Tilskuddsplikt og eierforhold/-ansvar
Den enkelte kommunes bidrag til totalbudsjettet i henhold til ovenstående utgjør samtidig
Eier -og ansvarsandelen i selskapet regnet i %. Med bakgrunn i budsjett for 2017 vil dette si:
Porsanger 48olo

Lebesby 19%
Gamvik 10%
Berlevåg 10%
lv4âsøy 13%

$8. Styret
Styret består av 7 representanter, to fra forretningskommunen Porsanger,
en fra Lebesby kommune, en fra Gamvik kommune, Berlevåg kommune og en fra Måsøy
kommune - alle med personlig vara. Et medlem personlig vara velges av og blant de ansatte.

Som medlem i styret fra Måsøy er oppnevnt rektor Roy A Møller med sektorleder Tone-Hilde
Faye som stedfortreder.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Vedlegg:
1. SELSKAPSAVTALE - PPD FOR MIDT-FINNMARK IKS DOK I
2. EIERAVTALE PPD MIDT-FINNMARK IKS DOK I I7II4I-17

t7lt4t-17
21.02.2017

Tone-Hilde Faye
Sektorleder oppvekstRådmann

ørg Leirbakken
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$ l NAVN

Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for Midt Finnmark (PPD Midt-Finnmark) er
en interkommunal virksomhel opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale
selskaper av 29januar 1999.

Selskapets firmanavn er PPD Midt-F'innmark IKS.

Selskapet har fblgende deltakere:
Porsanger kommune
l,ebesby ko¡nmune
Gamvìk kommr¡ne
Berlevåg kommune
Måsøy kommune

{i 2 S[it"sKAP¡]TS rORMÅL

PPD Midt-Finnmarks fbrmål er å yte peclagogisk-psykologiske tjenester av god
kvalitet til det beste for innbyggerne i regionen. 'llenesteytingen foregår i h.h.t
Opplæringslovens bestenmelser og på et faglig grunnlag basert på anerkjent forskning
og de til enhver tid gieldende prinsipper for utvikling av fagområdet.
Selskapet kan selge tjenester til andre kommuner ellsr virksomheter på et
forrelningsmessig grunnlag. Dette må imidlertid ikke overstige lA-15 % av sclskapets
totale omsetning.

{i 3 RTTTSLTG S'TATUS

PPD Midt-Finnmark er et selskap opprettet med hjenrmel i l.,r¡v om interkom¡nunale
selskaper (lKS-loven) og er et selvstendig rettssubjekt. Selskapets styre har
arbeidsgi veransvare{, Arbeielsgi verfunksj anene clelegeres dagli g leder.

$ 4 F0RRü1NrN{iSK(]N',r'0R

Selskapers forretningskontûr er i Lakselv

$ 5 TIr-SK{.rDDSpLtKl'ûC ErERI;ORIIOLD/-ANSVAR

Deltakerkommunene yter tilskudd til elrift av selskapet etter følgende kriterier:

Lønnskostnader til fagstillingene i den enkelte kommune.
Fellesutgiftene fordeles mellom kommunene etter fulgende nøkkel:
- 85 olo av netloutgillene fordeles etter bametallet i grunnskolen pr 01.

oktober året før.

*
*
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l5 Yo av nettoutgiltene fonleles etter antall fagpersoner tilsatt pr. Loktilber
året før.

Den enkelte kommunes bidrag til totalbudsjettet i henhold til ovenstående utgiør
samtidig eier- og ansvarsandelen i selskapet regnet i %. Med bakgrunn i budsiett f¡¡r
2015 vil dette si:

PORSANÜER:
I.IiBtrSBY:
GAMVIK:
BËRLtiVÅÛ:
MÅSØY

48%
t9%
lA Yç

ta%
13%

liierandelen justeres en gang i året. Justeringen faretas så snart regnskap h¡r året før er
avlagt og revidert.

$ 6 RI:PRESENTANTSKÂPET

Representantskapet er selskapcts øverste myndighet, Represenlantskapet utgjøres
fonrinnsvis av ordførerne fra dsltakerkommunenc med personlige varamedlemmer
Representanlskapet velger selv leder og nestleder.

Ordinært representåntskapsmøte behandler:
. Årsmelding og regnskap
. Valg til styret
r Overordnecle mål og retningslinjer for drillen.
¡ Buclsjettlorutsetninger ûg --rammer.

Alle vecltak flttes mecl alminnclig flertall. I"Iver kommune er represenlert rned I
stemme. Ved stemmel ikhet har representantskapets lecter dobbelfstcmme.

Representantskapets møter innkalles meel minst 4 ukers varsel. lnnkallingen sencies til
den enkelte kommune slik at det enkelte konrmuneslyre/andre utvalg gis mulighel til å
gi representantskapets medlemmer de nød vend i ge fillmakter.

$ 7 REpRESENTAN'TSKAPE'rS MØT',rR

lnnkalling og saksbehandling utøves ¡ h.h.t lKS-loven $8 og $9

{i I STYRET

Utover lKS-lovens $ l0-$ l3 gjøres fblgende tillegg gieldende :

Styret består av 7 representanter, to fra foretningskommunen Porsanger,
én fla l,ebesby kommune, én fra Gamvik kommune, én fra Berlevåg kommune, og én
f'ra Måsøy kommune - alle me<J personlig vara. Et mecllem med personlig vara velges
av og blant ¡le ansatte.



$ 9 DACLTG LEDER

Daglig leder vil ha oppgaver og ansvar i samsvar med lKS-lovens g 14

$10 REGNSKAP, BUDSJETT OG ANDRE ØKONOMISKE FORHOLD

Selskapet har regnskapsplikt etter kommunale regnskapsprinsipper.
Budsjett som forutsetter tilskudd fia deltakerne er endelig når budsjettet er behandlet
av deltakerkommunene etter kommuneloven $ 45 nr.4.
Selskapet kan ikke ta opp lån, stille garanti, pantsette eller på annen måte påføre
eierkommunene økonomiske folpl iktelser.
Økonomiplan vedtas en gang i år'et av representantskapet og skal omfatte de fire neste
budsjettår. Representantskapet avg¡ør om ubrukte midler skal avsettes til fond.

$ 1I ENDRING AV AVTALEN

Endringer av avtalen kan giøres i samsvar med IKS-lovens $ 4.

$ 12 OPPSIGELSE AV AVTALEN

Dersom en kommune ønsker å gå ut av avtalen må avtalen sies opp med minst 1 års
varsel. Oppsigelsestiden begynner äløpe fra førstkommende årsskifte etter at den er
meddelt styret og de andre kommunene i selskapet skriftlig.
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Det er inngått følgende avtale mellom deltakerne i PPD Midt-Finnmark IKS. Deltakerne er
pr. 1.1.2017; Porsanger kommune, Gamvik kommune, Lebesby kommune, Berlevåg
kommune og Måsøy kommune

I. FORMÅL
Eieravtalen skal regulere forhold ved PPD Midt-Finnmark IKS som ikke naturlig inngår i
Selskapsavtalen. Formålet med eieravtalen er å bidru til en funksjonell og hensiktsmessig
d¡ift av virksomheten.

2. STYRESAMMENSETNINGtrN
Det er eiemes intensjon at styret består av oppvekstansvarlig/skolefaglig myndighet fra de

deltakende kommuner. Det må samtidig tas hensyn til kravet om kjønnsrepresentasjon
som gielder for styrer i IKS når styret velges.

3. BEMANNTNGSMESSICE FORHOLD
Selskapet består av en grunnbemanning i hver kommune og en fellestjeneste for å utøve

ledelse/administrasjon og faglig tjenesteyting i regionen.
Bemanningssituasjonen er ved inngåelse av revidert eieravtale pr. 1.1 .2017:

Porsanger 2

tamvik I
Lebesby I
Serlevåg I
Måsøy I

Igfles_ 2.5 (merkantil" lqsopç{. leder)
I alt 8,5 fusverk

Endringer i bemanningsplan foretas i forbindelse med representantskapets behandling av

budsjett.

4. DRIF'TSMESSICtr FORHOTD
Deltakerkommunene stiller egnede kontorlokaler til disposisjon vederlagsfrin.
Regnskap og revisjon utføres av Porsanger kommune.

5. ENDRING AV É,IERAVTALEN
Endringer i eieravtalen kan giøres av representantskapet og krever ikke forutgående

vedtak av deltakerkommunenes kommunestyrer.
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PROSJEKT . ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER FOR VEST-
F'INNMARK

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Kristiansen
t7lt43

Arkiv: L10

Saksnr.:
rUtT

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.03.2017

Rådmannens innstillins:
- Kommunestyret vedtar å etablere et digitalt kommunalt planregister gjennom

prosjektet til Statens kartverk.
- Kostnaden på kr 45 000,00 er ikke mulig å ta innenfor dagens driftsramme og vedtas

dekket av disposisj onsfond.

Dokumenter:

Ref. Jnr.l61597;
1. Brev fra Statens kartverk - Plansatsing20l6, datert 30.3.2016
2. Statens kartverk, referat fra oppstartmøte den 18.5.2016
3. Statens kartverk, utkast til partsavtale, datert 1.2.2017
4. Niras, Oppdatert planoversikt, datert 21.2.2017

Innledning:

Våren 20I6ble kommunen i Vest-Finnmark kontaktet av prosjektledelse i Statens kartverk
med tanke pâäfà etablert fulldigitale kommunale planregistere. Prosjektet var planlagt
allerede i2013, men ble den gang av ulike årsaker utsatt. Etablering av planregister er
lovpålagt, jfr. Plan- og bygningsloven ç2-2.lutgangspunktet er det kun krav til at det er
digitale arealplaner vedtatt etter 2010 som skal føres inn i kommunenes digitale planregistere.
Regjeringen har som målsetting at flest mulig arealplaner blir digitalisert og gjort tilgjengelig.
Uten fullstendig digitalisering av arealplaner blir det ikke mulig å kunne gjennomføre
automatisert byggesaksbehandling. For å oppnå målsettingen må også arealplaner som var
gjeldende før jarr:uar 2010 være tilgjengelig på digitalt format.

Saksutredning:

Etter oppstartsmøtet fikk kommunene i oppgave å fremskaffe en oversikt over antall planer
som er gf eldende i den enkelte kommune. For vår kommune dreier det seg om totalt 24 planer.

Ved å delta i prosjektet vil en oppnå ulike gevinster, bla;

Kommunen vil få en full oversikt over våre gjeldende arealplaner, noe som gir en mere
kostnadseffektiv saksbehandling, og drift. Digitalt planregister vil gi mulighet for automatisert
byggesaksbehandling og planbehandling. Det vil bli en bedre tilgjengelighet til plandata for
innbyggere, kommunens ansatte, private aktører, konsulenter og ev. andre aktuelle brukere. Et
digitalt planregister vil også gi mulighet for automatisert rapportering, bla. i KOSTRA.
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I statsbudsjettet for 2016ble det gitt en engangsbevilgning til kartverket på 10. mill. kroner
for digitalisering av plandata for å komme i mål med etableringen av digitale planregistere i
kommunene. Disse midlene vil ikke dekke alle utgiftene. Satsingen forutsetter en innsats fra
kommunene i selve prosessen, samt et økonomisk delbidrag til gjennomføringen.

I mottatt forslag til partsavtale er totalprisen for prosjektet for Måsøy kommune etsimert til l<r.

80.866,-. Kartverket vil i utgangspunktet dekke 50 %o av denne kostnaden basert på snittpriser.
Kommunens andel i finansieringsplanen blir, hvis snittpris oppnås på kr. 40.433,-. Ved lavere
snittpris vil egenfinansiering reduseres, mens ved høyere snitçris vil kommunen måtte ta hele
merkostnaden ved priser over snitçris. Det bør defor tas høyde for en liu høyere snitçris for å
ha en margin å gå på. Rammen for kommunens andel anbefales satt til kr. 45.000,-.

Merknad:
I korrespondanse med prosjektleder i Statens kartverk, har en fra kommunen side opplyst om
at kommune i utgangspunktet og på generelt grunnlag, har lite frie prosjektmidler til
disposisjon. Vi har fått tilbakemelding om at det kanskje kan være en liten åpning for at vi kan
innvilges noe ekstra prosjektstøtte, hvis totaløkonomien i prosjektet tillater dette. Denne
muligheten bør administrasjonen prøve ut, før vi evt. deltar med hele rammebeløpet.

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

Vedlegg:

Utkast til partsavtale
Oppdatert planoversikt

Havøysund, den 24.2.2017

Lill Torbjørg
Rådmann

Stein Kristiansen
Avdelingsingeniør
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Plansatsing 2Aß - Kär¡kontoret ì Bergen Måsøy kornnrune KV sak 1610547:1"

AWALE OM ETABTERING AV DIGITATT PTANREGISTER I MÅSøY KOMMUNE.

lnnhold
1. OVERORDNET OM AWALEN

2. ORGANISERING..

ARBEIDSOPPGAVER

EGENINNSATS

MISLIGHOLD

SAMARBEID

ENDRINGER

7. UNDERSKRIFTER

1. OVERORDNET OM AVTALEN
Parter i denne samarbeidsavtalen er:

Måsøy kommune Stein Kristiansen

Aase Midtgaard SkredeKartverket Bergen

MÅLSETTING

Målet for Digítaliseringsprosjektet ¡ Måsøy kommune er å digitalisere eldre, gjeldende

reguleringsplaner (inkludert reguleringsendringer), samt heve kvalitet på eksisterende digitale
arealplaner og sammensy til sømløs planbase.

L

AVTALE OM FORVALTNING OG DRIFT...........

2

2

3

6

5

5

5

5

6

AWALENS VARIGHET...

RETTSVALG OG TVTSTER ................,.6

T

Part Kontaktperson



Plansatsing 201,6 - Kartkontoret i Bergen Måsøy kommune KV sak 16105471

AVTALENS INNHOLD
Avtalen gjelder kostnadsfordeling mellom partene for gjennomløringav prosjekt for digitaliser¡ng av

reguleringsplaner, kvalitetsheving av eksisterende digitale planer og etabler¡ng av kommunevis

sømløs planbase.

Digitaliseringsprosjektet er forankret i Geodataplanen for Fínnmark fylke for 2Ot7-2O2O som er

arbeidsdokumentet for Norge Digítalt-samarbeidet i fylket. Et av hovedtiltakene for plandata er

digitalisering av gjeldende reguleringsplaner (pkt.4.4.3), og hovedmålsetningen er å oppnå fulldigitalt
planregister med en sømløs planbase for alle kommunene i folket.

Denne avtalen gjelder etablering av digitalt planregister i Måsøy kommune. Det inkluderer skanning /
georeferering, digitaliseríng / kvalitetsheving av arealplaner og mindre vesentlige endringer i

kommunen. Det forutsettes at planene utarbeides som tro kopi av det juridisk vedtatte plankartet så

langt dette er mulig og i samsvar med gjeldende standard. Kommunen forplikter seg til å opprette

digitalt planregister hvor de sømløse planbasene inngår samt gjøres planarkivet tilgjengelig på

kommunen sine nettsider.

2. ORGANISERING
Etableringen organiseres som et prosjekt der prosjektledelsen er lagt til Kartverket Bergen.

Prosjektledelsen har fullmakt til å inngå avtaler innenfor rammene som er omtalt i punkt 3
FINANSIERING nedenfor. Kommunen står som regningsmottaker fra firma, tilskudd fra Kartverket

utbetales til kommunen ved ferdigstillíng av prosjektet.

Prosjektledelsen rapporterer til partene om prosjektet s¡n framdrift. Dette skal skje i henhold til
milepælsplan iTabell 3 Milepælsplan. Dersom en av partene ønsker det, er prosjektledelsen pålagt å

innkalle til prosjektmøte med alle parter.

ARBEIDSOPPGAVER

Prosjektet vil innebære følgende deloppgaverl:

Førlunder oppstart

r Kommunen må skaffe oversikt over gjeldende arealplaner. Arbeidsomfanget v¡l avhenge av

mengden planer og systemet som blir brukt for registrering og arkivering.
o Kommunen må gjøre et overslag over antall planer som skaldigitaliseres fra analog form og

antall planar som skal kvalitetsheves - dette føres inn i skjemamalen planoversikt (Excel-

dokument).
o FØr arbeidet med digitalisering kan settes igang må alle opplysninger iden enkelte plan

avklares. Uklarheter og awik må avdekkes og kommunen må bestemme hvordan disse skal

handteres (se Kartverket sin rettleier kapittel 4.1.3 om endringer, mindre endringer og

tekniske tilpasninger av planar i sammenheng med etablering av planregister).

e Etablere noen generelle retningslínjer for eldre planer og prioriteringer.

o Oversikt over programvarestatus og behov for nye moduler mv.

2

t 
Se 2.6 (s.11) i Veileder om etablering av digitalt planregister.
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Underveis:

¡ Scanning2 og digitalisering

o Feilretting og kvalitetsheving

o Etablering av komplett forvaltningsbase

r Publisering

Avslutning:

o Opplegg for drift av planregister

o Etablering av gode rutiner

EGENINNSATS

Den enkelte part plikter å stille personell og andre ressurser til rådighet som avtalt í prosjektet, og

utføre egeninnsats t¡l rett tid itråd med plan for gjennomføring.

3. F¡NANSIERING
Måsøy kommunene vil ior 2Ol7 søke om tilskudd fra Kartverket for digitalisering av 24 eldre,
gjeldende reguleringsplaner.

Kostnaderl

Skanning/georefereríngfu ll d igitalisering
Kvalitetsheving av vektoriserte planer

Vektorisering av kom mune(del)plan

Totalt
Tobell TKostn a dsoversikt

22antallà2728,-
0 antallà 1948,-

2 antallà 15 * 695,-

60 016,-
0,-

20 850,-
80 866,-

Sum kostnader for digitalisering vil være kroner 80 866,- Tilskuddet fra Kartverket vil bli justert når

firma er valgt.

Kartverket v¡l ¡ utgangspunktet dekke 50% av totalkostnaden basert på snittpriser.

Ved tildeling av leverandør med lavere priser enn snittpris vil totalkostnaden bli lavere, og
prosjektmidler fra KarWerket og Egenfinansiering fra kommunen reduseres iforhold til dette.

Ved tildeling av leverandør med høyere priser enn snittpr¡s vil totalkostnaden øke. Kommunen vil få

tildelt 50% av totalkostnaden basert på snittpris + hele merkostnaden ved priser over snittpris.

Kartverket dekker ikke merverd iavgift .

2 
Ny skanning av dokumenter med for dårlig kvalítet kan være aktuelt. Dette inngår i avtalt pris.

3 Kostnaden i oversikten er gitt ut fra snittpris for de 3 leverandørene i rammeavtalen. Kommunen vil motta
faktura med lavere eller høyere beløp men vil motta mindre eller høyere støtte fra Kartverket.

3
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Plansatsing 2AL6 - Karlkontoret i Sergen Másøy kommune

Fore lØpig f inansieringsplan basert på snittpriser:

Prosjektmidler Kartverket
Egenfinansiering fra Måsøy kommune
SUM
îobell 2 F¡nons¡eringsplon

KV sak 1{;/05471

40 433,-

I 40 433,-

, 80 866,-

4. PLAN FOR GJENNOMFØNIruC
Prosjektet gjennomføres i 2016 - 20t7. Oppstart varslet på epost 14.04.16 og oppstartsmØte ble

holdt 19.05.2016. Prosjektet avsluttes senest vâren 2017.

Kommunen leverer data til prosjektet i form av skannede arealplankart via FTP-server hos Kartverket.

Alternativ kan leveranse skje på minnepinne sendt til Kartverket. Plankartet skal helst leveres iTlF-

eller JPG-format, PDF kan godkjennes. Krav til oppløsning på arealplankartet er fastsatt i

Kravspesifikasjon i rammeavtalen og krever minst 300dPifor reguleringsplaner,
Planoversikt med status og ønsket tiltak for hver enkelt plan, samt manus for planer med uklart

innhold eller rettsvirkning skal leveres sammen med skannede plankart.

Fremdrlftsplan:

Framdriftsplan for oppdraget/avropet skal bygge på følgende milepæler, men kan detaljeres
ytterligere og eventuelt tilpasses avtalt delleveranser. Fremdriftsplanen kan blijustert ved inngåelse

av oppdragsavtale med leverandør eller ved endringsbilag til denne. I tilfellet skal dette også avklares

med kommunen:

(Datoer i framdriftsplanen vil fastsettes i samarbeid med leverandør )

Beskrivelse Beløp

Milepel Akt¡v¡tet Dato

M1 Avrop rammeavtale Uke 5

M2 Konsulenten har mottatt oversíkt over antall planer pr aktivitets-/priskategori,
grunnlagsmateriale og manus fra kommunen.

M3 Konsulenten har gjennomgått grunnlagsmaterialet

M4 Endelig omfang, samlet pris og fremdriftsplan er avklart

M5 Oppstart av arbeidet hos konsulenten

M6 Rapportering utført

M7 Pr6veleveranse er godkjent (2 planer)

M8 Avklaringer med kommunen underveis om nødvendig

M9 Kval¡tetskontroll og dokumentasjon utført av konsulenten

M10 Sømløs base er etablert og dokumentert

M11 Leveranse

ML2 lnnholdskontroll utført

4



M13 Teknisk kontroll utført

M14 Fe¡lretting utført

M15 Kontrollert og godkjent leveranse

M16 Oppdraget/avropet er avsluttet og fakturert kommunen

Plansatsing 2AL6* KarïkÕntoret iBergen Måsøy kommune KV sak 16/05471

Tqbeil 3 Milepælsplan

5. LEVERANSE
Digitale arealplandata leveres til partene som standard SOSI-format. Data som leveres til prosjektet

skal være kontrollert med SOSI-kontroll og kontrollrapporter skal følge leveransen. Kommunen
plikter å gjennomføre innholdskontroll på planene etter mottak.

Leveranse til partene gjøres via Kartverkets FTP-server. Datasett med digitale arealplaner vilforvaltes
i kommunen. Kommunen forplikter seg til å levere partene oppdatert arealplandata på SOS|-format
gjennom det nasjonale forvaltningssystemet i regi av Norge Dígitalt samarbeidet. Kommunen skal

gjøre planarkivet tilgjengelig på nettside til kommunen med søke- og visningstjenester i henhold til
krav i Kart- og planforskriften 5 14.

6. ADMIN ISTRATIVE BESTTMMELER

RETTIGHËTER

Partene erverver disposisjonsrett til datasett som etableres.

AVTALE OM FORVALTNING OG DRIFT

Ved inngåelse av denne etableringsavtalen er partene eníg om at:

Data etablert i samsvar med denne avtalen skal underlegges eksisterende avtale for forvaltning, drift
og vedlikehold i Kommunens FDV-avtale.

Kommunen må ha programvare for planregister og dette skal ¡ettertid driftes og til enhver tid være à

jour.

AVTALENS VAR¡GHET

Avtalen trer i kraft når den er underskrevet av alle parter og gjeld tíl etableringsarbeidet er sluttført
og godkjent skriftlig av avtalepartene.

MISLIGHOI.D
En part kan bli ekskludert fra samarbeidet dersom vedkommende i vesentlíg grad misligholder sine

forpliktelser etter avtalen og forholdet ikke blir rettet etter at prosjektledelsen på vegne av ¿vrige
parter i prosjektet skriftlig har gitt vedkommende frist på 30 dager t¡l å retta forholdet, og samtidig

varsler om at dette er konsekvensen dersom forholdet ikke blir rettet innenfor fristen.

Part som går ut av samarbeidet på denne måten skal levere tilbake til prosjektet alt materiell som er i
vedkommende sitt eie, og som vedkommende part ikke har rettigheter til.

SAMARBËID
Hver av partene skal oppnevne en person som skal være kontaktperson til vedkommende part under
gjennomføringen av avtalen. Hver av partene kan med 10 dagers varsel kreve møta for å drøfte

5
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spørsmål i samband med avtalen. Alle meldinger, pålegg, krav, m.v. i henholdt til avtalen skal gis

skriftlig til partene ved deres kontaktpersoner.

ËNDRINGER

Endringer eller tillegg til aWalen er kun gyldig når de er skriftlige og underskrevet av

kontaktpersonene til partene. Det blír ført egen endr¡ng- og tilleggsprotokoll.

RETTSVALG OG TVISTER

Partene sine rettigheter og plikter etter avtalen blir avgjort i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolking eller rettsvirkning av avtalen, skal tvisten først
søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen to måneder, kan hver av
partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Det blir gjort
nødvendige tilpassinger når flere statsetater er part i samme avtale.

7, UNDERSKRIFTER
Returneres ísin helhet til Kartverket sin adresse.

Dato....,................

Måsøy Kommune Kartverket

6
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Sak l2ll7

TILTAK FISKERIHAVN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oddvar Simonsen
l6ll73

Arkiv: P00

Saksnr.:
2lt6
5lt6
t9lt6
74116

t2lt7

Utvalg
Havnestyret
Havnestyret
Havnestyret
Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
t6.02.2016
14.04.2016
17.11.2016
08.12.20t6
07.03.2017

Rådmannens innstillins:
Formannskapet godkjenner følgende investeringsinvesteringsbudsjett For Havøysund
Havnevesen

Flytebrygge lngØy Utvidelse Havøysund Utvidelse Torget

Total kostnad inkl
mva 1513 750,00 3 359 375,00 437 500,00
Tilskudd -570 000,00 -L 404 250,00

Bruk av lån -641000,00 -L 283 250,00

mva komp -302750,00 -67L875,OO -87 500,00

overføring fra drift -350 000,00

kontrollsum

Havøysund Havnevesen Måsøy KF søker om tilskudd via post 60

Havøysund Havnevesen Måsøy KF tar opp kr 1.924.250,- i lan. Formannskapet godkjenner
dette.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 08.12.2016 sak 74116

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

Kommunestyret vedtar å søke midler fra Fiskeridepartementet via post 60 kap. 1360 til
infrastrukturtiltak og fiskerihavner Havøysund og Ingøy, ut fra oppsatt kostnadsoverslag.
Havøysund havnevesen Måsøy KF står for søknadsprosedyren og bes innbake dette i
økonomiplan som sendes formannskapet til godkjenning.

Votering:
Havnestyrets innstilling - falt
Forslag fremmet av repr. Gudleif Kristiansen - Enst. vedtatt

Vedtak:

Side l5 av 30



Sakl2llT

Kommunestyret vedtar å søke midler fra Fiskeridepartementet via post 60 kap. 1360 til
infrastrukturtiltak og fiskerihavner Havøysund og Ingøy, ut fra oppsatt kostnadsoverslag.
Havøysund havnevesen Måsøy KF står for søknadsprosedyren og bes innbake dette i
økonomiplan som sendes formannskapet til godkjenning.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK U 161173-t6 15.12.2016 RAD/FSK/LIS p00

Havnesjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILTAK FISKERIHAVN DOK I
t6l 173-t6 02.02.2017 RAD/HFK/OSI p00

Oddvar Simonsen
SIGNERT AVTALE OM BRUKSRETT MELLOM MÅSØY KOMMUNE OG

INDREBRYGGE S/S DOK I 16/173-16 02.02.2017 RAD/HFK/OSI POO

Utpost
RE: FLYTEBRYGGE ANLEGG INGØY DOK I t6lt73-16 02.02.2017

RAD/HFK/OSI POO

Rune Mathisen
SV: SAMTYKKE TIL ENDRINGER PÅ INVESTERINGSBUDSJETT. DOK I
16/ 173-16 02.02.2017 RAD/rmrtoSI p00

Torgeir Iversen
TILBUD PÅ BETONGBRYGGE OG FORANKRTNGSUTSTYR. DOK I
t6l 173-16 02.02.2017 RAD/HFK/OSI p00

Stig Meyer
RE: SAMTYKKE TIL ENDRINGER PÅ I}N/ESTERINGSBUDSJETT. DOK I
t 61 173-16 02.02.2017 RAD/r{FK/OSI p00

Stig Meyer
RE: SV: SAMTYKKE TIL ENDRINGER PÅ INVESTERINGSBUDSJETT.

DOK I l6lt73-16 02.02.2017 RAD/HFK/OSI p00

Ottar Kaspersen
SV: SAMTYKKE TIL ENDRINGER PA INVESTERINGSBUDSJETT. DOK I
16/ 173 -16 02.02.2017 RAD/r{FK/OSI p00

iøm
SV: SAMTYKKE TIL ENDRINGER PA INVESTERINGSBUDSJETT. DOK I
161 173-16 02.02.2017 RAD/HFK/OSI p00

Stig Meyer
RE: SV: SV: SAMTYKKE TIL ENDRTNGER PÅ INVESTERINGSBUDSJETT.

DOK r t6lt73-16 02.02.2017 RAD/HFK/OSI p00

Ragnhild Olaisen Hedlund
SV: SVAR DOK U 161173-16 22.04.2016

RAD/HFK/OSI POO

MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILTAK FISKERIHA\.TN DOK I
t6l 173-t6 20.12.2016 RADÆ{FK/OSI p00

Oddvar Simonsen
SIGNERT AVTALE OM BRUKSRETT MELLOM MÅSØY KOMMUNE OG

INDREBRYGGE S/S DOK I 161173-16 20.12.2016 RAD/HFK/OSI POO

Oddvar Simonsen
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SIGNERT AVTALE OM BRUKSRETT MELLOM MÅSØY KOMMTINE OG
INDREBRYGGE S/S DOK I 161173-16 20.12.2016 RAD/HFIIOSI POO

Oddvar Simonsen
VS: SØKNADER TIL POST 60 DOK I l61173-16 20.12.2016

RAD/HFKiOSI POO

Utpost
FLYTEBRYGGE - INDRE HA\.TN DOK I 161173-16 20.12.2016

RAD/HFK/OSI POO

Utpost
FLYTEBRYGGE.INDRE HA\TN DOK U 161173-16 26.02.2016

RAD/HFKiOSI POO

MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILTAK FISKERIHA\.TN DOK I
161 173-16 05.12.2016 RAD/HFK/OSI P00
Oddvar Simonsen
TILLEGGS OPPLYSNINGER SAK 16-173 TILTAK I FISKERIHA\.TN OG 16-

932 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DOK U 161173-16 24.11.2016
RADiHFK/OSI POO

Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILTAK FISKERIHA\TN

Innledning:
Kommunestyret fattet følgende vedtak den B / 1.2 -7 6:

<<Kommunestyret vedtar å søke midler fra Fiskeridepartementet via post 60 kap 1360 til
infrastrukturtiltak og fiskerihavner Havøysund og Ingøy utfra oppsatt kostnadsoverslag.

Havøysund Havnevesen Måsøy KF står for søknadsprosedyren og bes innbqke dette i
økonomipl an som sendes Formannskapet for g odkj enning >

Saksutredning:
Formannskapet godkjenner følgende investeringsinvesteringsbudsjett For Havøysund
Havnevesen

Flytebrygge lngøy Utvidelse Havøysund Utvidelse Torget

Total kostnad inkl
mva

1 513 750,00 3 359 375,00 437 500,00

Iilskudd -570 000,00 -L 404 250,00

Bruk av lån -641000,00 -L283 250,00

mva komp -302 750,00 -671875,O0 -87 500,00

overføring fra drift -350 000,00

kontrollsum

I tillegg vil det være mulig å søke midler via sametinget til tiltaket pâIngøy. Maks prosent
sats er 35 %o av investert beløp. Samtlige søknader med vedlegg og statiske data sendes

Kystverket og sametinget den.28. 02.2017 .
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Dokumentasjon:

Søknadene er noenlunde like de som er sendt tidligere og ligger inne på saken.

Forskjellen er at årets søknad vil gi en total utbygging av kapasiteten slik dagens areal
situasjon er. Den totale utbyggingen av fl¡ebrygge kapasitet gjelder for Ingøy og Havøysund.
Det er også utarbeidet nye tegninger som gir et bedre oversiktsbilde på tiltakene.

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

Mener at prosjektene er fullt gjennomførbart ved hjelp av de inntektene havnen har på leie av
flytebrygger. Marginene til utbedringer og vedlikehold vil øke dersom en får tilskudd til
utbyggingen. Det vil ikke være mulig å utvide flytebrygge kapasiteten på Ingøy og
Havøysund mer enn de tiltakene det er søkt på uten å endre på eksisterende infrastruktur/
kaianlegg.

Vedlegg:

Havøysund, den.2l 17

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Oddvar Simonsen
Sektorleder
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DELEGASJONSVEDTAK

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ann-Jorunn Stock
l7l6s

Arkiv: 044

Saksnr.:
Ut7
t3l17

Utvalg
Omsorgskomiteen
Formannskapet

Møtedato
02.02.2017
07.03.2017

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret i Måsøy delegerer myndighet til å fatte midlertidige tvangsvedtak etter Helse og
Omsorgstjenestelovens $ l0 til leder for Hjemmetjenesten i Måsøy kommune. Leder for
hjemmetjenesten er administrativ saksbehandler overfor kommunen og Fylkesnemnda.
Saksbehandleren skal i den enkelte sak peke ut en rus/sosialarbeider og en kommunelege som skal
dokumentere saken i henhold til Brukeranvisningen for $$ l0-2, l0-3 og 10-4, bistå saksbehandleren
ved behandling i Fylkesnemnda, samt legge til reffe for ettervern av brukeren etter avslutta
institusjonsbehandling. Slik myndighet legges inn i Måsøy kommunes delegasjonsreglement så snart
som mulig.

Behandling/vedtak i Omsorgskomiteen den 02.02.2017 sak I ll7

Behandling:

Vedtak:
Kommunestyret i Måsøy delegerer myndighet til å fatte midlertidige tvangsvedtak etter Helse og
Omsorgstjenestelovens $ 10 til leder for Hjemmetjenesten i Måsøy kommune. Leder for
hjemmetjenesten er administrativ saksbehandler overfor kommunen og Fylkesnemnda.
Saksbehandleren skal i den enkelte sak peke ut en rus/sosialarbeider og en kommunelege som skal
dokumentere saken i henhold til Brukeranvisningen for $$ 10-2,10-3 og 10-4, bistå saksbehandleren
ved behandling i Fylkesnemnda, samt legge til rette for ettervern av brukeren effer avslutta
institusjonsbehandling. Slik myndighet legges inn i Måsøy kommunes delegasjonsreglement så snart
som mulig.

Enst. vedtatt

Innledning:
Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Hva sier lowerket?
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no) av 24.juni 2011 trådte i kraft L januar
2012.Kapittel l0 inneholder bestemmelser om særlige tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

$ l0-2 gir regler om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

$ l0-3 om tilbakehold av gravide rusmiddelavhengige

$ 10-4 om tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke
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Saksutredning:

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og
rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer (lovadata.no) trådte i kraft 1. november 2016.
Forskriften har som formål å gi regler om gjennomføringen av oppholdet i institusjon for personer
med rusmiddelproblemer, samt avklare når det er adgang til å bruke tvang og å forhindre at tvang
brukes i større utstrekning enn nødvendig.

Kommunene skal ved melding frapëtrørende om omfattende rusmiddelmisbruk foreta nødvendige
undersøkelser i saken, og vurdere om det skal fremmes sak etter $$10-2 eller 10-3. Når saken er
utredet, skal den pårørende ha tilbakemelding om dette.($ l0-l)

Dersom noen utsetter sin ffsiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk,
og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan
legges inn i institusjon utpekt av regionalt helseforetak for undersøkelse og tilrettelegging av
behandling. Personen kan holdes tilbake i inntil tre måneder.($10-2)

Det kan også vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon
utpekt av regionalt helseforetak, og holdes tilbake der hele svangerskapet, dersom det er fare for at
barnet kan ta skade.($10-3)

Når en rusavhengig på grunnlag av eget samtykke skal innlegges i institusjon utpekt av regionalt
helseforetak, kan institusjonen sette som vilkår at den rusmiddelavhengige kan holdes tilbake i opptil
tre uker fra innleggelsesdato.($ I 0-4)

Når tar man i bruk tvangsbestemmelsene?

Frivillighet er det beste utgangspunktet for behandling. All behandling for rusmiddelavhengighet er
derfor i utgangspunktet basert på frivillighet. Likevel kan den rusmiddelavhengige i noen tilfelle være
så nedkjørt at personen vanskelig kan ta standpunkt til sitt behov for hjelp. Når alle frivillige tiltak er
forsøkt, kan man utrede om det er grunnlag for å iverksette tvangstiltak.

Dersom rusmiddelmisbruket hos en gravid er av en slik art at det er sannsynlig at barnet kan påføres

skade, og alle frivillige tiltak er forsøkt, kan det vedtas at personen skal holdes tilbake i institusjon
utpekt av regionalt helseforetak, og holdes tilbake gjennom hele svangerskapet. Formålet med
innleggelse på et slikt grunnlag er å begrense sannsynligheten for at barnet påfbres skade.

Hva loven sier om kommunenes plikter?

Lov om Helse og Omsorgstjenester (HOT) pålegger kommunen å vurdere bruk av tvang (tilbakehold i
rusinstitusjon uten eget samtykke) i behandling av rusmiddelavhengige personer i de tilfellene der
frivillig behandling ikke har førtfram og brukeren står i akutt fare for å skade sin egen fusiske og/eller
psykiske helse ($ 10-1 ).

Dersom grundig lokal utredning dokumenterer at betingelsene for anvendelse av tvang foreligger, skal
kommunen raskt fatte et midlertidig vedtak i henhold til:

$ l0-2 gir regler om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

$ l0-3 om tilbakehold av gravide rusmiddelavhengige

$ 10-4 om tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke
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Når et midlertidig vedtak er fattet i kommunen, er det midlertidig rettskraftig og innleggelse etter $ l0
skal umiddelbart iverksettes av kommunens helsetjeneste. Bruker vil da bli innlagt på lukket
institusjon. For Troms og Finnmark finnes det i dag 12 slike plasser som administreres av
Vurderingsteam for Rus i Tromsø.

Det kommunale vedtaket skal kontrolleres juridisk:

Vedtaket skal umiddelbart oversendes Fylkesnemnda i Troms og Finnmark for legalitetsvurdering av
nemndas jurister. Den aktuelle rusmiddelmisbruker skal samtidig informeres om adgang til å påklage
vedtaket. Ved eventuell klage vil Fylkesnemnda i løpetav ei uke oppnevne advokat for brukeren, og
innkalle kommunens saksbehandler, sakþndige vitner og kommunens advokat tilmøte i nemnda.

Bruk av tvangstiltak er et alvorlig inngrep i den enkeltes selvbestemmelsesrett. Derfor må bruker- og
pårørendemedvirkning sikres ved forberedelse og gjennomføring av tvangstiltak.

Ved vurdering av tvangsvedtak i Måsø)¡ kommune benyttes:

Arbeidsmanual for bruk av tvang etter Helse- og Omsorgstjenestelovens $ l0 med detaljert
beskrivelse av hvordan gjennomføre innleggelse etter helse - og omsorgstjenestelovens
kap.10.
IS-2355: veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer.

Instruksen for rusbehandling etter $ 10 pålegger kommunestyret å fatte vedtak om å delegere
myndighet til å fatte midlertidig vedtak etter $ 10 til den lokale enheten i kommunen som har
faglig forsvarlig kompetanse i rusmisbrukssaker. Et slikt delegeringsvedtak skal peke ut en
lokal saksbehandler med lederposisjon i helse/sosialsektoren og beskrive hvilke kommunale
helsearbeidere som skal bistå saksbehandler i $ 10 saker. Her anbefaler Fylkesnemndas leder at
$ lO-saker behandles lokalt av to kompetente helsearbeider, en av dem bør være kommunelege.

Havøysund, den26.l

a

a

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ann Jorunn Stock
Helse- og omsorgsleder
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GJENNOMGANG AV KOMMUNENS BOLIGMASSE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
t7lr54

Arkiv:613

Saksnr.:
I4lt7

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.03.2017

Rådmannens innstillins:
- Kommunestyret vedtar å oppheve punkt 18 i vedtaket slik det foreligger grunnet

manglende finansiering.
- Rådmannen kommer tilbake med forslag til tilfredsstillende finansiering av prosjektet.

Dokumenter:

1. Kommunestyrevedtak av 08.12.16, sak 80/16
2. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Under behandlingen av Årsbudsjett 2017 ogøkonomiplan2}lT-2}2} for Måsøy kommune
kom et forslag (punkt 18) som lyder:

<Videre ønsker vi en gjennomgang av kommunens boligmasse. Kostnadsdekning
giøres gjennom postene <renovering av boliger> og (ny omsorgsbolig 6 enheter>.>>

Saksutredning:
I henhold til KRS nr. 4 Foreløpig standard (F) <Avgrensninger mellom driftsregnskap og
investeringsregnskap> tredj e kapittel defi neres investeringskostnader og tiltak av
investeringsmessig karakter som følgende:

1. Som utgifter til tiltak av investeringsmessig køraher regnes:
a) Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er ov

vesentlig verdi.
b) Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi.

2. Med eíe eller bruk er ment at det ikke nødvendigvis er det þrmelle eierforholdet til
eiendelen som skøl legges til grunn. Avgjørende er om kommunen blir reell eier eller
medeier av eiendelen. Likevel slik øt overtakelse av formell eierrettighet normalt vil anses
til eget eie eller bruk. Det skøl i vurderingen av hvem som er reell eier legges stor veh på
disposisjonsrett og ansvar þr þrplihelser knyttet til eiendelen. Det vil si at kommunen
onses å være reell eier av eiendelen dersom det vesentligste av økonomisk risiko og
kontroll lcnyttet til eiendelen, eller kommunens andel av denne, er gått over på kommunen.

3. Som varig legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre (3) år.
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4. Hensynet til sammenligning mellom kommuner ogþrenkling av regelverket, tilsier at
grensen for vesentlig verdi bør være likfor alle, og at den ikke bør være for høy þr de

minste kommunene. Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kT 100.000.

5. Hver enkelt eiendel skal som hovedregel vurderes for seg opp mot varighets- og
vesentlighetslcriteriet. Fellesanskaffelser køn likevel vurderes samlet opp mot
vesentlighetslcriteriet, dersom de enkelte eiendelene som omfattes av fellesansknffelsen
inngår i et samlet system med samme bruksformåL. Fellesanskaffelser der hver enkelt
eiendel hverþr seg er bagatellmessige knn ikke klassifiseres som investering. Eiendeler
som anskaffes i þrbindelse med nybygging eller påkostinger på en el<sisterende eiendel,
vurderes som en del av de totale utgiftene til den samlede investeringen.

6. Investeringer vurderes uavhengig av regnsknpsperiode. Det innebærer at investeringer
som strekker seg overflere år sknl vurderes som én investering, selv om utgiftene det
enkelte år skulle være lavere enn lcr. 100.000.

7. Utgifter til prosjehering av en konlvet investering, klassifiseres som investeringsutgifier,
Utgfter til utarbeidelse av planer som er pålagt etter plan- og bygningsloven og annen
generell planlegging av investeringer, er ikke utgifter av investeringsmessig knrakter.
Dersom det i ettertid viser seg at investeringen ikke blir giennomført, anses dette som en
indikasjon på varig verdifall og nedslcrivning skal vurderes i henhold til KRS nr. 9
Ne ds lcr ivning av anl e ggs mídl er.

8. Eiendeler hvor den juridiske eiendomsretten overdrøs vederlagsfritt til kommunen iform
av gave e.1., skøl behandles som en investering dersom eiendelen kan klassifiseres som et
anleggsmiddel i samsvar med KRS nr. I Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler,
langsihig og kortsiktig gield. Overdragelse av eiendeler klassifisert som anleggsmidler
skal utgiftsføres som kjøp av anleggsmidler og inntektsføres i investeringsregnskapet.

9. Tilskudd til andres investeringsutgifter er en driftsutgift som skal regnskapsføres i
driftsregnskapet. Unntakfra dette er investeringstilskudd til kirkeligfellesråd, somføres i
inv e s t e r in g s r e gns kap e t.

10. Påkostning på leide driftsmidler er investering, og skal mal<simalt avslcrives over
leiekontraktens lengde. Leiekontrakten må minimum ha 3 års gienværende løpetid.

En giennomgang av kommunens boligmasse kan derfor ikke kategoriseres som et tiltak av
investeringsmessig karakter, og må regnskapsføres i drift sregnskapet.

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

Ha

Lill Torbjørg
Rådmann

Ingrid Majala
Økonomisjef
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POLITISK ORGANISERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
t7l160

Arkiv:033

Saksnr.:
t5lt7

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.03.20t7

Rådmannens innstilling:

Alternativ I <Formannskapsmodellen> utredes videre
Det settes ned en arbeidsgruppe satt sammen av politikere (3 stk), rådmann og tillitsvalgt som
j obber med omorganiseringsarbeidet og delegasj onsreglementet

Saken avgjøres i kommunestyremøtet juni

Dokumenter:
Ingen

Innledning:
Måsøy kommunestyre fattet følgende vedtak den 8/12-16 sak 80i 16:

<Kommunestyret þrutsetter at det fremmes som egen sak til møte i mars den politiske
organiseringen og deri spørsmål om papirløse mØter))

Denne utredningen tar for seg de mest åpenbare valgene kommunestyret står overfor. Det gis et
innblikk i de administrative prosessene i forbindelse med møter sog gir et godt grunnlag for å fatte
beslutning om veien videre.

Saksutredning:
Måsøy kommune har siden 1992 vært organisert etter komité-modellen. Hovedprinsippet for komitéer
er som kjent at de ikke har beslutningsmyndighet, men skal komme med innstilling til formannskapet
og kommunestyret. En slik organisering er svært ressurskrevende og inneholder svært mange

arbeidsprosesser fra et behov for saksutredning oppstår eller defineres, og til et endelig vedtak er
fattet og kan iverksettes.

Mot midten og slutten av 90 tallet gikk det en bølge av modernisering over landet. Den nye
kommuneloven av 1993latil rette for et sterkere skille mellom politikk og administrasjon. Som følge
av dette var det svært mange kommuner som forlot komite-modellen til fordel for
formannskapsmodellen, eller noe midt imellom. I tillegg ble det vanlig å organisere administrasjonen
i flatere strukturer, og to-nivå modellen ble den mest vanlige. I Måsøy kommune har den politiske
organiseringen vært så å si uendret siden 1992. Den administrative organiseringen har også i all
hovedsak beholdt den samme strukturen selv om det har skjedd store endringer på ressurssida. Man
har gjort en del innsparinger som i stor grad har rammet stabs og støtte funksjoner. I realiteten har
man redusert på bemanning, uten å endre arbeidsoppgavene i like stor grad. Det må nevnes at bruk av
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ikt har endret en hel del på arbeidsoppgavene, men Måsøy kommune har likevel et stort potensiale for
effektiviseringsgevinster.

Arbeidsprosesser

Når kommunestyret skal gjøre et valg i forhold til en politiske organiseringen er det nyttig å vite noe

om hvilke arbeidsprosesser som gjøres i dag. Vi tar nå utgangspunkt i at det oppstår et behov for en

saksutredning. Dette behovet kan være initiert fra rådmannen, eller det kan være fra politisk nivå.
Uavhengig av hvor behovet først er definert så medfører det like mange arbeidsprosesser før saken er

endelig vedtatt, og man har et vedtak som rådmannen skal iverksette. Figuren under viser alle
nødvendige prosesser helt fram til vedtak fra kommunestyret skal iverksettes.

Den øverste blå boksen illustrerer at et behov for utredning er oppstått. Den nederste grønne boksen
er når det er fattet et vedtak, og det skal iverksettes. Alt imellom er arbeidsprosesser som må til før
saken er ferdig behandlet. De runde boksene er politisk behandling ihhv komite, formannskap og
kommunestyre. Den grønne lille boksen er selve saksutredningen (som den du leser nå). Boksen
illustrerer bare det å skrive teksten inn i saksbehandlingssystemet. (Den sier ingenting om saken er
omfattende eller ikke.) Alle de små røde boksene er alle prosessene som møtesekretærer må
gjennomføre i forkant og i etterkant av møter. De grå boksene illustrerer hvor det kan oppstå behov
for ny behandling, og at saken går tilbake til saksbehandler før den starten på en ny runde.

Måsøy kommune har også utvalg som består av de samme medlemmene som et annet utvalg. Et
eksempel på dette er planutvalget som består av de samme medlemmene som formannskapet, et annet
er landbruksnemnda som er de samme personene som komite for teknisk drift og utbygging. Videre
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er det vanlig at man møte i to lignende utvalg samtidig. Når det eksempelvis er møte i planutvalget,
så settes dette først, saker behandles ferdig før formannskapsmøtet settes. Vi har da to sett med
prosesser i forkant og i etterkant av møtet, det generer to sett med møtegodtgjørelser til
utvalgsmedlemmene og det krever to møtesekretærer for å gjennomføre slike møter. Det er vel ikke
tvil om at slik praksis er ressurskrevende.

Dersom Måsøy kommune velger formannskapsmodellen, og da i henhold til kommunelovens

minimumskrav, vil prosessene forenkles veldig. Tar Måsøy kommune i bruk papirløse møter i tillegg,
vil prosessene se slik ut til sammenligning:

í-
--l

!L.F:¡ fnr ul ,l tftrrhg.r.¡*

l,:lt!4lrirr.4

lr;rhou lnr r,1/ i¡11rìrrltrç
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Når man sammenligner figur en og to, er det åpenbart at det er stort effektiviseringspotensiale

Samhandling

Det er store forventninger til samhandling mellom fagfelt og på wers av sektorer i kommunene.
Lowerket stiller sågar krav til slik samhandling på mange områder. Rådmannen jobber hele tiden for
å sikre slik samhandling for å Ë best mulig kvalitet i tjenestene som leveres til innbyggerne i Måsøy
kommune. Dette arbeidet kan illustreres slik:
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Som figur 3 viser søker rådmannen å involvere alle sektorer så langt det er mulig når det er avdekket
et behov for utvikling. Et slikt behov kan like gjerne være en bestilling fra kommunestyret som
tvenfaglig saksbehandling. Det jobbes for å fierne de tradisjonelle skillene mellom sektorene, og
finne de beste løsningene i god samhandling mellom fagfelt og sektorer. Som tidligere nevnt så har
Måsøy kommune de senere år gjort en del økonomiske kutt. Dette har for en stor del rammet
sentraladministrasjonen og stabs- og støttefunksjoner. Man har i liten grad gjort noe med den
administrative organiseringa, men i realiteten er arbeidsprosessene mer lik en to-nivå modell enn en

trenivå-modell som Måsøy kommune har i dag, og en del arbeidsoppgaver er flyttet nedover i
organisasjonen og ut på virksomhetene. Dette har også bidratt til å fremme samhandlinga i
organisasjonen.

Den politiske organiseringa er bygget på den tradisjonelle sektor-tenkinga, og saker som skal
behandles skal sluses gjennom bestemte siloer. Se illustrasjon under:
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Teknisk Helse/Omsorg
Oppvekst og

kultur

Som vi ser her så er det skarpe skiller mellom sektorene. Sammenligner man figur 3 og figur 4 er det
åpenbart at de står i sterk kontrast til hverandre.

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

Som det framkommer her så samsvarer den politiske organiseringen dårlig med de administrative
arbeidsprosessene. For å sikre at den administrative og den politiske ledelsen har så likt perspektiv
som mulig vil det være en stor fordel ä g¡øre noe med den politiske organiseringa som har vært

uendret siden 1992. Måsøy kommunestyre står nå overfor tre alternativer:

l. Formannskapsmodellen

2. Levekårsutvalg

3. O-alternativet (fortsette som før)

Alternativ 1. Formannskapsmodellen

Formannskapsmodellen innebærer at man organiserer seg etter det kommuneloven krever som et
minimum. Det betyr at man forlater modellen med flere komiteer, og bare har et formannskap og et

kommunestyre som behandler politiske saker. En rekke komiteer og utvalg legges ned. Her kan man

tenke seg at som et alternativ kan saker som teknisk komite og landbruksnemnda i dag beslutter,
legges til formannskapet. Videre kan dagens planutvalgs myndighet delegeres til formannskapet.

Formannskapet har i dag 8 møter i året, teknisk komite har fem møter. Tidsbruken i disse møtene er
relativt kort, og man trenger ikke nødvendigvis å ha flere møter i året. Dersom formannskapet som et
utgangspunkt bare behandler saker som skal besluttes der, og økonomisaker, kan noe flere saker

sendes direkte til kommunestyret for behandling.

Vedtak teknisk
komite

Vedtak helse
08

omsorgskonrrte

Vedtak
oppvekst
komlte

Vedtak
formannskap

Verltak
formannskap

Vedtak
fornrannrkap

Vcdlûl kôñ}milnÊ5tTrË
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Videre kan det være hensiktsmessig å vurdere om formannskapet skal utvides. Det vil sikre et bredere
politisk behandling, og vil kunne øke det politiske engasjementet. Alle folkevalgte vil i en slik
organisering treffe beslutninger og ikke bare innstille til beslutning i et annet politisk organ.
Kontinuitet, uten særskilte krav om spisskompetanse på enkelte fagområder, vil kunne styrke
folkestyret i Måsøy kommune.

En slik modell vil ha mange fordeler. Det vil kunne hjelpe politiske organer å ha et mer overordnet
perspektiv i styringen av Måsøy kommune. Det vil styrke styringskraften når politisk og
administrativt nivå har lignende ledelsesperspektiv, jfr 3 og 4. Videre vil Måsøy kommune bli mer
fleksibel enn i dag, da beslutninger har kortere behandlingstid ved at man hopper over ett ledd. Ved å
innføre papirløse møtet i tillegg, vil dette alternativet være det med laveste investeringskostnader. I
det store og det hele vil det være ressursbesparende, ressurser som kan settes inn for å styrke
kvaliteten i våre tjenester.

Alternativ 2. Levekårsutvalg

Flere kommuner har valgt en mellomting mellom den tradisjonelle sektororganiseringa Måsøy
kommune har i dag, og <<Formannskapsmodelleu beskrevet over. Man har opprettet et

levekårsutvalg, eller et utvalg for oppvekst og helse. Det finnes mange varianter av navn på slike
utvalg. Felles for slike utvalg er at de skal forsøke å se på tvers av sektorer, og fremme samhandling
på en bedre måte enn rene sektorutvalg. Det vil allikevel være en viss form for silotenking i en slik
organisering.

Man vil ikke ha det samme effektiviseringspotensialet som i en <formannskapsmodell>. Det vil
fortsatt kreve en hel del doble sekretariat. Saksbehandlingen vil fortsatt være like lang som i dag i
saker som skal behandles i det nye utvalget. Det vil også kreve like mange prosesser før ogetter møter
som i dag. Mengden møter vil kunne reduseres, og man vil kunne oppnå noe effektiviseringsgevinst
giennom dette. Investeringskostnader knyttet til papirløse møter vil være høyere enn ved å velge
formannskapsmodellen som følge av at den politiske organiseringen teller flere hoder.

Dette alternativet krever at man ser nærnere på delegasjonsreglementet, og avgør hvilken myndighet
det nye utvalget skal få. Rådmannen vurderer at det vil være lite hensiktsmessig å slå sammen to
komiteer, og fortsette å jobbe på samme måte som før. Måsøy kommune velger da bort en fleksibel
og effektiv organisasjon. Det er avgjørende at man finner en arbeidsmåte som fremmer samhandling,
utvikling og effektivitet i hele kommunen, for at man vil lykkes med dette alternativet. en måte å
tenke på er at det bare skal fremmes saker som skal avgjøres i det nye utvalget, og delegere myndighet
til det. Formannskapet er fortsatt kommunenes økonomiutvalg, og saker som omhandler økonomi
skal som kjent behandles i formannskapet. Ulempen med dette er at det er ytterst få utviklingssaker
som ikke handler og økonomi. Det blir da svært få saker igjen til behandling i det nye utvalget.
Dersom man velger å behandle saker som omhandler oppvekst eller helse i det nye utvalget allikevel,
har man i realiteten ikke gf ort noen endringer.

På bakgrunn av dette og at de administrative effektiviseringsgevinstene er begrensede i dette
alternativet, tilrår rådmannen å velge alternativ I <formannskapsmodellen> framfor altemativ 2

<levekårsutvalg>.

Alternativ 3. 0-alternativet
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Måsøy kommunestyre kan også velge å beholde samme organisering som man har hatt siden 1992.

Dette innebærer at det politiske nivået har skarpe skiller mellom sektorene, samtidig som
administrativt nivå søker å fierne slike barrierer gjennom tett samhandling på tvers av sektorene.
Utvikling og nyskaping vil ha vanskelige vilkår. Saksbehandlingstiden vil være like lang som i dag.

Investeringskostnader knyttet til papirløse møter vil være omtrent det doble sammenlignet med
formannskapsmodellen. Rådmannens klare anbefaling vil være å forlate komitemodellen til fordel for
<formannskapsmodellen>.

Aktuelle effektiviserings gevinster

Uavhengig av hvilke av de alternativene over man velger, kan man oppnå effektiviseringsgevinster på

flere felt.

Planutvalget består av formannskapets medlemmer i dag. Når planutvalget har saker til behandling
foregår det to parallelle prosesser. Det produseres doble sett med saksdokumenter, og det er to
møtesekretærer i noe som i realiteten er ett møte, ogdobbelt sett med møtegodtgjørelse. Dersom
formannskapet får planutvalgets myndighet, vil man ffi mer effektive arbeidsprosesser både i for- og
etterkant av mØtet. Likeledes består landbruksnemnda av medlemmene i teknisk komite. Her kan man
oppnå effektiviseringsgevinster av lignende art.

Videre vil man oppnå effektiviseringsgevinster gjennom papirløse møter. Deffe alene er det viktigste
steget mot elektronisk arkiv i Måsøy kommune, og rådmannen anbefaler derfor å innføre dette uansett
politisk organisering. NåLr kommunestyret har avgjort hvordan organiseringen skal være framover, vet
man omfanget av dette tiltaket, og rådmannen vil være klar til å iverksette dette kort tid i etterkant av
at vedtak er fattet.

Veien videre

For å sikre en best mulig prosess vurderes det som hensiktsmessig å sette sammen en gruppe som skal
jobbe videre med alle detaljer rundt hvordan dette skal organiseres. Herunder antall utvalg, antall
medlemmer, møtehyppighet, delegasjon m.v. En slik gruppe bør ikke være for stor, og rådmannen
vurderer at en gruppe med 3 til 5 medlemmer er det beste alternativet. Rådmannen tilrår at gruppa

består av rådmannen, ordfører og to politikere i tillegg. For å forankre dette på best mulig måte i hele
organisasjonen bør også vurderes om tilisvalgt skal være med i denne prosessen.

Vedlegg:

Havøysund, den 28.02.17

Rådmann
ll

Side 30 av 30


