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Utval-g z

Møtedato:
Teknisk komite
21 .06.20L1

Til stede

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

ParÈi
SP

H
SP

AP
AP
SP

AP

Navn
Bjørn Harald Olsen
Siss Heidi Hansen
Kenneth Johnsen

Geir H. Leite
Børre stabell
Kathrin Kristensen
Trine Nergård

Forfal]. I'føtt for

FO

FO
Siss Heidi Hansen
Børre stabell

Møte bl-e berammet med møteinnkalling, saksliste og sakspapirer
den 20.06.I1. Dette ble sendt til teknisk komites faste og
vararepresentanter pr e-post. Møte ble samtidig kunngjort på
kommunens hj emmesider.

Møte bl-e satt k]. L2.00

Fra administrasjonen: Sektorl-eder for teknisk drift og
utbygging Lasse Daniel-sen. Sekretær i møLe Isabel-l-e M Pedersen

Møteinnkalling Godkjent

Saksliste GodkjenL m/føIgende kommentar fra repr. Geir H

Leite (AP) .

OppføJ-ging kontrakter ønsket behandÌet som sak i møte

Repr. Geir H Leite stiller habilitetspørsmål- om leder Bjørn
Harald Olsen(SP) er innhabil i behandl-ingen.

Leder Bjørn Harald Ol-sen(SP) erklærte seg innhabil- og repr
Kenneth Jonsen(SP)qikk j-nn som leder under behandlingen.

Votering:
Falt 3 mot 2 stemmer etter leder sin bruk av dobbel-stemme.

Repr. Geir H Leite (AP) ønsket da saken oppfølging kontrakter
som protokolltilførsel. Protokolltil-førselen er vedtJ-agt
hovedutskriften.



Etter
Lasse

møLe hadde sektorl-eder for Teknisk drift og utbygging
Daniefsen føJ-gende orienteringssaker:

. Oppfølging kontrakter
o Prosjekter; VL-Ørabakken, Storvannsveien og

Hj elmsøyveien
o Skiltplan

Møte ble hevet 13.15
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Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

I,ÍøTEINNKATLING

Teknisk komite
Møterom teknisk etat
27 .06.20]-1 Tid: 72:00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall- bes mel-dt
snarest, og senest innen mandag 26.06.01 til tlf 47 60 79 75.
Vararepresentantene skal bare mØLe etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak Saksnummer
Innhol-d
11 /8
SI,AMSUGER

Journr.

r1 / 395

Måsøy kommune, 9690 Havøysund 20. juni 2071

Komite leder



8117

SLAMSUGER

Kommunestyrets innstilling:
l. Mäsøy kommunestyre vedtar å kjøpe vakuumvogn.

2. Måsøy kommunestyre vedtar å f,rnansiere vakuumvog med bruk av ubunde investeringsfond på kr
450.000 u/mva.

Vil at saken sendes til teknisk komite, så dem fär bestemme for hvilke type utstyr dem vil ha.

Behandling:
Rep r. Bjørn H arlud Oß en(SP) fremmet følgende forslag lil innstillìng :

Teknisk komite tar saken til orientering. Teknisk sjef kjøper det utstyret man finner mest hensiktsmessig.

Vedtak:
Teknisk komite tar saken til orientering. Teknisk sjef kjøper det utstyret man finner mest hensiktsmessig.

Enst. vedtatt

J



Protokol-Itilf ørsel:

Måsøy Arbeiderparti

Forslag til vedrak - Sak ....,1L7 - oPPFøtGlNG KONTRAKTER

Brúytckontrakten

I god tld før brøyteseso n1en 2Ol7 h8 stårter skal MåsOy kommune ha et oppstartsmóte med

entreprendren, hvor en gâr $ennom kontrakfen og dennes bestemmelser, for på den måten få

presisert hvilke krav som er kontraktsfefiet, I den sammenheng må kommunen kreve en

drlftsplan med overslkt over hvilket materiell og hvilket personell som til en hver tid skal være

tilstede for bføyt¡ng i Havøysund. Pâ oppstartsmøtet må det også presiseres at sne kun kan

legges på fastsatte snedeponier og at priìrate eiendommer, hager mv, ikke kan benyttes til
dumping av sne.

Teknisk sjefbet utarbeide en plan for hvordan kontroll av giennomføringen av brøyte-

kontrakten skal utfores for å sikre at kontraktens krav blir oppfolt. Planen skal o$å beskrive
mv. skal folges opp for å sikre at NS 840Qs - I

ltæût f,:r-u þc E l¿ra;''>!L l¿6t-'L+l'

kal folge opp kommunens ensvar for SHA i

hht. Byggherreforskriften, med mlnlmum en ukentllg kontroll av brøytetjenesten. Utârbeldelse

og vedllkehold av SHA - planen inngår I KU's arbeid.

Andre kontnktsarbeider

Et hveft bygge - og/eller anleggsprosjekt ¡ Måsøy kommunes regi skal ha fagllg; Okonomlsk oB

fremdrlftsmessig kontroll minimum en Eang pr, uke. Alle byæemOter skal foregå i Hav9ysund

(byggestedet I kommunen) og skal i hovedsak kombineres med befaring og kontroll.

Havøysund 27,)unl2017
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Det ble den2T.juni 2017 avholdt møte i Teknisk komite.

lV'f.øte ble hevet kl. ... : ts

Følgende var tilstede:

ê?


