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HOVEDUTSKRIFT

Utvalg :

Møtedato:
Teknisk komite
25 .09 .20L8

Møte ble berammet med møteinnkalling, saksliste og sakspapirer
den19.09.18. Dette ble sendt til Teknisk komite sine faste
ïepresentanter og vararep. Møte var samtidig kunngjort på
kommunens hjemmeside.

Til stede:

Forfall l{øtt forFunksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

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

Parti
SP

H
SP

AP
AP

Repr. Geir H Leite(AP) var innhabil- i sak 23/LB og 24/IB og
f ratrådte møte under behandl-ing av sakene. Det l-ot seg ikke
gjøre å få inn varamedlemmer til møLe under behandl-ing av
sakene.

Fra administrasjonen:
Teknisk sjef Lasse Danielsen. Sekretær i møte Isabel-le M

Pedersen.

Etter møte orienterte Teknisk sjef Lasse Daniefsen om følgende
saker:

o Rutiner oppfølging av krav i kontrakt vintervedlikehold og
avvi kshåndtering

o Nedstyringsprosess
o Økonomi og budsjett

MøLe satt kl. L2.00

Møteinnkalling - Godkj ent
Saksliste - Godkjent

Teknisk komite ber kommunest¡rre gi tillatelse til å starte prosjektering og utlysning av

renovering av VAO i Fjellveien

Møte bl-e hevet kl. 14.00



V 
MÅSøYKOMMUNE

Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

I{øTEINNKALLING

Teknisk komite
Møterom teknisk etat
25.09.201,8 Tid: L2:00

Representanter innkalles herved. Eventuelle forfall bes mefdt
snarest, og senest innen mandag 24.09.18 til tlf 4'7 60 19 75.
Vararepresentanter skal- bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhol-d
L8 /21 18 /r1r
SøKNAD OM TILTAI( FRJADELING AV 6 HYTTETOIÍTER FRJA

EIENDOM GNR.A BNR.29 I SLOTTEN.

TB/22
RENOVERING

r8/23
LOMI4VAIiTNS\¡EIEN 55
TILLEGGSBEVILGNING

r8/24
GI'NNARNES

1-1 / L53
LEGESTASiIONEN I HAVøYSI'ND

r1 /519
6L

78 / r42
SKOLE TILSTAI{TDSRAPPORT

ET'KT I GULV

Orienteringssaker
Rutiner oppfølging
avvi kshåndt er i ng
Neds tyringspros e s s

Økonomi og budsjett

a

a

av krav i kontrakt vintervedfikehofd og

Måsøy kommune, 9690 Havøysund 18. september 2018

B\ørn Haral-d Ol-sen/Sign.
Komite l-eder



2t/18
SøKNAD OM TILTAK - FRADELING AV 6 HYTTETOMTER FRA EIENDOM GNR.4 BNR.29I
SLOTTEN.

Innstilling:
Teknisk komite komite godkjenner med hjemmel i pbl. $20-1 og arealdelen av kommuneplanen, den omsøkte
fradeling av 6 hyttetomter på til sanìmen ca. 14.100 m'med tilhørende avkjørsler og adkomstvei, fra eiendommen
Gnr.4 Bnr.29 i Slotten.

Tillatelsen eis på føleende vilkår;

Er tiltakene ikke igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.

Skulle det under arbeidet komme frem gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området
må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark flkeskommune omgående.

Begrunnelse;
Søknad er i tråd med med plan.

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

22118
RENOVERING LEGESTASJONEN I HAVØYSUND

Innstilling:
Kommunestyret vedtar alternativ 2,nybygg legestasjon med en rammekostnad på kr. 30 402 000,-.

Prosjektet bakes inn i økonomiplan 2019-2022.

Behandling:
Repr. Geir H Leite fremmet følgende forslag til vedtak:

Måsøy kommunestyre vil gå videre med renovering av legekontorene ved Havøysund Helsesenter.
Kommunestyret ber om at det arbeides videre for å finne løsninger innefor dagens arealer på hovedplan uten
vesentlige endringer, og en event. Utvidelse av akuttmottak. Arealene i underetasjen ble renovert i2012 og
forutsettes fortsatt brukt til dagens formåI.

En ber om at saken kommer tilbake til kommunestyret når ny løsning er utarbeidet, primært i desembermøtet.

Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Forslag fremmet av repr. Geir H Leite - Enst. vedtatt
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Vedtak:
Måsøy kommunestyre vil gå videre med renovering av legekontorene ved Havøysund Helsesenter.

Kommunestyret ber om at det arbeides videre for å finne løsninger innefor dagens arealer på hovedplan uten

vesentlige endringer, og en event. Utvidelse av akuttmottak. Arealene i underetasjen ble renovert i2012 og

forutsettes fortsatt brukt til dagens formåI.

En ber om at saken kommer tilbake til kommunestyret når ny løsning er utarbeidet, primært i desembermøtet.

Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Forslag fremmet av repr. Geir H Leite - Enst. vedtatt

Repr. Geir H Leite(AP) var innhabil i sak 23/18 - jfr. FvL ç 6, 2. ledd ogfratrådte møte.

23118

LOMMVANNSVEIEN 55 - 61 - FUKT I GULV - TILLEGGSBEVILGNING

Innstilling:
Måsøy kommunestyre vedtar å bruke ubundne investeringsfond for å dekke merkostnadene på

prosjektet tilsvarende kr 742 105,-.

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

J

Tidligere vedtatt Nytt vedtak Endring

Kostnadsramme 240 000, 00 382 105,00 142 105,00

Mva. 60 000, 00 95 526,25 35 526,25

Mva. komp. -60 000, 00 -95 526,25 -35 526,25

Bruk av lån -240 000, 00 -240 000,00

Bruk av ubundne invest.fond. -142105,00 -742 105,00

SUM

Enst. vedtatt



Repr. Geir H Leite(AP) var innhabil i sak 23/18 - jf/. Fvl. $ 6, 2. ledd ogfratrådte møte.

24/18
GUNNARNES SKOLE TILSTANDSRAPPORT

Innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar at elever på Rolvsøy får all undervisning i Havøysund.

Behandling:
Repr. Børre Stabell(AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Måsøy kommunestyre tar tilstandsrapporten for Gunnarnes skole til etterretning, og ber om at det blir utarbeidet et
forprosjekt som viser hvordan en kan etablere et tilstrekkelig skoletilbud på et begrenset areal av eksisterende
bygningsmasse, med bygningsmessige fasiliteter som tilfredstiller dagen lov - og forskriftskrav. I forporsjektet
skal også et grovt kostnadsoverslag inngå.

Forporsjektet skal være ferdig innen 1. desember 2018, og midlene hentes fra salg av Måsøy skole

Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Forslag fremmet av repr. Børre Stabell - Enst. vedtatt

Vedtak:

Måsøy kommunestyre tar tilstandsrapporten for Gunnarnes skole til etterretning, og ber om at det blir utarbeidet et
forprosjekt som viser hvordan en kan etablere et tilstrekkelig skoletilbud på et begrenset areal av eksisterende
bygningsmasse, med bygningsmessige fasiliteter som tilfredstiller dagen lov - og forskriftskrav. I forporsjektet
skal også et grovt kostnadsoverslag inngå.

Forporsjektet skal være ferdig innen l. desember 2018, og midlene hentes fra salg av Måsøy skole

Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Forslag fremmet av repr. Børre Stabell - Enst. vedtatt
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I lVlASøY KO|VIMUNE

Det ble den 25.09.2018 avholdt møte i Teknisk komite.

Møte ble hevet kl. .l!'tr0.8........

Følgende var tilstede:

6tos sl " Claöiút\/
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