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FORSKRIFT OM RE,TT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ann-Jorunn Stock
171356

Arkiv: H30

Saksnr.:
5lt7
27117

5/l I
63118

Utvalg
Omsorgskomiteen
Kommunestyret
Omsorgskomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.05.2017
15.06.2017
17.09.20t8
20.11.20t8

Omsorgskomiteen' s innstillins:
Kommunestyret vedtar Forskrift om rett til opphold i sykehjem i Måsøy kommune.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 15.06.2017 sak 27117

Behandling:

Repr. Georg Mathisen (AP) fremmet følgende utsettelsesforsalg:
Saken utsettes.

Votering:
Forslag fremmet av repr. Georg Mathisen - Enst. vedtatt

Vedtak:
Saken utsettes

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Omsorgskomiteen den 17.09.2018 sak 5/18

Behandling:

Vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift om rett til opphold i sykehjem i Måsøy kommune

Enst. vedtatt
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Dokumenter:
DOK U 17/356-5 07.06.2017 RAD/SERV/IMA H30

Måsøy Kommunestyre
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I
SYKEHJEM
17/356-8 17.07.2017 RAD/HOr\{/AJS H30
Eldrerådet i Måsøy
HØRING - FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM DOK U
17/356-7 19.06.2017 RAD/FSríLrS H30
Helse- og omsorgsleder
MELDING OM POLITISK VEDTAK . FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I
SYKEHJEM
17/356-2 19.05.2017 RAD/HOM/AJS H30
Det kongelsige helse og omsorgsdepartement
LOVENDRING OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE
BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENSESTER KRITERIER
OG VENTELISTER
t71356-3 19.05.2017 RAD/HOM/AJS H30
Måsøy kommunestyre
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM, MÅSØY
KOMMLTNE
171356-9 01.11.2017 RAD/FSIILTS H30
Brukerutvalget
FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM
t7 /356-10 27.11.2017 RAD/HOr\{/AJS H30
Måsøy pensj onistforening
FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM - FORSKRIFT PÅ HØRING

DOK U

DOK I

DOK I

DOK U

DOK U

Innledning:
Stortinget vedtok 13. juni 2016 endringer i Pasient- og brukerettighetsloven og Helse- og

omsorgstjenesteloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester. Kommunene ble pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av plasser og

disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i kraft.1.7 .2017 .

Omsorgskomiteen behandlet saken den 24.5.2017 med følgende vedtak: <Forskrift om rett til opphold

i sykehjem i Måsøy kommune sendes ut på høring med høringsfrist 8.6.2017. Eventuelle
høringsinnspill behandles av omsorgskomiteen før forskriften legges til behandling i kommunestyret
15.6.2017.>

Kommunestyrets vedtak | 5 . 6 .20 17 : < Saken utsettes))

Saksutredning:
Kommunestyrets utsettelsesvedtak skyldes at saken ikke har vært til formell behandling hos

høringsinstansene, og det har dermed ikke kommet innspill eller kommentarer til forskriften.

Høringsinstansene i denne sammenheng er Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og

Eldrerådet.

Forskriften har vært sendt ut pâhøringog det har også blitt sendt ut puning uten at det har kommet

tilbakemelding fra noen av rådene.
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Pensjonistforeningen i Måsøy og Brukerutvalget er ikke høringsinstanser, men de har begge gitt sin

tilslutning til forskriften slik den foreligger.

Saken legges derfor opp på nytt med sikte på en formell behandling og en skriftlig tilbakemelding fra
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.

Havøysund, den

Lill Tordørg Leirbakken
Rådmann

Ann Jorunn Stock
Helse og omsorgsleder
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FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I

SYKEHJEM,
MASøY KOMMUNE

Hiemmel: Irastsatt av Måsøy kornnrunestyre 15.1r.2017 nrecl lr.icnurrel i lov onl konlrnt¡nale
hclse- og CIr'rìsorgstierrester m.rn. äv 24. ,iuni 201 I nr. 30 (helse- og onlsorgstienesteloven)

$ 3-2a, 2. ledcl.

Ê I Form¡il
Forskril'tens fbrm¡Il er å sikre at pnsicnlerr firr nøclvendig og {brsvarlig helse- og
omsorgstieneste, jli'. helse- og orìrsolgstjenestelovens $ 3-2 a, i s¿uttsvar nrecl

lettiglrctsbestenrnrelsene i pasient- og brukerrettighetsloven $ 2- | -e,

Forskriften skal bidra til å klargiøre kriterier foL tildeling av langticlsopphold i sykeh.ient, strntt

beskrive hvorclan pasienterr skal ivaletas i vc¡ltctidcn.

fi 2 Vjrkeoryråde.
lìorskril'ten gielder personcr so¡n bor cller o¡r¡rlroldcr seg i Måsøy lcorrrmu¡le og sonì
kvalifi serer l-or langticlsopphold i sykeh.iern.

fi 3 Definisioner
I-[else- og on]sorgs{enesteloven $ 3-2a andre ledd i¡rnebærer cn plikt tbr den enkelte
konrnru¡re å utarbeide konrmu¡rale forskrifter med kritericr I'or tildeling av larrgtidsop¡lhold i
sykeh.ienr eller tilsvarende bolig.
I Mtisøy ko¡nntune vil tlette gfelcle langtidsop¡rholcl i sykehiem vccl I{avoysuncl helscsenter.
Omsorgsholi g onrlàttes ikke.

Onrsorgstrap¡ren illustrercr tienester på ulike nivå cler ¡rasientens c,lkencle lr.jel¡lebehov skal
nrÍrles mecl økertcle og rner onrfattendc tjencstctilbucl" 'l"iencster 

¡rå lavcrc nivå skal som
hoveclregel være lbrsøkt f'ør'tilclelirrg av larrgticis¡llass i sykchicnr.
Pasient har rett til lnngtidsoppholcl i sykeh.lenr clersonr clet cttcr en helse- og olllsolgslaglig
vurdcring er det c¡reste tilbuclcl scn'¡ l<an sikle ¡:asienten nødvencligc og ftu'svarlige helse- og
omsorgstieneslcr.

Behovct for nreclisinsk behanclling og/eller sykeplcic rnå værc av sir onlfuttcnde karakter al clct

cr behov firr langvarig helcløgns pleie og omsorg i institus.ion. Fagtienesten f oretal cn sanrlct
vurclering av ¡rasientens situas.ion, bl.a. i fcrrhold til:

,/ Flelsetilstand
,/ Mental tilstancl
,/ Kognitiv t'unksjon
,/ Ilvne til egenomsorg,/ Bofb,{,ord Hffi üf-*{ilËi|{,11ü*r*,/ Nettvcfk og dets onlsolgsevnc Ëffi lä':ülfrfr'rsY*FrùEM 

f,r^søY

| '- --__-r**--
I ï'{ I' r:{;;1'

i l'i-'¡,,1!.'i li.ïlfi '; H;o
-- -"1:q- ll/t.56

ru;r,-,f.ù-r
"3j:;:;:::" at sl/n

1,,,,, f:

l
I

¡
:



fi 4 Kriterier for rett til lottptÍdsoppltold i svkehìent

Akluelle forholcl som skal vær'e vurdert før langticlsplass i sykchjem innvilges:
a) pasientens ønske

b) ¡:asientens alder (langticis¡rlass i sykehjem er som lrovedregcl kun aktue lt lbr pasienter over
67 år)
c) boforholcl og til¡rasning av bolig, evt. slçal allernativt botilbud være vurdert iht, pasientens

l'ysiske, psykiske eller sosiale situas.iorr

d) tilrettelcgging av lielp i l{enrnret. f.eks. hvertlagsrehabilitering, hjernr:resykeplcie og/eller
lrjemnreh.jelp

e) korttids-/vekselopphold i sykehj eni

f) sosiale sløttctiltak, f,eks. dagsenter
g) trygghetsskapende tiltak o g ve I ferdsteknolo gi

h) farniliesituas"ion og nettverk skal være kartlagt

fi 5 Refi t¡l å bli siltt pt\ ventelÍste
Pasienl som opplyller kriterierre ltrr langtidsplass i sykeh.iem, men som tnecl I'orsvarlig hjelp
kan ha el annet derrestetilbud i påvente av langfidsoppholdet, skal ffi tilbud onr å settes på

venteliste dersom det på det ticlspr.rnkt ikke er ledig sykehjemsplass.
Kom¡nunen skal vurdere pasientens behov for tienester i mellon¡tiden, og tilby nødvendige og
forsvarlige helse- og omsorgstjenester i påvente av langtids¡:lass.
Ved ledig langtidsplass skal ¡rasient på ventelisten med størst hjelpebehov prioriteres.

fi 6 Soksbehandline og kløse
Kornn:unen skal fatte vedtak om innvilgelse eller avslag ¡rå søknad om langtidsopphold i
sykelr.f enr.

Søknadsskienra linnes på sylceavdelingen, hicnrnretjenesten og rådhusct, Søknad sencles lil
lr.jernrneljenesten sonl vurderer søk¡rade¡r og gjør ds nødvc¡rdig kartlegginger. Inntaksteamct
latler vedtak.
For pasient sonr opp{yller kriteriene lbr langtidsplass i sykehjem, meu sonl rnecl lblsvallig
hielp kan ha et annel tienestetilbr.rcl i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen fatte
vedtak om at vedkonunende settes ¡rå ventelisle, Komn"lunen skal fatte vec"ltak onr nøclvenclige
og lblsvarlige helse- og o¡llsorgstlenester i nlcllonttiden.
Vecltak etter denne bestemmelsen lçan pål<lagcs til Fylkesnranncn i Finnnrarl< med Itenl¡nel i

¡lasient- og brukerrettighetsloven $ 7-2.
Dc ordiriæle saksbehancllingsreglene i forvaltningsloven og ¡:asient- og lrlukerrettighctsloverr
gielder.

fr7 Erenønelel

Komrnunens beregning av egenandel følger av l;rtrskrift om egenandel.for kontmunole helse-
og omti0rgsljenesler.

fi B lkrafttredelse
Forskrifien trer i kraft 1..iuli 2017
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RENOVERING LEGESTASJONEN I HAVØYSUND

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ann-Jorunn Stock
17lr53

Arkiv:614

Saksnr.:
5l17
8l17
2Ut8
19/18
22118
4lt8
64118

Møtedato
07.03.2017
23.03.2011
20.09.20t8
13.09.2018
25.09.2018
17.09.20t8
20.1T.20t8

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Oppvekstkomiteen
Teknisk komite
Teknisk komite
Omsorgskomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Innstillins:
Omsorgskomiteen ønsker å ffi utredet et 3. altemativ som omhandler avvik/pålegg fra
arbeidstilsynet. I tillegg ønsker omsorgskomiteen en oversikt over samlede innvesteringer,
nybygg, renoveringer som er planlagt og under utredning i Måsøy kommune, før en tar stilling
til altemativ I,2 eller 3.

Måsøy kommunestyre vil gå videre med renovering av legekontorene ved Havøysund
Helsesenter. Kommunestyret ber om at det arbeides videre for å finne løsninger innenfor
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.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.03.2017 sak 5 I l7

Behandling:

Vedtak:
Måsøy kommunestyre tar saken til orientering.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.03.2017 sak 8ll7

Behandling:

Vedtak:
Måsøy kommunestyre tar saken til orientering.

Enst. vedtatt
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Behandling/vedtak i Teknisk komite den 13.09.2018 sak l9ll8

Behandling:

Saken er utsatt

Vedtak:

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 25.09.2018 sak 22118

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

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.

Behandling/vedtak i Omsorgskomiteen den 17.09.2018 sak 4/18

Behandling:

Repr. Mette Olsen(SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Omsorgskomiteen ønsker å få utredet et 3. alternativ som omhandler awik/pålegg fra
arbeidstilsynet. I tillegg ønsker omsorgskomiteen en oversikt over samlede innvisteringer,
nybygg, renoveringer som er planlagt og under utredning i Måsøy kommune, før entar stillng
til alternativ 1,2 eller 3.
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Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Forslag fremmet av repr. Mette Olsen - Vedtatt med2 mot2, da møteleder stemte for sitt
forslag.

Vedtak:
Omsorgskomiteen ønsker å få utredet et 3. alternativ som omhandler awik/pålegg fra
arbeidstilsynet. I tillegg ønsker omsorgskomiteen en oversikt over samlede innvesteringer,
nybygg, renoveringer som er planlagt og under utredning i Måsøy kommune, før en tar stilling
til altemativ 1,2 eller 3.

Vedtatt med2 mot2, da møteleder stemte for sitt forslag.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar alternativ 2,nybygg legestasjon med en rammekostnad på kr

30 4O2 000,-. Prosjektet bakes inn i økonomiplan2OL9-2O22.

Dokumenter:
DOK U t7 1153-10 25.04.2017 RAD/FSríLrS 614

Teknisk sjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK. RENOVERING LEGESTASJONEN I
HAVØYSUND
t7 lt53-4 24.02.2017 RAD/DRU/LDA 614
Lasse Danielsen
STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT RENOVERING AV HAVØYSLTND
HELSESTAS J ON 24,02,2017
l7lt53-t 24.02.2017 RAD/DRU/LDA614
Lasse Danielsen
TILSYNSRAPPORT TAK HELSESENTER - INSULA BUGG
t7 tr53-2 24.02.2017 RAD/DRU/LDA 614
bj orn. stenvold@multiconsult.no
OPPDRAGSBEKREFTELSE FOR TILBUDSFORESPØRSEL - MULTICONSULT
t7lt53-5 27.02.2017 RAD/DRU/LDA614
Lasse Danielsen
24.02.20 17 STATUSRAPPORT RENOVERING AV HAVØYSUND LEGESENTER
t7 /153-rt 30.04.2018 RAD/DRU /LDA 614
Linda Nielsen
VERTE ARKITEKT - TILBUD HAVØYSUND LEGEKONTOR
t7 lt53-12 30.04.2018 RAD/DRU/LDA 614
Lasse Danielsen
I 80420 r 8 STGNERT - OPPDRAGSBEKREFTELSE ARKITEKT VERTE(003).PDF
t7/153-7 07.03.2017 RAD/FSK/LrS 614
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - RENOVERING LEGESTASJONEN I
HAVØYSUND
17/153-8 10.03.2017 RAD/DRU/LDA 614
Canon Masoy
SIGNERT OPPDRAGSBEKREFTELSE - FORPROSJEKT - MULTICONSULT

DOK I

DOK I

DOK I

DOK I

DOK I

DOK I

DOK U

DOK I
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Innledning:
Etter Arbeidstilsynets tilsynsbesøk på legekontoret den 31.8.20L6 fikk Måsøy kommune blant annet

følgende pålegg: Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere

forhold som kan føre til helseproblemer på grunn av dårlig inneklima. Det vises til hjemmel i

arbeidsmiljøloven 5 3-1første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og innretning av

arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) 5 Z-M og forskrift om systematisk helse-,

miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 5 andre ledd nr. 6.

Arbeidstilsynet har også varslet at døgnmulkt vil bli gitt dersom ikke forholdene blir utbedret.

Avviket er ikke lukket, men døgnmulktvarsel er satt på vent fordi planleggingsprosessen har startet.

Saksutredning:
12077 ble prosessen med renovering av legekontoret startet. Leder for teknisk sektor nedsatte en

plan- og byggekomite og i møte den 22.3 ble flere problemstillinger avdekket. Det er til dels

betydelige mangler på legekontoret:

Dårlig luftkvalitet medfører helseproblem hos de ansatte. Det er disse utfordringene i forbindelse

med inneklima som ligger til grunn for arbeidstilsynets sterke reaksjon med varsel om døgnmulkt.

Det kommer ikke inn-luft inn i lokalene og flere av vinduene er limt igjen for å unngå trekk. Det betyr

at det er begrensede muligheter for å åpne vinduer og slippe inn frisk luft. Ansatte opplever

nærmest daglig plager som hodepine og konsentrasjonsvansker. De vinduene som kan, og som tidvis

må åpnes, slipper inn mye sand og stØv på vår/sommer/høst og det kan ødelegge dyrt medisinsk

utstyr på laboratoriet.

lydisolering: Dørene inn til legekontorene er ikke lydtette. Det betyr at enhver som befinner seg i

korridoren kan få tilgang på taushetsbelagt og sensitiv informasjon. Dette er brudd på

taushetsplikten og er i seg selv et svært alvorlig avvik. Det er en forutsetning at alle pasienter i

kontakt med lege skal føle seg trygge på at informasjon ikke kommer uvedkommende for øre. Noe

annet er ikke akseptabelt og er som sagt et lovbrudd.

Beredskap: Skiftestua og akutten er for liten. I akutte situasjoner er det viktig å ha tilstrekkelig

arbeidsplass slik at oppfplgingen av en akutt syk pasient blir optimal. I enkelte tilfeller kan det være

mange aktører til stede (ambulansepersonell, lege(r), vakthavende sykepleier). I tillegg må det være

lagt til rette for en hensiktsmessig plassering av nØdvendig medisinsk utstyr.

Lagerkapasitet: Det er for liten lagerkapasitet og dermed utfordrende å ha tilstrekkelig

beredskapsmedisin. Siden det ikke er apotek i kommunen er det viktig å ha et visst lokal lager av

medisin.

Nedslitte overflater: Spesielt gulvbeleggene er slitte og det vanskeliggjør renholdet. De hygieniske

krav blir dermed ikke ivaretatt på en tilfredsstillende måte. På et legekontor er det særlig viktig at

alle overflater er slik at det muliggjør et godt og akseptabelt renhold.

Annet: Det er uhensiktsmessig intern struktur på laboratoriet og det betyr at arbeidsoppgavene ikke

kan utføres så effektivt som mulig.

Det er ikke plass til digitale løsninger som for eksempel fjernkonsultasjon med

spesia I isthelsetjenesten.

Ansatte på legekontoret er en yrkesgruppe som har relativt stor risiko for å bli utsatt for vold og

trusler. Dagens fysiske utforming av arbeidsplassen er ikke tilrettelagt for å ivareta sikkerheten til de

ansatte på en god måte. I arbeidsplassforskriftens 5 2-1 står følgende: Ved utforming og innredning
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av orbeidsplasser og orbeidslokaler skol det tas særlige hensyn til fore for vold og trussel om vold.

Like før arbeidstilsynets besøk i 2Ot6 var det i tillegg en vannlekkasje fra taket og to datamaskiner i

resepsjonen ble ødelagt. Det ble boret hull i taket, noe som medførte at støv og isolasjon drysset

ned på arbeidsbordet. Dette ble bemerket i arbeidstilsynets rapport. Status iforbindelse med taket

og en evt. fare for nye lekkasjer er ikke avklart.

I mars 2018 ble det iverksatt et forprosjekt og Rambøll v/ ingeniør Roy Jonas og Verte arkitekter
v/Linda Nielsen ble engasjert. I april ble det foretatt en befaring på helsesenteret og det ble avholdt

møte med administrasjon og representant fra fagtjenesten.

Det ble tidlig avklart at det er lite hensiktsmessig å bare renovere ventilasjonsanlegget fordi det er

flere og omfattende bygningsmessige utfordringer knyttet til driften av legekontoret.

Oppdraget til Rambøll/Verte ble derfor:

L) Tegne et utkast på renovering av eksisterende bygg og kostnadsestimere.

2) Tegne et utkast til nytt bygg og kostnadsestimere.

I forbindelse med renoveringen vurderes det som viktig og riktig å etablere lokaler som tilfredsstiller

både dagens og morgendagens krav; I mai forelå første utkast til tegninger av legekontoret.

Tegningene ble nøye vurdert og det ble gjort noen endringer i tråd med tjenestens behov.

Arkitekten fulgte opp alle innspill, men påpekte at det var begrensninger i eksisterende bygg. Et

nybygg vil gi et større bygningsvolum og ønskede funksjoner vil komme på plass.

<Skisseprosiekt og kostnadsoverslag. legestasionen Havøvsund helsesenter> beskriver to alternativ:

1) Ombygg legestasjon med en rammekostnad på kr. 16 187 000,-

2) Nybygg legestasjon med en rammekostnad på kr. 30 402 000,-

Prisforskjellen på nybygg kontra renovering er dermed på kr. L4 215 000,- (se vedlegg for detaljer)

I en byggeperiode, det være seg renovering eller nybygg, kan lokaler i 1-. etasje på sykeavdelingen

frigjøres til drift av legekontoret. Det vil dermed ikke påløpe ekstra utgifter til drift av legetjenesten.

Ulemper ved en renovering av eksisterende lokaler:

r' En renovering innen eksisterende rammer gjør det vanskelig å få til alle ønskede funksjoner.

Arkitekten har fått mange innspill på tjenestens behov som ikke er mulig å etterkomme.
./ Kostnadene som er est¡mert i forbindelse med en renovering kan erfaringsmessig bli høyere i

fo rbi nde lse med ufo rutsette pro ble msti I I i nger.
,/ Takhøyden er for liten i eksisterende bygg. Den er pä 226 og247 cm, og passasjer under

dragere er på ca. 22O cm. Ved fjerning av nedforing kan247 cm takhøyde oppnås, men det
er avhengig at det er mulig å gå med kabling og ventilasjon i eksisterende kaldloft. Det er
også usikkert om 247 cm kan oppnås på alle rom. Ved en slik løsning vil kommunen være

avhengig av dispensasjon fra Arbeidstilsynet vedr. takhøyde.
r' Det er knyttet stor usikkerhet tíl bruk av eksisterende kaldloft til kabling og ventilasjon.
r' Bygget er alt for smalt (ca. 8,5m innvendig med tilleggsiso) til å finne gode planløsninger og

det gir bygget liten fleksibilitet. Dermed vil ikke arealbehovet for legekontorer, lager,

venteareal og personalrom bli tilfredsstillende.
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./ En renovering av eksisterende lokaler vil gi større driftskostnader av underetasje (gammelt

bvce).
r' Takhøyden i underetasjen er helt nede i 210 cm på enkelte steder og er derfor ulovlig å leie

ut.
./ En får ikke utnyttet arealet i underetasjen grunnet lav takhøyde og det blir dermed ingen

mulighet for inntekter.
,/ Merkostnader /uforutsette utgifter vil belaste driften direkte i form av økte renter og avdrag.
/ Hulltaking for ventilasjonsrom i dekke mellom underetasje og 1 etasje er uavklart og kan

medføre ekstra kostnader til forsterkning av konstruksjon ved hulltaking.
r' En omfattende ombygning av eksisterende bygg som ikke fungerer vil demotivere de

ansatte.

Fordeler ved en renovering:

,/ Lavere kostnader.
./ Forbedret inneklima selv om det er usikkert om det blir like godt som nytt.
r' Bedre og enklere renhold.

Ulemper ved nvbvgg:

r' Høyere kostnader

Fordeler ved nvbvgg:

r' Ombygningspris pr. kvm. er mindre ved nybygg enn ved renovering (kr 46 918,- for ombygg

og43 43t,- for nybygg, se kostnadsoverslag)
./ Kostnadene vil være mer forutsigbare.
,/ Et nybygg vil skape større areal i kjelleretasjen på helsesenteret, noe som kan bidra til at

lokaler kan frigjøres og generere leieinntekter.
,/ Et nytt og funksjonelt bygg vil skape gode arbeidsforhold for alle på legekontoret. På

vektskåla kan det også bidra til at sjansene for å beholde fagpersonell bl¡r større, spesielt

leger som alle kommuner har store utfordringer med å rekruttere og beholde.
,/ Det vil være mulig å legge til rette for psykologtjeneste som blir lovpålagt fra 2020.
./ Nytt bygg muliggjØr digitale løsninger og fjernkonsultasjon med spesialisthelsetjenesten. Det

betyr at enkelte pasienter kan spares for lange reiser. Her er det også potensiale for
besparelser i forbindelse med ledsagertjeneste.

,/ Nye og moderne lokaler vil oppleves positivt for pasientene.

Rådmannens vurderi[$ (også personal- og økonomiske konsekvenser):

En renovering av legekontoret er helt nØdvendig og det vil medføre en stor investering for
kommunen. Det er viktig at investeringen ikke bare dekker dagens krav, men også innebærer en

løsning som er fremtidsrettet. Siden det er mange usikre moment kan en renovering fort bli dyrere

enn kostnadsestimatet skulle tilsi.

Dersom en vurderer nybygg vil det ligge til rette for tilpasning av lokaler i kjelleretasjen på

helsesenteret. Et aktuelt alternativ kan være å etablere helsestasjon i nærmere tilknytning til
legetjenesten, noe som også er itråd med fagtjenestens ønske. Da vil andre ledige lokaler kunne
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tilpasses nytt NAV kontor. NAV har tidligere signalisert behov for nye lokaler og vilje til å dekke deler
av kostnader i forbindelse med etablering av nytt kontor.

Med forbehold om leieinntekter kan driftskostnadene ved et nytt bygg blitilnærmet lik kostnader
ved renovering. Prisforskjellen er ifølge kostnadsestimatet på kr. 14 215 000,- (trolig vil forskjellen bli

mindre med tanke på de mange usikre moment iforbindelse med en renovering). Denne
prisforskjellen vil gi årlige renter og avdrag på kr. 850 000,- Dersom en tar høyde for sannsynlige

leieinntekter vil merkostnaden bli på rundt kr. 450 000,- pr. år.

Dette er kostnader som vurderes som lave i forhold til nytteverdien av nye og moderne fasiliteter
som er tilpasset behovet. Det vil gi kommunen et moderne legesenter som vil komme innbyggerne

til gode. Et legesenter som er tilpasset både nåværende og fremtidig behov, lagt til rette for digitale
løsninger og fjernkonsultasjon, tilrettelagt for god akuttmedisinsk innsats, og ikke minst ¡nnebære

sikkerhet og gode arbeidsforhold for de ansatte.

Etter en total vurdering vil rådmannen tilrå nybygg.

Vedlegg:

Skisseprosjekt og kostnadsoverslag, legestasjonen Havøysund helsesenter

Havøysund, den

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann
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1 SAT4MENDRAG

Vår oppgave har vært å lage skisseforslag og kostnadsoverslag for ombygg av
eksisterende bygg og riving/nybygg av ny legestasJon på Havøysund Helsesen-

ter.

Alternativ l.
Ombygg innebærer r¡vn¡ng og ombyggíng av eksisterende legestasjon med ny*

bygd hovedlnngang og akuttmottak med ambulansegarasje. Ombygd og nytt
areal på ca. 345 kvm, Tegninger, planløsnlnger og arkitektur må behandles vi-
dere i et forprosjekt eller detalJprosjekt.
Rammekostnad er estlmert tll 16 187 000,- NOK eks. mva.

Alternativ 2.
Nybygglng innebærer rivning av eksisterende legestasjon og nybygg legesta-
sJon i to etasjer, Nytt areal er ca. 700 kvm. Tegnlnger, planløsninger og arkl-
tektur må behandles videre i et forprosJekt eller detaljprosjekt.
Rammekostnad er estimert til-30 402 000,- NOK eks. mva,
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2. INNLEDNING

Måsøy kommune har engasjerL Rambøll avd, Alta og Verte Arkitektur & Landskap AS til utarbei-
delse skisseforslag og kostnadsoverslag for ombygg av eksisterende bygg og riving/nybygg õv ny

legestasjon på Havøysund Helsesenter.

Det er utarbeidet forslag på ombygning av eksisterende legestasjon og ett alternativ sorn inne-

bærer rivning äv eks¡sterende legestasjon inkl. uncleretasje lrvor det er foreslått en arkitektonisk
utfornring. Prosjektets areal, volum og kostnader er vurclert på et enkelt, men realistisk nivå,

Tegningene som er utarbeidet har som hovedmål å vise plan for innhold og logistikken I legestð-
sjonen, og har ikke som nrålsetning å vise frerrr endelig arkitektur i prosjeklet. Merk at planene

skal og n¡å bearbeides videre.

3, 0PPDRAGIFORUTSETNINGER

3.1 Grunnlag

Denne rapporten baserer seg på følgencle grunnlag:
- Iht. muntlig bestilling av teknisk sjef l-asse Danielsen den 14.03.201B.
- Oppdragsbekreftelse og tlmesestimat pr. 25,04.2018.
- Tilbud fra Verte Landskap & Arkitektur datert 25.04.2018,
- Tegninger datert 1978.
- Branntegninger datert 08.11.2012.
- Befaring ved Havøysund Helsesenter, 16. april 2018.

3.2 Offentligrettslige krav/ Gjeldende plan

Ornbygg og alternativ løsning med større nybygs anses å være iht. overordnet plan.

3.3 Dagens situasjon

Uttalelser av refiresentant for de ansatte på legestasjon.
1. Skiftestua/akutten er for liten.
2. Laboratoriet, clen interne strukturen er er1 utfordring. Det nrå engasJeres kompetent per-

son (Konsulent på lab og lrygiene) med erfaring som skal,være med på skissere løs-ning. t
dag er det utfordring med vást<emuligheter, Det er foreslått at en mulig løsning er å ut-
vide bygningen 1,Bm sørover.

3. Døren slår feil vel i inngangspartiet,
4. For liten lagerplass. Dette skaper utfordring i forlrolct t¡l å hð beredskaf¡s medisirrer inær-

heten, ved akutte henelelser'.
5, Det gamle røntgenrommet er ikke i bruk og bør utnyttes.
6. Elektriske punkter
7. Belysning
B.m
9. Hygiene
10. Gulvbelegg
11. Vegger
12. Tak/innertak og himling
13. Støy (veldig lytt i lokalet)
f4. Dårlig ventilasjon
15. Dårlige vinduer
16. Sprinkleranlegg
17. Varmeanlegg

Uttalelser ãv representant for vaktmester:
l. Fyrrommet (gjennomgå tekniske løsninger og utstyr).
2. Temperaturstyring legestasjon
3. Underetasje vil bli berørt og fysioterapeut og vaktmester må flyrte
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Uttalelser av Rådmann:
1. Se på muligheten til å f¡erne alle vegger og bygge opp på nytt.

Notater fra møte den 16.04.2018.
1. Tilskudd Enova

2. Fjernvarme fra havbunn
3, Høyde garasjeport for ambulanse er for lav.
4. Lekkasje fra tak.
5. Inneklima dispensasjon av Arbeidstilsynet på overtid,
6. Korridor bredde 2 meter
7. Nye krav vedr. legekontor følges og disse tilpasses nødvendig størrelse.
B. Lovpålagt psykologi tjeneste
9. Lydbilderom * telematikk
10, To løsninger presenteres
11. Snemåking hensyntas

3.4 Behov

Legestasjon har ett generelt behov for større arealer for legekontor, laboratorium, resepsjorr og

akuttmottak etc.

3.5 Grunnforhold

Grunnforholdene er ikke undersøkt men vi antar at bygget er fundamentert direkte på f¡ellgrunn
Det er ikke tatt hensyn til ev. forurensede masser i grunnen.

3.6 Miljø

Det er gjennomført miljøkartlegging av bygget og indikasjonene er positiv med få skadelíge byg-
gematerialer. Obs: Rapporten er ikke klar pr. dato,

3.7 Skisser levert av Verte Lalrdskap & Arkitektur

Vedlagte tegninger viser ombyggingsforslaget, nytt bygg samt snitt- og perspektivtegning av ny-
bygg. Følgende skisser er vedlagt:

- A 20-1 Ombygging - Plan 1- etasje
- A2O-2 Nybygg * Plan 1, etasje
- A 20-1. Nybygg - Plan kjeller
- A 30-1 Snitt A og perspektiv



LegpstasJon l{ðvøysund Helsesenter

4. BESKRIVELSE

Gjennomgår byggverkets funksjoner iht. NS 3450 bygningsdelstabellen, Denne beskrivelsen gjel-
der nytt bygg.

4.t Felleskostnader

r0 Rigg og Drift

Alle kostnader til etablering og drift av alle faste driftsmid, på stedet: Veier, plasser, provis. for
tekniske anlegg, hrakker, lagre, kraner og transportmidler, oppsett av stillaser, r¡gging ðv pro-

duksjonsmidler, sluttrengjøring og etablering av rnålreferanser. Listen er ikke uttømmende.

Hjelpearbeider for tekniske installasjorrer på spesifiserte arbeider som f,eks, hovedgrøfter, inn-

vendige grøfter, sjaktvegger og andre føringsveier san'rt lnnstøpingl innpussing av alle tekniske
gjennomføringer.
Kostnader FDV-dokumentasjon

4,2 Bygning

2l Grunn og fundament
Sprenging, oppgraving, bortkjøring, tilkjøring av masse samt kornprimering og avretting. Enkel

fundamentering med plate på mark, inkl. punktfundamenter, såle og grunnmur,

22 Bæresystemer
Bærende konstruksjoner av prefabrikerle betong-elementer og stålkonstruksjoner, søyler og dra-
gere,

23 Yttervegger
Yttervegger ¡ 1, etðsje av isolerte bindingsverksvegger t'ned utvendig panel samt enkelte felter
fo¡-blendet med tegl, l(jellervegger. av plasstøpte betongvegger.

24 fnnervegger
lnnervegger med stålstendere, isolerl nled 70rnnr rnirreralullplater, og l<ledcl nted to lag 13 rnrn

gipsplater, sJ:arklet og rnalt.

25 Þekker
Dekke over unde¡etasje av betong hulldekke, Linoleunr i korridot'er, kotrto¡ og venterom. Hel-

sveiset vinyl i spesialrorn, våtrom og kjøkken.

26 Yttertak
Taket bygges som oppforet og luftet, uisolert tretak. Taket tekkes med ståltakplater lik eksiste-

rende taktekke på Helsesenteret.

27 Fasl. inventar
Kjøkkeninnredning på pause-spiserom

VVS-installasjoner

31 Sanitær
Normal standard på utstyr,

4.3
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32 Varme
Oppvarming med radlatorerf fjernvarme, snøsmeltning.

33 Brannslokking
Ikke vurdert i denne fasen

36 Luftbehandling
Det etableres nytt ventilasjonsanlegg for legestasjon,
Ventilasjon prosjekteres iht person- og materialbelastning samt forurensinger for helsebygg som

beskrevet i TEK 10, samt arbeidstilsynets veiledning 444.

Venti lasjonsanleg g prosj e kteres energieffektivt o g skal være behovsstyrt.
Aggregatet skal utstyres med frekvensstyrt EC- vifte og roterende varmegjenvinner med en qjen-

v¡nn¡ngsgrad på minimum B0 o/o.

Ventilasjonsanlegget vil bli utrustet med filtrering på OåOe tjllufts- og avtrekksclel av høy kvalitet,
Filterklasse F7.

4.4 EL-installasjoner

41 Basisinstallasjon for elkraft
Jordingsanlegg i henhold til gjeldende forskrifter med hovedjording og utjamrringsforbindelser til
ledende anleggsdeler. Det er antatt at eksisterende overgangsmotstand til jord er tilfredsstil-
lende. Føringsveier utført som rør i dekke og kabelbroer ved tak og plassering av uttak i laorato-
rier, For føringsvei fra hovedfordeling og til underfordeling(er) forutsettes det fellesføring for
kraft, tele og automatiser¡ng. Det legges videre opp til skjult installasjon.

Det er medtatt nødvendig lys- og brannisolering i utsparinger

43 Lavspent forsyning
Stigere og fordelinger med god reservekapasitet. Kurssikringer utført som kombivern. Rikelig

kursopplegg for lys, stikkontakter og varme- og VVS anlegg, Varme styres med sentrale termos-
tate r,

43 Høyspent forsyning
Det er antatt at l-lelsesenterets transformator har nødvendig l<apasitet for utvidelsen

44 Lys
Belysning etter gjeldende normer, Godt interiørtilpassede armaturer,

45 Elvarme
Vannbåren varme¡ se l<to 32. Ovner for å hinclre l<aldras ved store glassoverflater. Varmel<abler i

våtrom og inngangspartier.

4.5 Ekom og Automatisering

5l Basisinstallasjon for ekom- og automatiseringsanlegg
Nødvendige føringsveier for dette er tatt med under kapittel 41; Basisinstallasjon for elkraft.

5 2 Integrert kommunikasjon
Integrert spredenett for telefon og data til kontorer, resepsjon, akuttmottak, laboratorium og

andre arbeidsplasser.

54 Alarm og signal
Brannalarmanlegg i alle arealer.
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55 tyd og bilde
Antenneanlegg til oppholdsrom.

56 Automatisering
Automatikktavle for ventifasjonsag gregat

4.6 Utomhus

70 Utomhus generelt
Utomhusarealene planeres, oppfylles og utgraves slik at de ferdig opparbeide arealene følger ter-
renget som idag. Utomhusarealene og mot ny hovedinngang asfalteres, Det etableres lavpunkter
med sandfang, for håndtering av overvann.

Vann, overvann og spillvann tilknyttes det kommunale nett

Parkering tilknyttet Havøysund Helsesenter er ikke vurdert men antas ivaretatt

4,7 Andre kostnader

8O Prosjektering og byggeledelse
Prosjektering ifm. skisseprosjekt, hovedprosjekt, detaljprosjekt, byggesøknader, komplettering,
kontraherlng, kontroll, Brann-, HMS- og FDV-dokumentasjon,
Prosjekt- og byggeledelse. Kontrollordninger ifm ny plan- og bygningslov,

Forventet tillegg og reserver og marginer
Det er tatt høyde for ett t¡llegg på ca. 8%.

Reserver og marginer antas som usikker grunnet at prosjektet er utført som et overordnet skis-

seprosjekt, og at endelig løsning må bearbeides, Det er erfaringsvis ofte 20Yo forskjell på inn-
komne entreprisepriser. Reserver og marginer er her inkludert med henholdsvis 20 og 30o/o.
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5 KOSTNADSESTIMAT OMBYGG LEGESTASJON

Ombygg innebærer r¡vning av hovedlnngang, akuttmottak og stripping av I etasJe lnnvendig. Det

bygges ny hovedinngang og akuttmottak med ambulansegarasje, Skifer- og undertak fjernes og

nytt undertak, lekter og stålplatetak monteres. Det etableres nytt ventilasjonsrom i underetðsje,
Yttervegger og himling tilleggsisoleres iht. TEK 17 krav. Ombygd areal i 1 etasje er på ca. 255

m2, og ny lrovedinngang og akuttmottak på ca 70 m2. I tillegg er det beregnet ombygg av ett
ventilasjonsrom i underetasjen på 20 nrz. Totalt er ombygd og nytt areal på ca. 345 m2 (inkl, om-

bygd areal i underetasje).
Tegninqer, planløsninger og arkitektur må behandles videre i et forprosjekt eller detaljprosjekt.

' Tegning A 20-1 Ombygging - Plan 1. etasje

Mrk.; Kostnader ifm. videre avklaringer vedrørende prosjektet under kap. 7 er ikke inkludert i

kostnadsoverslaget.

Kon. Beskrivelse NOK/mr Pris eks. mva

I
2

2

3

4

5

Felleskostnader kr 1794 kr 619 000

Bvening inkl. TEK1O oppgr. utv.vedlikehold kr 16 901 kr 5 831 000

Rivning lnng, akuttm. og innv. stripping kr 2L57t kr 906 000

WS-lnstalasioner kr 4 736 kr 1 634 000

Elkraft kr 2562 kr 884 000

Ekom oe automatiser¡ng kr 641 kr 221 000

6

1-6

Andre inst. kr 386 kr 133 000

Huskostnad kr 29646 kr 10 228 000

7

\-7
Utenomhus kr 252 000

Entreprisekostnad kr 10 ¡t80 000

I
1-8

Generelle kostnader kr t" 048 000

Forventet byggekostnad 33414 kr 11 528 000

0

Forventet tillegg kr 923 000

Forventet prosiektkostnad 36090 kr 12 451 000

Reserver og marginer (Usikkerhet) 3A,OVo kr 3 736 000

Rammekostnad 46919 kr 16 187 000
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6. KOSTNADSESTIMAT ¡IYBYGG LEGESTAS]ON

Nybygging innebærer rivning av ekslsterende legestasjon og nybygg legestasjon i to etasjer.

Byqget er utvidet med 3 meter på Oet bredeste mot nord-øst i forhold til eksisterende bygg. Det

er utarbeidet skisseforslag etter ønsket behov for underetasje og 1 etasje i samarbeid med dere.

Nytt areal i underetasje er på ca. 280 m2, og ca. 350 m?nytt og 70 m2ombygd areal i 1 etðs¡e.

Totalarealet blir på ca. 700 m2, Tegninger, ¡rlanløsninger og arkitektur må behandles videre i et

forprosJekt eller detaUprosjekt.

Tegninqer:
- AZA-2 Nybygg - Plan 1, etasje
- A 20-1 Nybyss - Plan kjeller
- A 30-1 Snitt A og perspektiv

Mrk,l Kostnader ifm, videre avklaringer vedrørende prosjektet under kap. 7 er ikke inkludert i

kostnadsoverslaget,

Beskrivelse NoK/m'¿ Pris eks. mva

Felleskostnader kr L729 kr 1 210 000

Bygning kr L7 92A kr L2 544 000

Rivnins sammel bvgning kr 28L7 kr 1 324 000

WS-lnstalasioner kr 4 480 kr 3 136 000

Elkraft kr 2 560 kr L792WO

Ekom og automatisering kr 640 kr 448 000

Andre inst. kr 513 kr 359 000

Huskostnad kr 29733 kr 20813 000

Utenomhus kr 512 000

Entreprisekostnad kr 21 32s 000

Generelle kostnader kr 2 133 000

Forventet byggekostnad 33511 kr 23 458 000

Forventet tillege kr 1 877 000

Forventet prosiektkostnad 36193 kr 25 33s 000

Reserver og marginer (Uslkkerhet) 20,44/o kr 5 067 000

Rammekostnad 43431 kr 30402 000



LegestosJon Havoysund Helsesenter

7, AVKLARINGER

I forbindelse med real¡sering av legestasjon er det identifisert følgende avklar¡nger I en videre
prosess:

- Nytt bygg er t¡lrettelagt for fjernvarme, men etablering av fjernvarmeanlegg er ikke med-
tatt og må vurderes.

- Tllskudd Enova,
- Ev. oppgradering teknisk rom i underetasje (begge alternatlvene).
- Riving av pipe i planlagt ombygd areal (begge alternativ).
- Takløsning ambulansegðrasJe(beggealternativene),
- Takhøyde i planlagt ombygd areal, akutt og lab (begge alternativene).
- Arbeidstilsynets samtykke for lav takhøyde ved ombygglngsalternatlvet (ombygg),
* Muligheter for bruk av eksisterende kaldloft til bruk for ventilasjonsanlegg og andre rørfø-

rlnger (ombygg).
- Ëv, tllleggsisolering i etasjeskllle og kuldebroer mot underetasje (ombygg).
- Etablering av ventilasJonsrom I underetasje med hulltaking og ev. forsterkninger ãv eta-

sJeskille (ombygg).
- Forurensing i byggegrunn (nytt bySS),
- Ev. Sprengning ev, pigging av byggegrunn p.g,a,større romhøyde og tllpasnlng tll gam-

melt bygg (nytt bygg).

Med vennllg hilsen

Roy Jonas
Ingeniør
D (+47r 905 10 338
roy.jonas@ramboll.no

Rambøll
Konglevelen 45
N-9510 Alta
f (+47r 78 44 92 22
www.ramboll.com
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Sak 65/18

GUNNARNES SKOLE TILSTANDSRAPPORT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Arne Møller
l8lr42

Arkiv: 614

Saksnr.:
20118
24118
r4lt8
6sll I

Utvalg
Teknisk komite
Teknisk komite
Oppvekstkomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.09.2018
25.09.2018
20.09.2018
20.rr.2018

Innstillins:
I påvente av behandling i teknisk komite tar oppvekstkomiteen tilstandsrapporten til
orientering. Skolestrukturen kan ikke tas hensyn til i denne saken.

Måsøy kommunestyre tar tilstandsrapporten for Gunnames 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 forprosjektet skal også et grovt kostnadsoverslag
inngå.

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

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 13.09.2018 sak 20118

Behandling:
Saken er utsatt.

Vedtak:

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 25.09.2018 sak 24118

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 dagens lov - og forskriftskrav. I forprosjektet skal også et grovt kostnadsoverslag
inngå.

Forprosjektet skal være ferdig innen 1. desember 2018, og midlene hentes fra salg av Måsøy
skole
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Sak 65/18

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 forprosjektet skal også et grovt kostnadsoverslag
inngå.

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

skole
Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Oppvekstkomiteen den 20.09.2018 sak l4ll8

Behandling:
Repr. Jan Harald Lyder (H) fremmet følgende forslae:

Kommunestyret ber rådmann utrede ny skole på Rolvsøy. Skolebygget tilpasses dagens

elevtall, samt kontorfasiliteter og rom for IKT.
Undervisning som krever spesialrom og utstyr gjennomføres intensivt på Havøysund skole i
perioder med normalt stabile værforhold.
Ved utredning av ny skole på Rolvsøy må rådmann komme med alternativ om kommunalt
eierskap av bygg eller la private bygge skolen. Langsiktig leieforhold må legges ut på anbud

Ppnr Remth Sirrrcen IAP\ fremmet îalnonr1o fnrclqc.

I påvente av behandling i teknisk komite, tar oppvekstkomiteen tilstandsrapporten til
orientering. Skolestrukturen kan ikke tas hensyn til i denne saken.

Vortering:
Forslag fra repr. Jan Harald Lyder (H) falt
Forslag fra repr. Bernth Sjursen (AP) vedtatt mot 1 stemme

Vedtak:
I påvente av behandling i teknisk komite tar oppvekstkomiteen tilstandsrapporten til
orientering. Skolestrukturen kan ikke tas hensyn til i denne saken.

Vedtau mot 1 stemme
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Rådmannens innstilling:
Måsøy kommunestyre vedtar at elever på Rolvsøy får all undervisning i Havøysund.

Dokumenter:

DOK I tglt42-l 14.03.2018RAD/DRUiLDA 614

Norconsult AS
TILBUD TILSTANDSVURDERING GUNNARNES SKOLE

Innledning:

I kommunestyrets møfe 07112-17 ble det fattet følgende vedtak i sak 81/17, bokstavpunkt <n>:

<Gunnarnes skole: lv 50 000,- tilstandsrapport på skolebygget utarbeides>

Det ble i mars bestilt tilbud på tilstandsrapport fra Norconsult. Tilbudet var på 60.000,- eks.

mva. Dette tilbudet ble akseptert og satt i bestilling.

Saksutredning:

Tilstandsrapporten ble ferdigstilt august 2018. Rapporten peker på mange store eller alvorlige
awik ved bygningen. Ifølge tiltakslista vil det koste 10,4 mill å utbedre slike feil og mangler. I
tillegg avdekker rapporten flere vesentlige avvik. Kostnadsramme for å utbedre disse er anslått
i tiltakslista til knappe 4 mill. Rapporten avdekker dessuten noen mindre eller moderate awik,
som har en kostnadsramme på 450.000 å utbedre. Totalt dreier det seg om en kostnad på
nesten 15 mill for å utbedre alle feil avdekket i tilstandsrapporten.

Rapporten påpeker også at kostnadsoverslagene er svært usikre. Det er ikke tatt hensyn til
viktige faktorer som for eksempel markedssituasjonen, tilbud og etterspørsel. Det er heller
ikke hensyntatt om utbedringene skal gjøres samlet, eller bit for bit. Erfaring tilsier at disse
faktorene kan være svært fordyrende, og totalkostnaden kan i realiteten være vesentlig større
enn det som framkommer i tiltakslista.

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

Det er på det rene at Gunnames skole bærer preg av manglende vedlikehold over lang tid.
Tilstandsrapporten avdekker at forfallet nå har gått så langt at situasjonen må betegnes som
alvorlig. Det er ingenting i rapporten som tilsier at bygget bør stenges umiddelbart, men det
vurderes at dette kan bli realiteten på kort eller mellomlang sikt. Omfanget av alvorlig
mangler tilsier at man nå må ta et prinsipielt valg på hva man skal gjøre fremover, før man
beslutter å iverksette strakstiltak.

Det er en realitet at Måsøy kommune har vesentlige investeringsbehov de kommende årene.

En må erkjenne at forfallet generelt er så fremtredende at mange viktige prosjekter ikke lenger
kan utsettes i noe særlig grad. Eksempler på dette er legekontoret, Havøysund skole og
Fjellveien med vann og avløp. I tillegg er det et sterkt ønske å igangsette
næringsutviklingsprosjekter som industriområdet i Hallvika. Kommunal andel av
kunstprosjektet til Nasjonal turistvei er også en kostnad det må tas stilling til. Videre er det
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store oppgraderingsbehov på kommunale boliger. Det totale investeringsbehovet er viktig å
hensynta også i denne særskilte saken.

En kan se for seg ulike altemativer for å gi elevene på Rolvsøya et forsvarlig og godt

undervisningstilbud;

l. Undervisningstilbudet fortsetter v/Gunnarnes skole som nå. Usikkerheten består i at

det er uvisst hvor lenge en kan fortsette førbyggeter i så dårlig forfatning at det er fare

for liv og helse.

2. Måsøy kommune plasserer en brakkerigg som huser kontor og vanlige klasserom

m/god infrastruktur innen IKT. Undervisning som krever spesialrom giennomføres på

Havøysund skole. Fag som Mat & helse, kunst & handverk og andre fag som krever

spesialutstyr tilbys som intensivopplæring i Havøysund med lærere fra Gunnarnes

skole. Undervisningen tilpasses vær- og vindforhold, og legges da til perioder med

normalt stabile værforhold. I dag mottar elevene undervisning i naturfag når de er i
Havøysund for å ha svømming.

3. Elevene mottar all undervisning i Havøysund, og blir elever i sine respektive klasser

der. Forutsetninger som må oppfrlles:
a) Dette krever daglig båtavgang tillfraHavøysund.
b) Dersom elevene er forhindret fra å komme seg til Havøysund, vil elevene få

veiledning fra en assistent i altemative lokaler på Rolvsøy. Undervisninga
planlegges i dag på digitale plattformer, og forholdene ligger da til rette for
forsvarlig opplæring.

c) Det etableres en beredskapsordning i Havøysund dersom elevene ikke kommer seg

hjem etter endt skoledag.

4. Gunnarnes skole utbedres i hht. dagens krav for skolebygg, jfr. Tilstandsrapport fra
Norconsult. Det vil kreve investeringer på minimum 15 millioner kroner.

5. Det settes opp et nytt skolebygg på Rolvsøy tilpasset dagens elevtall.

Når det skal fattes en beslutning om hvilken strategi man velger i denne saken er det flere ting

som må hensyntas. Det er åpenbart at kostnadsspørsmålet er viktig. En annen viktig faktor er

Måsøy kommunes store utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell, særlig til Rolvsøy.

Dette er utfordringer som ikke vil bli enklere framover. Etter en totalvurdering tilrår
rådmannen alternativ 3.

Vedlegg:

- TilstandsrapportGunnarnesskole
- Hovedrapport Gunnarnes skole

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Havøysund, den I 0.09.20 1 8
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kop¡eres eller gjøres

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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Norconsuh eþ Oppdragsnr.: 518 1861 Dokumentnr.: 001 Versjon: J02

Sammendrag

Norconsult AS har på oppdrag fra Måsøy kommune utarbeidet en Tilstandsrapport for

Gunnarnes skole. Tilstanden er vurdert opp mot dagens krav til skolebygg, basert på NS

3424 analysenivå 1.
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ln nholdsfortegnelse

I OPPDRJTGSBESI{RÍVEI,SE

2 TILT.ÉKSIJISTE

3 KONKLUSJON

5

7

9
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OPPDRÄGSBESKRIVELSE

Data om analvseobiektet

Gnr/Bnr:
Adresse

Oppdragsnr.: 5lB 1861 Dokumentnr.: 001 Versjon: J02

¡

Byggeår:
Hovedkonstruksjon
Nåværende eier:

Tilstandsanalvsen

Analysetidspunkt
Oppdragsgiver:
Utførende:
lnvolverte:
Kompetanse:

2t138
Gunnarnes
9670 TUFJORD

1954
Bindingsverk
Måsøy kommune

Mars 2018
Måsøy kommune
Norconsult AS
Geir H. Leite
Lang erfaring og utdannelse på ingeniørnivå innenfor

respektive fag. NTF - godkjenning på Tilstandsvurdering
og Tilstandsanalyse

Omfang av analysen: Tilstandsvurdering på nivå 1 opp mot dagens krav til

skolebygg

Analvsenivå 1:

Tilstandsanalyse av generell art basert på visuelle observasjoner, eventuelt

kombinert med målinger som kan styrke informasjonen om tilstanden. lnnhenting av

relevant dokumentasjon tilpasset oppgaven. Det skal fastsettes konsekvensgrad og

angivelse av årsak til awik ved tilstandsgrad (TG) 2 og 3. Det skal foreslås tiltak for

å redusere oppståtte konsekvenser eller lukke awik der det er registrert TG 2, TG 3
eller TGIU. Det skal angis awik i forhold til dokumentasjonskrav. Det skal fastslås

eventuelle behov for videre undersøkelser på nivå 2 eller 3.

Se i tabell under for kriterier for plassering av tilstandsgrader. Tabell er hentet fra
Norsk Standard 3424.
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\fl

Taþell 2 - Tllstandsgrader

Bakqrunn for analvsen:

Det er lagt til grunn å gjennomføre tilstandsvurdering nivå 1, i hht. NS 3424.

Vurderingen omfatter kun byggetekniske arbeider og skal spesifisere awik iforhold til
dagens krav. I denne saken er det også gjort en enkel vurdering av WS og elektro da

disse fagene er en vesentlig del av kostnadene ved oppgradering.

Det utarbeides grove kostnadsanslag og prioriteringsliste/handlingsplan for anbefalte

tiltak. Prosjektering av løsninger og tilbudsinnhenting inngår ikke i tilbudet.

Formålet med analysen er å lage et grovt kostnadsoverslag for vedlikehold,

reparasjon, utbedri ng og la n gtidsbudsjetteri ng.

Betegnelse på
tilstandsgrad, ïG

lllstand l lorhold tll
referansenivået

Betydnl ng/beskrlvelsea

TGO lngen avvik - tilstanden tilsvarer valgt referansenivå eller
bedre. lngen symptomer på avvik.

ïG1 Mindre eller
moderate awik

- byggverket eller delen har normal slitasje og er
vedlikeholdt; eller

- avvik eller mangel på dokumentasjon er ikke
vesentlig i forhold til referansenivået.

TG2 Vesentlig avvik - byggverket eller delen er sterkt nedsliü eller har
en vesentlig skade eller vesentlig redusert
funksjon i forhold til referansenivået. Punktvis
sterk slitasje og behov for lokale tiltak; €ller

- mangel på vesentlig dokumentasjo¡1, eller

- det er kort gjenværende brukstid; eller

- det er mangelfullt eller feil utført; eller

- det er mangelfullt eller feil vedlikeholdt.

TG3 Stort eller alvorlig awik - byggverket eller delen har totalt eller nært
forestående tunksjonssvikt; eller

- behov for strakstiltak" Fare for liv og helse.

TGIU lkke undersskt - delen êr ikk€ t¡lgjongelig lor inspeksjon, og det
nrangler dokunrenlasjon for riktìg utførelse
samtidig som mulig avvik kan innebære
vesentlige konsekvenser og risiko. Det er behov
for mer omfattende undersøkelser for å avdekke
eventuelle avvik.

ü lkke uttommende. Se [8] og [40]for eksentpler
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Kostnad

100 000

100 000

60 000

30 000

100 000

700 000

60 000

250 000

100 000

600 000

600 000

150 000

60 000

1 200 000

2 500 000

30 000

1 800 000

2 000 000

10 440 000

800 000

1 000 000

900 000

250 000

600 000

TILT.A,.KStISTE

Prioriterings-
rekkefølge Tiltak og kommentar

1 Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr.

Kr

Kr

Kr.

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

2

2

2

2

2

Skade på støttemur under undervisningsdel. Gulv og bjelkelag jekkes
opp t¡l rikt¡g nivå og ny støttemur etableres på skadestedet

Yttervegg mot vest på gymnastikksal renoveres

Betongvegg mot nord på gymnastikksal bordkledes

Universell utforming hovedinnganger

Skifte av alle ytterdører, unntatt inngang skoledel

Utarbeide brannteknisk rapport og oppgradere innvendige delevegger til
riktig brannmotstand

Gymnastikksal, - oppgradering av innvendige veggkledning inkl. ny
kledning på yttervegg mot vest.

Ny platekledning pâ vegger i dusj og garderober

Oppgradering av WC i skoeavdelingen

Brannklassinsering av etasjeskille ¡nternatfløy, og nytt belegg på alle gulv

Nytt taktekke

Nye avtrekkshetter på tak

Nye takrenner og nye nedløp

Nytt sanitæranlegg

Nytt varmeanlegg

Oljetank i bakken utenfor skolen ûernes

Nytt ventilasjonsanlegg

Utbedring og oppgradering av elektrisk anlegg

Samlet TG 3

Sk¡fte av drener¡ng og justering av terreng med fall fra bygninget

Skifte av utvendig vindtetting og kledning

Skifting av alle vinduer

Skifte av innvendige dører med r¡kt¡g brann og lydkrav

Utarbeide plan for bruk av hovedplan internatbygg og gjennomføring

I

1

1

1

1

1

1
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Bygningen har ingen kritiske bygningsmessige svikt som er til fare for liv og helse,

men svikt i bærende støttemur under undervisningsdel og vannskader i vegg mot

vest i gymnastikksal, kan utvikle seg til større skader. Manglende ventilasjon kan ha

helsemessige skadevirkninger på elever og ansatte på lang sikt.

Bygget bærer preg av manglende vedlikehold over lang tid, og i tillegg til normal

slitasje har det oppstått skader på flere bygningsdeler, da små feil har fått utviklet

seg over tid. Bygningsmassen fikk en oppgradering i 1980, men etter det er det

gjennomført lite vedlikehold og få utbedringer av oppståtte skader Bygget mye slitt

og noen tekniske installasjoner mangler, andre er nedslitt eller foreldet. Bygget

trenger en totalrenovering.

Før en går i gang med renovering og oppgradering av bygget bør en vurdere

dagens (og fremtidens) bruk og tilpasse arealene etter det. Bygget har forholdsvis

store arealer, beregnet for et langt høyere elevtall.

Tiltakene som er foreslått i rapporten er delt inn i 3 kategorier, tilstandsgrader (TG)

ut fra hvilken tilstand bygningsdelene har og hvor kritisk reparasjonsbehovet er.

Avvik med TG 3 har vi gitt prioritet 1, mens awik med TG 2 har prioritet 2 og TG 1

prioritet 3.

Som prioritet t har vi satt opp tiltak som må gjennomføres for at bygget ikke skal få

ytterligere skader, og tiltak som må gjennomføres for at bygget skal tilfredsstille
gjeldende lover og forskrifter. Det elektriske anlegget bør snarest gjennomgås av

fagperson eller firma med godkjenning på kontroll av elektriske anlegg.

Kostnadsoverslag for tiltak som har fått TG 3, - viser en samlet sum på nærmere kr.

10 500 000,- ekskl. mva.

Som prioritet 2 har vi tiltak som bør gjennomføres, men som nødvendigvis ikke må

tas i første omgang. Kostnadsoverslag for disse arbeidene er beregnet til nærmere

kr 4 000 000,- ekskl. mva.

Til slutt har vi arbeider som bør gjøres, men som er mer av estetisk karakter. I tillegg

er det tiltak som kommer som følge av produktenes levetid. Kostnadsoverslag for

TG 1 - tiltak er beregnet til kr. 450 000,- ekskl. mva.
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Men kostnadsoverslagene er svært usikre, da flere faktorer har betydning for

entreprenørenes priser. Markedssituasjonen, - tilbud og etterspørsel er den viktigste

faktor. Så kommer forholdet med omfang, skal en ta bit for bit med mange opp og

nedrigginger, eller skal en ta alt samlet? Transport av materiellet, - samle alt på en

eller 2 turer med fraktebåt, eller ta litt og litt med hurtigbåten? Slike forhold vil ha

svært stor innvirkning på den totale kostnad for renovering av skolebygget.

Med bakgrunn i dette vil vi anbefale at det tas stilling til i hvilket omfang en ønsker å

renovere Gunnarnes skole og at det med bakgrunn en slik beslutning og denne

rapporten utarbeider et forprosjekt for det videre arbeidet.

Hammerfest 28. august 2018

/

Geir H. Leite
Senioringeniør

Vedlegg: Hovedrapport
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Kostnads-

overslag

Gjenværen
de bruktid

Tiltak og pr¡oriteringÅrsak

TEKIT av 79.06.2017PlanSom referansenivå

T¡lstands-reg¡strer¡ng

Referansenivå

Kriterier for tilsta

Byggverkdel

Adresse på bygning: Gunnarnes,9670 Tufjord

HOVEDRAPPORT . TILSTANDSANALYSE NUÄ 1

Gunnarnes skole

Dato for inspeksjon: 2018-04-09 lnspeksjon uttørt av: Geir H. Leite

KG = Konsekvensgrad TG = Tilstandsgrad TGIU = Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kr. 800 000

Kr. 15 000

Over 20

år
lkke reg¡strert behov for tiltak

Tiltaket bør gjennomføres i forbindelse med

.iuster¡ng av terrenget rundt bygningen

Skraping og sllping av eksisterende maling på

ringmur og påfpr¡ng av ny murmaling

I

ç

KGO

KG2

KG1

lkke t¡lgjengel¡g fundamentering

Dreneringen er så gammel at den bør skiftes ut.

Maling er slitt og bør utbedres ved at eks¡sterende

maling skrapes/slipes bort og ny maling påf6res

TGIU

TK2

TG1

Fundamentering er ikke t¡lgjengelig for inspeksjon,

men det er ikke registrert svikt noe sted så en

forutsetter at det ikke forel¡gger skader eller
mangler

Dreneringen rundt bygget er sannsynligvis fra
byggeår 1954. Forholdsvis tørt i kjeller, men

vakmester opplyser at det i perioder med mye

regn og nedbØr kan være lukt langs gulvet.

R¡ngmur under skolebygget i plasstøpt betong,

utvendig slammet og malt

wj ta.. t I It

276
D¡rekte
fundamen-
tering

2r7
Drenering

237
Bærende
yttervegger



Kostnads-

overslas

Gjen-
værende
brukstid

lfor TGIUITiltak oq pr¡oriter¡nÊKGÅrsakTGT¡lstands-reÊ¡streringBvesverksdel

KG = Konsekvensgrad TG = Tilstandsgrad TGIU = T¡lstandsgrad ikke undersøkt

Kr. 25 000

Kr.100000

Kr. 100 000

Skraping og sliping av eksisterende maling på

grunnmur og påfpring av ny murmaling

Gulv og bjelkelag må jekkes opp til riktig nivå og

ny støttemur etableres

Utvendig kledning på veggen r¡ves. Lekter og

vindtetting tas av for kontroll av ¡solasjon og

b¡ndingsverk. Sannsynllgvis må deler av

bindingsverket skiftes ut og vegg bygges opp på

nvtt ¡nkl. nv isolasion.

KG1

KG2

KG3

Mal¡ng er slitt og bør utbedres ved at eksisterende

maling skrapes/slipes bort og ny maling påf6res

For store utsparinger i støttemur i området under
inngangsparti og WC på klasseroms-delen. I t¡llegg er
deler av støttemuren her noe undergravet

Årsak til råteskadene ¡ veggen er lekkasjer i og rundt
vinduene og manglende vedlikehold over tid.

TG1

TG3

TG3

Grunnmur under ¡nternatbygget i plasstøpt

betong, utvendig pusset og malt

I /

Bærende støttemurer under skolebygget har noen

utsparinger som ikke er utvekslet og manglende

understøtt¡ng forårsaker svikt i bæring, med svikt i

bjelkelag og sig i gulv som resultat.

Yttervegg mot vest på gymnastikksalen har hatt
lekkasjer rundt vinduer over tid (flere år) og med

råteskader i konstruksjonen under vinduene som

resultat.

2



Kostnads-
oveßlas

Gjen-
værende
brukst¡d

(for TGIUIT¡ltak os Dr¡oriter¡nÊKGÅrsakTGTilstands-reg¡strer¡ngBvsÊìrerkdel
KG = Konsekvensgrad TG = Tilstandsgrad TGIU = Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kr. 60 000

Kr. 900 000

Veggen bør kles med papp, lektes ut og kles med

bordkledning.
Alternativt kan veggen skrapes og pusses ren,
grunnes og males med dert¡l egnet murmaling.
Men for at ¡kke muren skal forvitre mer må den

følges opp med skraping og maling, sannsynligv¡s

hvert år.

Alle vinduer, - 55 stk skiftes ut

KG2

KG2

t'
{

Ârsaken til skadene er manglende maling som har

ført t¡l at vann har trengt inn i betongen. Med vann

inne ¡ veggen får en frostsprengning i forbindelse
med mellom mildvær frost.

Vinduene er så gamle at normal levet¡d er gått ut, og

alle vinduene i bygget, med unntak for de som er
skiftet i klasserommene, må skiftes.

TG3

TG2

Betongvegg mot nord (gymnastikksalen) oppført i

betonghulstein, er begynt å forvitre og betongbiter
er begynt å falle ut.

Alle vinduer med unnlak for de i klasserommene

er fra renoveringen av bygget omkring 1980, noe i

kjeller enda eldre. Vinduer har en normal levetid
på 20 - 30 år.

234
Vinduer, dører,
porler

3



l(ostnads-
ovenilar

Gjen-
værende
brukst¡d

lfor TGIU)T¡ltâk op or¡oritèr¡nEKGÄrcakTGTilstands-registreringBvsmrerksdel

KG = Konsekvensgrad TG = Tilstendsgrad TGIU = Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kr. 100 000Alle ytterdører ¡tre må skiftes ut.

'þIt!ût,
'dt.

s
,ry

::l'.- i

KG2Ytterdører i tre har en normal levetid på 20 - 25 àr,
under forutsetn¡ng av normalt godt vedlikehold. Alle
ytterdører i tre er eldre enn forventet levetid.

TG2Med unntak for dør ¡nn til skoleavdelingen er alle

ytterdører av eldre dato (1980) og lilfredsst¡ller
¡kke dagens krav til tetthet og isolasjon. I tillegg er
de en del skadet og dårlig vedlikeholdt.

I

234
Vinduer, dører,
porter

4



Kostnads-
oveßlaÊ

Gjen-
vænende
brukst¡d

(for TGIUITiltak oE Þrior¡terinsKGÅrsakTGTilstands-reg¡streringBvssverksdel
KG = Konsekvensgrad TG = Tilstandsgrad TGIU = Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kr 1 000 000

Kr 700 000

Utvend¡g kledning bør rives, lekter og vindtett¡ng
kontrolleres og eventuelt utbedres, og ny

kledning monteres.
Alternativt kan en skrape og slipe av

eksisterende maling og male opp på nytt. Men
pga. skader i panelt er det usikkert om ny maling
vi holde, sannsynl¡gv¡s må en vedlikeholdsmale
oftere enn normalt.

¿-{tt

Det må utarbeides ny brannplan og innvendlge

bærevegger som får brannkrav må oppgraderes

til brannplanens krav.

KG2

KG3

Årsaken til slitasjeskader på utvendig kledning er
manglende maling eller beis, som skal dekke

overflatene og forhindre at vann trenger inn ¡

tremateria lene.

a

t.. .¡
J ,| t .t "'

!

Bygget har ikke brannseksjonering og branncelle-
inndeling i hht. dagens forskriftskrav

TG2

TG3

Liggende utvendig kledning på alle vegger med

unntak for gymnastikksal, som har stående

tømmermannspanel. Kledningen er svært

mal¡ngsslitt og følgelig har det kommet vann inn i

trematerialet. Utvendig tørker dette fort ut, men
på baksiden vil det over tid oppstå fukt og

råteskader.

¡i{ã

På bærende innervegger I betong i kjeller og tre
bindingsverk i de øvrige etasjer, er det ikke

reg¡strert konstruksjonsmessige svikt. Bygget har

ikke brannseksjonering og branncelle¡nndeling i

hht. dagens krav.

235
Utvendig
kledning og
overflater

247
Bærende
in nervegger
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Kostnads-
overslas

Gjen-
værende
brukstid

ffor TGIUIT¡ltak os prior¡terinsKGÅrsakTGTilstands-resistrer¡nsBvseverksdel

KG = Konsekvensgrad TG = Tilstandsgrad TGIU = Tilstandsgrad ¡kke undersøkt

Kr. 250 000

Kr. 60 000

Nye innvendige dører, klassifisert etter ny

brannplan, samt lydkrav, - monteres

lnnvendig kledning på yttervegg må skiftes i

forbindelse med utbedring av veggen. Sparkling
og maling av de øvrige vegger bør g.¡ennomføres.

KG2

KG2

For å oppnå dagens krav til brann - og lydklasse må

dører i branncellevegger og rom med lydkrav skiftes
ut. For å få et enhetllg ulseende og standard på

bygget bør en som følge av dette skìfte alle dører
skoledelen av bygget (1. etasje i hele bygget)

Arsaken til fuktskadene på ytterveggen er lekkasje i

utvendig kledning, veggpappen, samt i og rundt
vinduene.

TG2

TG3

lnnvendige dører er fra renovering i 1980 eller
eldre. De har en del sl¡tasjeskader og ingen brann -
eller lydklassifisering. Flere av dørene har ikke

tilfredsstillende bredde i forhold t¡l dagens krav tll
universell utform¡ng og rømningssikkerhet.

lnnvendig platekledning på yttervegg ¡

gymnastikksalen er fuktskader og må skiftes
Overf¡ater på de øvrige veggene har noen

småskader og er malingsslitt.

244
V¡nduer, dører
og foldevegger

246
Kledning og
overflater
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Kostnads-

overslas

Gjen-
værende
brukstid

ffor lGlUlT¡ltak os Þr¡oriter¡nsKGArsakTGTilstands-res¡strerinRBvssverkdel
KG = Konsekvensgrad TG = T¡lstandsgrad TGIU = Tilstandsgred ikke undersøkt

Kr. 250 000lnnvendig kledning på vegger i dusj - og
garderobeanlegg må skiftes ut. Samt¡dlg må det
tas en kontroll på om det foreligger skader på

bakenforliggende konstruksjoner og isolasjon.

KG2Årsaken til skadene på platene er fuktbelastning over
tid. Platene er fra 1980 og er således eldre enn

forventet levealder

TG3Platekledning på vegger i dusj og garderobe er
sannsynligvis fra renovering i 1980 og har flere
steder åpne skjøter som betyr at de ikke er
vanntette. I våtrom er det krav til tett overflate-
kledn¡ng og dusj- og garderobeanlegg må derfor
renoveres.

7



Kostnads-
ovefsleE

Gjen-
værende
brukstid

ffor TGIUITiltak oE prioriter¡ngKGÅrsakTGTilstands-res¡strer¡nsBvesverksdel

KG = Konsekvensgrad TG = Tilstandsgrad TGIU = T¡lstandsgrad ikke undersøkt

Kr 100 000

Kr 60 000

Eksisterende innredning må rives og rommene
med dets ¡nnhold totalrenoveres.

I forbindelse med en renovering b6r det legges
ny ensartet kledning på veggene, om ønskelig
med en vegg med en annen type kledning for å

få liv i rommet.

KG3

KG1

Ärsaken til at WC - ene ikke tilfredsstiller dagens

hygienekrav er at de er oppført etter eldre standard
og ikke fulgt opp med vedlikehold og fornyelser over
rid.

Det kan se ut som klasserommene er (pusset oppD

over t¡d, ved at en vegg er tatt nå, en vegg nå osv., og
at det er brukt forskjellige kledninger/materialer
hver gang.

TG3

TG1

Begge WC - gutter og jenter. i tilknytning til
klasserommene er bygd opp med overflater ãv
malt betong, malte betongplater, slette våtroms-
plater. Gulvene har gulvbelegg som delv¡s er løst ¡

oppbrett mot vegg og løse skjøter. Røropplegget
for så vel varme som vann og avl6p er gammelt og
montert svært utsatt til. Disse rommene
tilfredsstiller ¡kke dagens hygienekrav og må derfor
totalrenoveres.

I klasserommene er det brukt flere forskjellige
typer veggkledninger, - lakkert panel, malt panel,

koreapanel og malte bygningsplater. Det er en del

støt og slitasjeskader på overflatene.

I



Kostnads-

overslag

Gjen-
værende
brukst¡d

(for TGIUIT¡ltak og prioriteringKGÅrsakTGTilstands-reg¡strer¡ngBvssverkdel
KG = Konsekvensgrad TG = Tilstandsgrad TGIU = Tilstendsgrad ikke undersøkt

Kr 500 000

Kr 40 000

Det må utarbeides en plan for oppgradering av

lokalene i 1. etasje Internatbygget, hvor behov i

forhold til dagensfremtidens bruk blir avklart,

og arealene tilpasset dette.

t
Ë
..ta

I

Betonryegger må sparkles og males opp sllk at

en får vaskbare overflater. Hva en skal gjøre med
panelveggene på sløydsalen avhenger hva en

skal bruke salen til fremover.

TG2

KG2

Redusert vedllkehold over tid og mange ønsker om

endringer har ført til at det er gennomført mange

enkle utbedringer, uten at helheten er ivaretatt.

fl'l

Ärsaken til skadene på veggene er manglende

vedlikehold over tid, og manglende branntettlng
etter at det er tatt nye hull.

TG2

TG2

Veggkledning i 1. etasje internatbygget er av

varierende kvalitet, - malt betong, malt panel og

malte bygningsplater. også her er det slltasje-

skader, samt forskjell¡ge kreative løsninger fra

mange små oppgraderinger over t¡d.

Vegger i kjeller er i hovedsak i betong, som

¡nnvend¡g er pusset og malt. På sl@ydsalen er
vegger og himling kledd med lakkert panel.

Betongvegger har varierende overflater, med noe

fukt langs gulvet på bakvegg. Betongveggene her

skal fungere som branncellevegger, men i flere av

disse er det åpninger rundt rørgjennomfør¡ng, noe

tettet med brennbart skum.



Kostnads-
oversleE

Gjen-
værende
brukstid

fforTGlUlTiltak oÊ or¡oriter¡nsKGÅrcakTGT¡lstands-resistrer¡nÊBvesìærksdel

KG = Konsekvensgrad TG = T¡lstandsgrad TGIU = Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kr. 600 000Etasjesk¡llene mellom 1. og 2. etasje i ¡nternat-
bygget må oppgraderes til dagens brannkrav.
Alle gulv må oppgraderes med nye gulvbelegg

eller annet gulvmater¡ale.

KG2Etasjeskillene har varierende kvalitet mht. brann og

lydkrav. Gulvbeleggene er fra renover¡ngen 1980 og

er således eldre enn normal levetid.

TG3Etasjeskillet mellom kjeller og 1. etasje i

¡nternatbygget er ¡ betong, mens gulv i skolefløyen

og gymnastikksal, samt etasjeskillet mellom 1. og

2. etasje i ¡nternatfløy er i tre bjelkelag.

25L
Frittbærende
dekker

t0



Kostnads-

overslas

Gjen-
værende
brukst¡d

ffor TGIUITiltek os orior¡terinsKGÅrsakTGTilstands-reg¡strer¡ngBveelrerksdel
KG = Konsekvensgrad TG = Tilstandsgrad TGIU = T¡lstandsgrad ikke undersøkt

Kr 30 000

Kr. 600 000

På alle gulv i underetasjen må gammel maling

slipes bort og males opp på nytt med mallng
tilpasset formålet

Ð

Pappshingelen kan tas av og erstattes med ny,

eller takflatene kan lektres opp og kles med

a G

KG2

KG2

Gulvoverflatene er svært slitte som følge av

manglende vedlikehold over tid.

Pappshingel har en levetid på 30 år, og en kan derfor
forvente lekkasjer i tiden fremover.

TG2

TG3

I kjeller er det gulv på grunn i betong.

Taktekket på bygget er pappshingel, sannsynl¡gvis

fra renove i 1980. Tak skiftet

252
Gulv på grunn

262
Taktekke

u



Kostnads-

overslag

Gjen-
værende
brukstid

(forTG|UlTiltak og prior¡teringKGÅrcakTGT¡lstands-reg¡strer¡nsBvpeverksdel

KG = Konsekvensgrad TG = T¡lståndsgrad TGIU = Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kr. 150 000

Kr 60 000

Kr. 80 000

Avtrekkshetten må repareres eller skiftes ut

Alle tâkrenner og alle nedløp sklftes ut med nytt
i stål eller aluminium. Ved legg¡ng av nytt
taktekke monteres også nytt beslag.

Fuktskadede himlingsplater må skiftes, mens det

øvri$e bü males opp. En bør også vurdere nye

himlinger i klasserommene

KG3

KG2

KG1

En har ikke vært på taket og sett hva som er årsaken,

men sannsynligvis er det en feil på beslaget.

Ärsaken til skadene er generell lang levetid og

manglende vedlikehold over t¡d.

De fleste himlingene har malingsslitasje, samtid¡g

som det enkelte steder er en del fuktskader,
hovedsakelig i gymnastikksal og garderobeanlegg

TG3

TG3

TG2

Ved luftekanalene på loftet i internatbygget
registrerte en åpning mellom kanal og taktekket.
Dette betyr at det er lekkasje her

Takrennene, nedløpene og det øvrige beslaget er
av delvis av galvanisert jern og delvis av plast. Det

er registrert skader på dette rundt hele bygget og

så vel takrebber som nedløp bør skiftes.

Bygget har himllnger av forskjellige materialer og

kval¡teter. I gymnastikksal, garderobeanlegg og

deler av skoleavdel¡ngen er det malte
himlingsplater, mens det på klasserommene er
malt trepanel.

265
Gesimser,
takrenner og
nedløp

266
Himling og
innvendig
overflate

t2



Kostnads-
ovenilas.

Gien-
værende
bruktid

ffor TGIUIT¡ltak og prior¡terineKGÅrsakTGT¡lstands-reE¡strer¡nsBvEeverksdel

KG = Konsekvensgrad TG = Tilstendsgrad TGIU = Tilstandsgrad ¡kke undersøkt

Kr 50000

Kr 150 000

Alle himlingene bør males opp. En bør også

vurdere nye himlinger iforbindelse med

oppussing/ombygging av lokalene.

KjØkkenet bør inngå ¡ en plan for ombygging av

1. etasje av internatbygget, med henblikk på

oppgrader¡ng av bygget til dagens bruk og
stândard.

KG2

KG2

Også her er det stor malingsslitasje og alle

himlingene bør males opp.

r
Kjøkkenet er en del skadet og slitt, mye som følge av

manglende vedlikehold. I tillegg er kjøkkenet ikke

tilpasset dagens bruk.

TG2

TG2

Himlingene i internatbygget er også av forskjellig
type og kvalitet. Her er det malte og lakkerte
trepaneler, malte himlingsplater, malte slette
himlinger og malt betong.

Skolekjøkken, i kombinasjon med kjøkken barne-

hage og SFO, er svært slitt og ikke t¡lpasset dagens

behov.

273
KjØkken-

innredning
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Kostnads-
overslas

Gjen-
værende
brukstid

(for TGIUITiltak oe prioriteringKGÅrsakTGTilstands-resistrerinsBvssverksdel
KG = Konsekvensgrad TG = Tilstandsgrad TGIU = Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kr. 30 000

Kr. 30 000

* I'il

Belegg og trâppenese på trinnene bør sk¡ftes ut.

Hovertrapp og platt ved inngangsd6rene må
utformes iht. forskriftene

KG1

KG3

Trappene er noe smale, men har ut fra den
begrensede bruken t¡lstrekkelig bredde.

Trapp og platt ved inngangsdører t¡lfredsstiller ikke
forskriftenes krav til un¡versell utforming.

TG2

TG3

¡

lnternatbygget har 2 trappeløp, et i hver ende.
Begge trappene er i trematerialer med belegg i

tri nnen.

\
Adkomsten til hovedinngangene er vis
betongtrapp, uten t¡lpasning for
bevegelseshemmede

287
lnnvend¡ge
trapper

283

Trapper og
ramper
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Kostnads-

overslaE

Gjen-
værende
bruktid

fforTGlUlTiltak oE orioriter¡nsKGÅrcakTGTìlstands-reg¡strer¡ngBvsarerksdel
KG = Konsekvensgrad TG = Tlstandsgrad TGIU = Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kr. 1 200 000Hele sanitæranlegget, både vann - og avløps-

ledninger og sanitærutstyret bør sk¡ftes ut.
KG3Vann og avløpsrør har en normal levetid på 40 år, og

med en alder på over 60 år, har anlegget passert sin

levetid med margrn

TG3Vann - og avløpsanlegg er i hovedsak sannsynligvis

fra byggeår tidlig 1950 - tallet.
31WS -

San¡tær



Kostnads-

overslas

Gjen-
værende
brukstid

lfor TGIUITiltak og prioriterinBKGÅrsakTGTilstands-resistrerineBvqerærksdel

KG = Konsekvensgrad TG = Tilstandsgrad TGIU = T¡lstandsgrad ikke undersøkt

Kr. 2 500 000

Kr. 30 000

Kr. 1 800 000

Alle rør og radiatorer bør skiftes ut. I tillegg må

oljekjelen skiftes ut med ny varmekilde basert på

fornybare ressurser. Da er el - kjele et alternativ,
varmepumpe med jordvarme et annet, mer
f remt¡dsrettet a lternativ. Dette r utredes.

Normalt vil myndighetene kreve at oljetanker
skal graves opp og dette blir sannsynligvis kravet

her også

Det må etãbleres et balansert vent¡lasjonsanlegg
med g.¡envinning i bygget

KG3

KG2

KG3

Hele anlegger har overlevd normal levetid og bør av

den grunn skiftes ut. I tillegg er det fra 2020 forbud
mot oppvarming av bygninger med fossilt brendsel.

I

Etter 2020 er det ikke lov å bruke foss¡lt brensel som

olje til oppvarming og alle oljetanker i bakken skal

fjernes.

Naturlig avtrekk gir ¡kke t¡lfredsst¡llende vent¡lasjon i

forhold til hva som er krav i hht. gjeldende forskrifter
for skolebygg.

TG3

TG3

TG3

Bygget oppvarmes med varme fra radiatorer med

oljekjele som varmekilde. Anlegget er sannsynl¡gvis
fra byggeår på 1950 tallet, med unntak for flirkjele
som er fra 1986.

'.:'.t

I

Oljetank i bakken utenfor bygget

Med unntak for en avtrekksvifte på skolekjøkken
er det ikke reg¡strert mekanisk avtrekk ¡ bygget. All
ventilasjon er basert på naturlig avtrekk.

32 Varme

36
Luftbehandling

l6



Kostnads-
overslas

Gjen-
værende
brukstid

{forTGlUlTiltak oe orioriterinEKGÅrsakTGTilstands.res¡strer¡nsBveeverkdel
KG = Konsekvensgrad TG = T¡lstandsgrad TGIU = Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kr. 30 000

Kr 2 000 000

Hele rommet bør oppgraderes med tilreds-
stillende gulv - og veggoverflater, 16ropplegg

mv.

Det elektriske anlegget må gjennomgås av
godkjent person eller firma, og oppgraderes i

tråd med resultatet av en slik rapport.

KG3

KG3

I og med at det er en skole på anlegget er det krav til
vannkvaliteten. Renseanleggets omgivelser har ikke

tilfredsstlllende hygien¡ske kvalitet.

Eltavler mv. er uoversiktlige og tilfredsstiller
sannsynligvis ikke dagens forskrifters krav til slike

anlegg. Tilsvarende gjelder også fordelingsnettet.

TG2

TG3

I tilknytn¡ng til skolen er det et borehull med

vannbandlingsanlegg for drikkevann mv. Dette er
også tilknyttet nærliggende boliger.

Det elektriske anlegget er i hovedsak av eldre
årgang, med fortlØpende endringer av svært
varierende kval¡tet. Det er svært mange fe¡l og

mangler, også feil som er direkte farlige.

38 Vann-
behandli ng

40 Elkraft
generelt

t7



Kostnads-

ovefslag

Gjen-
værende
brukstid

Ífor TGIUITiltak os Þr¡oriterinÉKGÅrcakTGïlstânds-repistrer¡neByg$rerksdel
KG = Konsekvensgrad TG = T¡lstandsgrad TGIU = Tilstandsgrad ikke undersøkt
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Sak 66/18

KUNSTVERK NASJONAL TURISTVEI

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
t8ltt2

Arkiv: C40

Saksnr.:
1/1 8

3/l I
491t8
66118

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
23.02.20t8
22.03.2018
25.09.20t8
20.tr.2018

Innstillins:
Saken utsettes.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.02.2018 sak 1/18

Behandling:
Ordfører Reidun Mortensen(SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Formannskapet velger å benytte seg av føre var prinsippet i forhold til mulig
miljøforurensning av glasskunsten på Bakfiordhøgda og sier derfor nei til kunstverket.

Deretter fremmet repr. Tor Bjarne Stabett(H) følgende forslag til vedtak:

Måsøy kommune sier ja til utplassering av kunsten på Bakfiordfiellet

Votering:
Forslag fremmet av Ordførers Reidun Mortensen - Vedtatt mot2 stemmer

Forslag fremmet av Repr. Tor Bjarne Stabell - Falt

Vedtak:
Formannskapet velger å benylte seg av førevar prinsippet i forhold til mulig
miljøforurensning av glasskunsten på Bakfiordhøgda og sier derfor nei til kunstverket.

Vedtatt motZ stemmer

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.03.2018 sak 3/18

Behandling:

Repr. Arvid Mathisen fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP/H/SP i
kommunestyret:
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Nasjonale turistveger ønsker å realisere et kunstverk av kunstneren Roni Horn, i eller ved,

Havøysund. Kunstverket skal plasseres i en bygning som lages for formålet. Måsøy kommune

ser svært positivt på dette og gir sin prinsipielle tilslutning til realiseringen av kunstverket og

stiller seg bak dette. Kommunen ønsker å stå som vertskap for verket.

Kommunen oppnevner en ressursgruppe på 3 personer som består av gruppelederne fra hver

av partiene som er representert i kommunestyret, som Nasjonal Turistveg kan bruke i sin
planlegging/gj ennom føring av prosj ektet.

Enst. vedtatt

Vedtak:
Nasjonale turistveger ønsker å realisere et kunstverk av kunstneren Roni Horn, i eller ved,

Havøysund. Kunstverket skal plasseres i en bygning som lages for formålet. Måsøy kommune

ser svært positivt på dette og gir sin prinsipielle tilslutning til realiseringen av kunstverket og

stiller seg bak dette. Kommunen ønsker å stå som vertskap for verket.

Kommunen oppnevner en ressursgruppe på 3 personer som består av gruppelederne fra hver

av partiene som er representert i kommunestyret, som Nasjonal Turistveg kan bruke i sin

planlegging/gj ennomføring av prosj ektet.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.09.2018 sak 49118

Behandling:
Saken utsettes

Vedtak:
Saken utsettes

Enst. vedtatt

Dokumenter:
DOK I l8nl2-2 27.02.2018 RAD/FSMRD C40

Måsøy AP
VEDR. BEHANDLING AV SAKANG. KUNSTVERKNASJONAL TUzuSTVEG
t8/112-3 27.02.2018 RAD/FSTIORD C40

Vegvesen
FORMANSKAPET VEDTAK I SAK - KLINSTEN PÅ BAKFJORDFJELLET DOK U
r8lrt2-7 05.03.2018 RAD/SERV/IMA C40

vegvesen
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KORRESPONDANSE MED STATENS
VEGVESEN OG NASJONALE TURISTVEGER OM MILJØPÅVIRTNTNC AV
GLASSKUNSTEN PÅ

DOK U

Side 16 av 19



DOK I

DOK I

DOK I

DOK U
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18/tt2-l 27.02.2018RAD/FSIIORD C40
Statens vegvesen
KORRESPONDANSE MED STATENS VEGVESEN OG NASJONALE TURISTVEGER
OM MILJØPÅVNTNINC AV GLASSKUNSTEN PÅ BAKFJORDHØGDA
t8/tt2-8 23.03.2018 RAD/FSTIORD C40
Statens vegvesen, turistvegseksjonen
NASJONAL TURISTVEG HAVØYSUND - KLINSTEN SOM TURISTVEGTILTAK
t&lttz-rl 15.05.2018 RAD/FSríORD c40
Statens vegvesen
KLINSTEN PÅ BAKFJORDFJELLET - TIL ORIENTERING
t8ltt2-10 27.03.2018 RAD/FSríLrS C40
Nasjonal turistveg / Statens vegvesen
MELDING OM POLITISK VEDTAK - MILJØPÄ.VIRKNING AV GLASSKUNSTEN PÅ
BAKFJORDHØGDA

Innledning:

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sitt møte den22l03-2018:

<Nasjonale turistveger ønsker å realisere et kunstverk av kunstneren Roni Horn, i eller
ved, Havøysund. Kunstverket sknl plasseres i en bygning som lages for þrmålet.
Måsøy kommune ser svært positivt på dette og gir sin prinsipielle tilslutning til
realiseringen av kunstverket og stiller seg bak dette. Kommunen ønsker å stå som

vertsknp for verket.

Kommunen oppnevner en ressursgruppe på 3 personer som består av gruppelederne

fra hver av partiene som er representert i kommunestyret, som Nasjonal Turistveg kan
bruke i sin planlegging/gjennomføring av prosjektet.t

Saksutredning:

Etter at Måsøy formannskap sa nei til kunstverket som var planlagt på Bakfiordfiellet ble dette

verket skrinlagt. Nasjonal Turistveg mener derimot at et kunstverk på internasjonalt nivå vil
være viktig for Nasjonal Turistveg Havøysund som attraksjon, og det vil ha verdi som

trafikktrekker til Måsøy kommune. Turistvegseksjonen valgte derfor å gå videre med et

kunstverk som er holdbart og fortrinnsvis plassert i eller i umiddelbar nærhet av Havøysund.
Resultatet ble da to glasselementer, av samme kunstner, inne i en bygning laget spesielt for
dette verket. Turistvegseksjonen ønsker å engasjere en prisbelønnet norsk arkitekt, Jan Olav
Jensen, til å tegne bygget. Roni Horn er også tilfreds med valget av arkitekt.

Det har vært en forutsetning for Nasjonal Turistveg at Måsøy kommune ser verdien av et slikt
kunstverk, og gir sin prinsipielle tilslutning til prosjektet samt sier seg villig til å være

vertskap for dette nye kunstverket. Slik tilslutning ble gitt i vedtaket fattet i kommunestyret i
mars 2018. Det ble også orientert i samme kommunestyremøte om at det nå ligger noen
forventninger til Måsøy kommune om medfinansiering av prosjektet, samt medansvar for
drift.

Måsøy kommune har ffitt oversendt et forslag til avtale mellom Måsøy kommune og Statens

Vegvesen Turistvegseksjonen. Turistvegseksjonen ser det som avgjørende at Måsøy
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kommune er innstilt på å bidra som foreslått i artalen. Det Måsøy kommune forplikter seg til
økonomisk i denne avtalen kan kort oppsummeres slik:

- Finansiere inntil 3,5 mill for realisering av bygg, erverv av grunn og framføring av

strøm
- Løpende tilsyn av kunstverket, elforsyning og renhold av bygningen og uteområdet.

Med forbehold om nødvendige bevilgninger over statsbudsjettet samt lokal og regionale

midler, skal verket gjennomfiøresi201912020. Godkjent forprosjekt og lokalisering samt

avtaler om grurìn skal være på plass iløpet av 2018.

Etatssiefens/rådmannens vurderitlg (osså personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Når kommunestyret nå skal fatte beslutning om Måsøy kommune skal inngå en bindende

avtale med Statens Vegvesens Turistvegseksjon, er det flere hensyn som må vurderes nøye.

For det første forplikter Måsøy kommune seg til å gi et investeringstilskudd til
Turistvegseksjonen på inntil 3,5 mill. Dette er kostnader som ifølge regnskapsreglene er

driftskostnader. Det må derfor finansieres med ordinære driftsmidler, eller med

disposisjonsfond. I denne sammenhengen er det mest realistisk å bruke disposisjonsfond til å

dekke denne kostnaden. Det kommunestyret må ta stilling til er om det er dette formålet
Måsøy kommunes sparepenger skal brukes på, framfor en rekke andre behov til innbyggernes

beste.

For det andre forplikter Måsøy kommune seg til drift av anlegget. Kostnader knyttet til drift av

anlegget kan være strømutgifter, brøyting, sandstrøing, enkelt vedlikehold, renhold og

lønnskostnader. Det er mye som er uavklart mtp omfang og således hvilke variable og faste

kostnader som påløper fremover knyttet til drift av anlegget.

Nasjonal Turistvei sier noe om at gulv og vegger skal være i betong, og at det på bakgrunn av

materialvalg bare er snakk om tilsyn og kosting eksempelvis en gang i uka. Videre sier de at

det ikke er snakk om oppvarming av bygget som sådan. Det er mer å holde lunk i bygget i
perioden oktober til april. Det vi vet med sikkerhet er at dette er kostnader som skal

finansieres med de samme midlene som fordeles til skole, bamehage, legetjeneste,

eldreomsorg og all annen kommunal drift. Slik rådmannen vurderer det så er det nødvendig å

avgrense kommunens ansvar så mye som mulig. Grunnen til det er både for at

kommunestyret skal vite hvor mye penger man forplikter seg til å bidra med årlig, og for å
skape så stor forutsigbarhet som mulig. Videre er det viktig at det er så lite rom for tolkning
som mulig i avtaleteksten. Dette er viktig fordi skulle man komme opp i en tvist med

motparten, så bør avtalen være så avgrenset og konkret som mulig, slik at avtalen kan bidra til
å løse tvisten.

Måsøy kommunestyre må også ta stilling til hvor viktig relasjonen til Nasjonal Turistvei er.

En god relasjon til Nasjonal Turistveg kan bety at Nasjonal Turistveg ønsker å være med og

videreutvikle eventuelt nye prosjekter som blir aktuelle i framtida. Det er ikke utenkelig at

Nasjonal Turistveg vil komme til å investere i nye anlegg i framtiden, dersom det vil være

med å berike strekninga. På den annen side er det ikke utenkelig at dersom Måsøy kommune

nå skulle velge å takke nei til også dette kunstverket, så vil det være så skadelig for relasjonen

at man ikke vil kunne regne med Nasjonal Turistveg som en samarbeidspartner framover.
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Totalt sett så er det flere hensyn som må veies opp mot hverandre. Det ene er om man ønsker

å bruke 3,5 mill av Måsøy kommunes sparepenger på dette kunstverket. Det er på det rene at

det er mange investeringsprosjekter som står i kø. Her kan nevnes blant annet legekontoret,

Havøysund skole og industriområdet i Hallvika som eksempler på noen av de største.

Midlene finnes, spørsmålet er om Måsøy kommune bør velge å bruke pengene på dette

prosjektet framfor andre. Videre er det usikkerhet knyttet til hva Måsøy kommune forplikter
seg til i løpende driftsutgifter. Viktigheten av en god relasjon til Nasjonal Turistveg er

vanskelig å sette en prislapp på. Rådmannen velger derfor å legge liten vekt på dette hensynet

i sin innstilling. Etter en totalvurdering er det hensynet til engangskostnaden og hensynet til
løpende årlige kostnader som gjør at rådmannen ikke vil tilrå en slik forpliktelse nå.

Vedlegg:

- Utkast til avtale mellom Måsøy kommune og Statens vegvesen Turistseksjonen og

etablering og forvaltning av turistvegkunst i Havøysund

Havøysund, den 1 8/09-201 I

Lill Tordørg Leirbakken
Rådmann
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lJr
mellom Måsøy kommune og Statens vegvesen, TurisWegseksjonen

om etablering og forvaltning av turistvegkunst i Havøysund

t. Bakgrunn

$tatens vegvesen utvikler turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Målet er ågjøre Norge til et enda

mer attraktivt reisemål for rundreiseturistersom bidrag til styrket reiseliv og bosetting.

Nasjonalturistveg Havøysund êr en av atten nøye utvalgte vegene som inngår isatsingen. Tilog med

2017 er det gjennomført fire prosjekter kjennetegnet ved nyskapende arkitektur i unik natur i tråd med

attraksjonens saerpreg. Prosjektene er finansiert gjennom de statlige bevilgningene til Nasjonale turist-
veger på Samferdselsdepartementets budsjett, som også finansierer vedlikeholdet og nødvendige

oppgraderinger av turistveginstallasjonene, Finnmark fylkeskommune har som vegeier ansvaret for

drift og vedlikehold for øvrig i henhold til avtale med Statens vegvesen.

I perioden 2018 - 2023 skal det gjennomføres 46 nye tiltak langs de atten strekningene slik at att-

raksjonen Nasjonale turistveger framstår sonr helhetlig og fullført innen 2023. Ett av disse er et

kunstverk av den amerikanske kunstneren Roni Florn med tilhørende bygg i Havøysund i stedet for
det planlagte kunstverket på Bakfiordflellet,

2. Om kunstverket

Roni Horn er en av de víktigste nålevende kunstnere. Hun har utstillinger i gallerier og museer i hele

verden og víl tilføre Nasjonal turistveg Havøysund el kunstverk i samme klasse som Louise Bourgeois

sin brennende stol på Steilneset i Vardø langs Nasjonal turistveg Varanger. Kunstverket vil bestå av to

store og holdbare glasselementer innê i en bygning tegnet og laget spesielt for verket. Bygget skal

være onkelt med en forventet grunnflate i størrelsesorden 40 - 50 m2. Med sin nærhet tiltettstedet og

vakre beliggenhet anses Ørabakken som den beste lokaliseringen for en særegen attraksjon som vil

styrke Havøysund sonr reisemå|. Kunslverket skalvære tilgjengelig så langt mulig hele året, med

minimum åpningstid fra 1. mai til 1 . november. Kommunen vurderer muligheten for åpning utover dette

i forhold til vær og føre.

3, Måletmedsamarbeidet

Avtalepartene inngår med denne avtalen et samarbeicl orn planlegging, finansiering, gjennomføring,

drift, vedlikehold og formidling av et kunstverk med tilhørende bygning i Havøysund.

4. Kvalitetskrav

Kvalitetskravene for tiltak langs de nasjonale luristvegene kan summeres opp slik:

. Turistvegtiltakene skal vaere utstillingsvinduerfor Norge og sette spor ivår tid. Stikkordene

er dristige og spennende arkitektoniske uttrykk som tolker stemningen på stedet og
tankevekkende kunst, som skaper merverdier utover det rent funksjonelle.

. Utbyggingene skalvære i samsvarmed prinsippene for universell utforming.

. Det bygde skal ha kvaliteter som gjør tiltaket robust over tid med lave drifrs'og
vedlikeholdskostnader.

. Drift og vedlikehold skal ha høykvalitet.

5. Framdrift

Med forbehold om nødvendige bevilgninger over statsbudsjettet samt lokale og regionale midler,

skal verket gjennomføres i 201912020" Godkjent forprosjekt og lokalisering samt avtaler om grunn

skal være på plass i løpet av 2018 med sikte på at tiltaket kan detaljplanlegges og klargjøres for
bygging i løpet av første halvår 2019.
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6, Kostnader og finansiering

Tiltaket har en økonomisk ramme på 16 mill,kr. Av dette utgjør kjøp, transport og utplassering av

kunsten samt planlegging 12,5 rnill.kr. Bygg, grunn, framføring av strørrì utgjør 3,5 mill,kr.

Stalens vegvesen finansierer inntil 12,5 mill.kr. med bevilgningen til Nasjonale turistveger for å

dekke kjøp, lågring, transport av kunstverket samt planlegging. Måsøy kotntnune har ansvaret

for å finansiere inntil 3,5 mill.kr. fol realisering av bygg, ervorv cv grunn og framføring av strøtn

Før det inngås avtale med enheprenør skal forventa sluttsum, kvalitet, innhold og framclrift gjennom-

gås og clrøftes. Ltndelig l<ostnaclsfordeling skjer når anlegget er ferdigstilt,

7. Planlegging og gjennomføring

Statens vegvesen:

. Har arìsvaret for planleggingen.

. Er bygghen'e og sørger for konkurranseutsetting og byggeledelse

" lJtarbeicler sl<iltplan og relevant informasjotr om lt¡.tnstverl<et.

Måsøy konrrnune:

. Sørger for nødvendige avklaringer av arealbruksspørsmål for å sikre l<unstverket med

omgivelser sarnt erverv av grunn, herunder adkomst og parkering'

. Har ansvaret for framføring av strøm

8. Eierskap

Statens vegvesen skal eie kutrsten med tilhørende bygg og grunn

L Drift og vedlikehold

Statens vegvesen har arrsva¡'et for og bekoster vedlikeholdet av l<utrstverl<et og bygnitrgetr trtecl

tilhørende adkomst fra komtnttnal veg og itrformativ skilting.

Màsøy l<ornmune har ansvarel for og bel<oster det løpende tilsynet av l(ut'l,stverket,

elforsyningen og renltold av bygningen samt uteoml'åclene rutrclt l<unstverl<et.

l.-illeJrarnrrrer delr l'lavølysr,rncl den

Jarr Andresetr
Seksjonsleder
Statens vegveserì, Turistvegseksjonen

Reidun Mortensen
Ordfører
Måsøy konrmune


