Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord formannskap
møterom 2, Kvæfjord rådhus
23.01.2017
15:00

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.
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Jan Meyer
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

19.01.2017
2017/11

Saksnr
1/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.01.2017

Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 28.11.2016 og 15.12.2016

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner foreliggende møtebøker fra formannskapets møter 28.11.2016 og
15.12.2016. Til å signere møtebøkene velges:
for formannskapets møte 28.11.2016:
1
2 ...
for formannskapets møte 15.12.2016:
1
2 ...

Dokumenter i saken:
Møtebok Kvæfjord formannskap 28.11.2016
Møtebok Kvæfjord formannskap 15.12.2016
K-sak 44/16 Folkevalgte – godtgjørelser og utgiftsdekning
K-sak 68/13 Endringer i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler for føring
av møtebok er behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det framgår at reglene for
møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg. Kommunestyret har sist vedtatt endringer i
reglementet under K-sak 68/13.
Forarbeidene til kommuneloven av 1992 gir prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det av
den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere måter,
lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
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vegne, jf § 5 i reglementet. Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring
av møtebok.
Etter dette skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no under fanen «Politiske møter». Utvalgsbehandlingen av saker som lovhjemlet er
unntatt offentlighet, skal ikke tas inn i den del av møteboka som er åpent tilgjengelig. Møteboka skal da angi
lovhjemmel for slikt unntak.
Det er påpekt som en ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder møtebokas
innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av møteboka. Om det er på
det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen derfor trygt sette det ut i livet.
Det foreligger ingen merknader til møtebøker for formannskapets to møter 28.11.2016 og 15.12.2016.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
2/17

19.01.2017
2016/808

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
23.01.2017

Inngåelse av avtale om bredbåndsutbygging på strekningen Borkenes til Bremnes

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap godkjenner fremforhandlet avtale mellom Kvæfjord kommune og Nordix
Data AS som utbygger vedrørende etablering av fiberkabel infrastruktur for bredbånd og
innholdsleveranse på strekningen Borkenes til Bremnes.
2. Kvæfjord kommunes finansiering av utbyggingen med inntil kr 4.000.000,- foretas ved innvilget
tilskudd fra Troms fylkeskommune med kr 3.275.500,- og inntil kr 724.500,- fra kommunens
disposisjonsfond. Administrasjonssjefen har fullmakt til å foreta budsjettregulering i forhold til bruk
av midler fra disposisjonsfond. Formannskapet legger til grunn at tilsvarende tilbakeføring av midler
til disposisjonsfondet vurderes særskilt i løpet av 2017, jf økonomiplanens mål om økt avsetning av
slike midler.
3. Formannskapets vedtak er fattet i medhold av tildelt hastekompetanse hjemlet i kommuneloven § 13,
jf kommunestyrets K-sak 50/12, og blir å referere i første møte i kommunestyret.

Vedlegg:
Avtaledokument mellom Kvæfjord kommune og Nordix Data AS
Dokumenter i saken:
 Søknad av 11.02.2015 om bredbåndsmidler (RDA) til prosjektet bredbånd Kvæfjord
 Saksframlegg av 12.05.2015 fylkesrådssak 86/15
 Saksprotokoll av 19.05.2015 fylkesrådssak 86/15
 Konkurransegrunnlag 1
 Kunngjøring 1 i Doffin
 F-sak 17/15 Utbygging bredbånd
 F-sak 82/15 Status og fremdrift for arbeidet med utbygging av høyhastighetsbredbånd BorkenesBremnes
 Brev fra BBFT datert 25.04.2016, mottatt pr epost 20.05.2016 Utbygging av fibernett fra
Borkenes Rådhus til og med Trastad
 E-post av 01.06.2016 fra BBFT
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F-sak 52/16 Bredbåndsutbygging til kommunale lokasjoner
F-sak 67/16 Bredbåndsutbygging i Kvæfjord
Konkurransegrunnlag 2
Kunngjøring 2 i Doffin
Tilbud av 16.12.2016 fra Nordix Data AS: Søknadsbrev bredbåndsutbygging Kvæfjord kommune
Referat møte 10.01.2016

Saksopplysninger
Troms fylkeskommune ved fylkesrådet vedtok 19.05.2015 i utvalgssak 86/16:
1. Fylkesrådet bevilger Kvæfjord kommune kr 3 275 500 til bygging av høyhastighets bredbåndsnett for

strekningen Borkenes til Bremnes over midler øremerket bredbåndsutbygging 551.61.
2. Bredbåndsnettet vil gi husstander, bedrifter og offentlige lokasjoner i området tilbud om tilkobling til
høyhastighets bredbåndsnett.
3. Støtten anses som statsstøtte og gis under gruppeunntaket «Aid for broadband infrastructures (Section 10
Article 52)

Bredbåndsfylket Troms AS har bistått Kvæfjord kommune med saksbehandling og oppfølging, herunder
utferdiget og sendt inn søknad til troms fylkeskommune, utformet kravspesifikasjoner, lagt ut
kunngjøringer på Doffin og bistått ved forhandlinger.
Ved første kunngjøring i Doffin innkom ingen tilbud, men etter gjennomføring av to direkte
forhandlinger innkom tilbud fra et av firmaene, men dette lå langt over den kostnadsrammen kommunen
var innvilget tilskudd til. Det andre firmaet antydet at tilbud ville komme innenfor en akseptabel
kostnadsramme, men endelig tilbud innkom ikke.
På bakgrunn av brev fra BBFT mottatt 20.05.2016 vedtok Kvæfjord formannskap 20.06.16 enstemmig i
F-sak 52/16 følgende vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til at Bredbåndsfylket Troms AS (BBFT) har besluttet å bygge et fiberbasert overføringsnett
til de kommunale lokasjoner på strekningen Borkenes-Trastad, jfr. brev datert 25.04.2016, mottatt 20.05.2016.
2. Formannskapet ber administrasjonssjefen sende henvendelse til Troms fylkeskommune om at kommunen aksepterer inntil 1
375 000 kroner av tidligere innvilget tilskudd i fylkesrådssak 86/15 kan benyttes av BBFT forutsatt at BBFT bygger under
de forutsetninger som fylket har satt i sitt tilskuddsbrev.
3. Formannskapet ber administrasjonssjefen inngå avtale på tjenesteleveranse til kommunens lokasjoner på strekningen samt
avtale hvor BBFT kan benytte kommunale veilys vederlagsfritt, og at kommunen står for drift og vedlikehold av disse.

Det ble sendt slik henvendelse til Troms fylkeskommune. I løpet av sommeren 2016 fikk kommunen
innspill fra BBFT om at markedssituasjonen på tilbydersiden kunne være endret, slik at kommunen ble
anbefalt å forsøke en ny utlysning i Doffin.
Kvæfjord formannskap vedtok på denne bakgrunn 12.09.2016 i F-sak 67/16 enstemmig følgende vedtak:
1. Prosjekt utbygging av høykapasitets bredbånd for strekningen Borkenes til Bremnes utlyses snarest mulig på Doffin.
2. Dersom det kommer inn tilbud som medfører at det inngås avtale om utbygging av høykapasitets bredbånd for strekningen
Borkenes til Bremnes (opprinnelig utbyggingsprosjekt), så oppheves Kvæfjord formannskaps vedtak av 20.06.2016 (F-sak
52/16).
3. Dersom det ikke kommer inn tilbud som medfører at det inngås avtale om utbygging av høykapasitets bredbånd for
strekning Borkenes til Bremnes, så viderefører BBFT og Kvæfjord kommune arbeidet med utbygging av høyhastighets
bredbånd til kommunale lokasjoner på strekningen fra rådhuset på Borkenes til og med Trastad (delutbygging), i tråd med
BBFTs beslutning og kommunens vedtak.

Ved kunngjøring 2 på Doffin innkom 07.11.2016 ett tilbud. Etter forhandlinger 10.01.2016 mellom
tilbyder og kommunen bistått av BBFT, foreligger avtaledokument mellom Kvæfjord kommune og
Nordix Data AS som utbygger vedrørende etablering av fiberkabel infrastruktur for bredbånd og
innholdsleveranse på strekningen Borkenes til Bremnes i Kvæfjord kommune, se vedlegg.
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I henhold til avtalen skal Nordix Data AS prosjektere, bygge, eie og drifte et fiberaksessnett på
strekningen. I det omfattende geografiske området skal nettet dekke alle fastboende, næringsbygg og
offentlige bygg. I tillegg skal det tilbys internett. Tilleggstjenester som IP-telefoni og TV-tjenester kan
også leveres, men det gis ikke tilskudd til å levere disse tjenestene. Fritidsboliger kan knyttes til, men det
gis ikke tilskudd til slike tilknytninger.
Anlegget skal være komplett ferdig bygd og idriftsatt innen 24. november 2017, dog slik at
kundetilknytninger ikke inngår i tidsfristen for ferdigstillelse. Slik fremdrift forutsetter at avtale er inngått
innen utløpet av januar 2017.
Kontraktssummen: Kontraktsarbeidet skal leveres for, beregnet komplett utbygging iht tilbud, kr
5.417.000,-.
Finansiering: Troms fylke/Kvæfjord kommune inntil 73,84 %: kr 4.000.000,- og Nordix Data AS inntil
26,16 %: kr 1.417.000,-.
Troms fylkeskommune har bevilget tilskudd med kr 3.275.500,-. Dersom avtalen skal kunne inngås og
utbyggingen gjennomføres innebærer dette at Kvæfjord kommune må finne egen finansiering til
resterende del av tilskuddet med kr 724.500,-.
Vurderinger
Administrasjonssjefen anbefaler at kommunen inngår avtale som fremforhandlet med Nordix Data AS
som utbygger vedrørende etablering av fiberkabel infrastruktur for bredbånd og innholdsleveranse i
henhold til tilbud av 16.12.2016 på strekningen Borkenes til Bremnes.
Det innvilgede tilskuddet fra Troms fylkeskommune dekker hoveddelen av finansieringen. Kommunens
direkte pengebidrag med kr 724.500,- foreslås i første omgang hentet ved bruk av disposisjonsfond.
Disposisjonsfond gir kommunen mulighet til å finansiere denne type utgifter som oppstår i løpet av et
budsjettår, men administrasjonssjefen vil også anbefale at man ved første mulighet tar sikte på å
tilbakeføre disposisjonsfondet tilsvarende beløp, jf de vurderinger som tidligere er foretatt med hensyn til
styrket disposisjonsfond og dermed en bedre finansiell situasjon både i fjorårets rammedebatt og med
senere oppfølging i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 (side 37).
Tilbakeføring av midler til disposisjonsfondet betyr både en styrket finansiell og likvid situasjon for
kommunen, med mindre avhengighet av å trekke på kassakreditt og et styrket økonomisk handlingsrom i
løpet av budsjettåret.
Som det framgår i overnevnte, fordrer denne saken rask avklaring. Det tilrås derfor at formannskapet
fatter vedtak med hjemmel i hastekompetanse tildelt av kommunestyret under K-sak 72/92 og senere
stadfestet i K-sak 50/12 om delegeringsbestemmelser der det under punkt 22.1 andre avsnitt heter:
«Delegeringen <til formannskapet> omfatter også hastekompetanse etter kommuneloven § 13. Melding
om vedtak etter denne bestemmelse forelegges vedkommende organ i neste møte.»

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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AVTALEDOKUMENT
(Dette dokument utgjør dokument A i h.h.t NS 8407 punkt 2.1)
mellom

Kvæfjord kommune
og

Nordix Data AS
som utbygger

vedrørende

Etablering av fiberkabel infrastruktur for bredbånd og innholdsleveranse
i henhold til tilbud datert 16.12.2016 på strekningen Borkenes til Bremnes i
Kvæfjord kommune i Troms.
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AVTALEDOKUMENT

Mellom

Kvæfjord Kommune
som konsesjonstildeler
og

Nordix Data AS
som entreprenør/utbygger

er det inngått følgende avtale:

1.

KONTRAKTSARBEIDET
Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet i samsvar med kontraktsdokumentene, Jfr. NS 8407, punkt 2.1.
Følgende dokumenter inngår i avtalen og gjelder i denne rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.

Dette avtaledokument
Møtereferat fra møte 10.01.2017
Tilbud fra Nordix Data AS datert 16.12.2016
Tilbudsforespørsel i DOFFIN med vedlegg
NS 8407:2011

Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre,
skal dokumentene gjelde i den rekkefølge som er angitt ovenfor.
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2.

KONTRAKTSUMMEN
Kontraktsarbeidet skal leveres for:
Beregnet komplett utbygging i hht tilbud

kr 5.417.000,-

Sum

kr 5.417.000,-

Finansiering:
Troms fylke/Kvæfjord kommune inntil 73,84%
Nordix Data AS, inntil|26,16 %

kr 4.000.000,kr 1.417.000,-

Maksimale tilskuddssum for komplett anlegg

kr 4.000.000,-

Prisstigning i anleggsperioden er inkludert i ovennevnte sum. Tilskuddssummen er
et rent tilskuddsbeløp for å bygge ovennevnte anlegg. Det vises til bestemmelsene i
punkt 4 for når tilskuddet kan kreves utbetalt.
Merverdiavgift beregnes ikke i tillegg til tilskuddssummen.
Tilskuddsbeløpet avkortes hvis dokumenterte utgifter blir mindre enn beregnet.
Fordelingsprosenten er som oppgitt under «Finansiering» ovenfor. Hvis anleggsutgiftene overstiger kr 5.417.000,-, må Nordix Data selv dekke det overskytende. Tilskuddet på inntil kr 4.000.000,- er maksimalt tilskudd som er mulig å oppnå for dette prosjektet.
Nettet skal være åpent for alle som ønsker å leie kapasitet eller kjøpe tjenester, med
lik pris for samme tjeneste.
Kommunen skal grave en del grøfter i 2017, og Nordix Data kan vederlagsfritt benytte disse grøftene. Nordix Data må selv sørge for rør/kabler, samt bekoste nedlegging av disse i de kommunale grøftene. Nordix Data må ta kontakt med kommunen
for å få greie på hvor det skal graves.
3.

KONTRAKTSARBEIDET
Avtalen omfatter følgende arbeider:

3.1

Generell beskrivelse av leveransen
NORDIX DATA AS skal prosjektere, bygge, eie og drifte et fiberaksessnett i
Kvæfjord kommune. Nettet skal i de beskrevne geografiske områdene dekke
alle fastboende, næringsbygg og offentlige bygg. I tillegg skal det tilbys internett. Tilleggstjenester som IP-telefoni og TV-tjenester kan også leveres, men
det gis ikke tilskudd til å levere disse tjenestene. Det vises for øvrig til kart og
nærmere beskrivelse av geografiske områder i tilbudsforespørselen. Fritidsboliger kan knyttes til, men det gis ikke tilskudd til slike tilknytninger.
NORDIX Data skal sørge for, enten selv eller ved hjelp av underleverandør,
innholdsleveranse (IP-telefoni, internett og TV/videotjenester) i henhold til
forespørselen til de abonnentene som ønsker å knytte seg til anlegget.
Tilskuddet innbefatter også utgifter til bygging av aksesskabel til alle potensielle abonnenter. Aksessbyggingen og tilknytning av abonnenter kan skje fortløpende etter hvert som bestillinger kommer inn.
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3.1.1

Tekniske detaljer for anlegget:
Nordix Data AS har ansvar for valg av løsning for fremføring av kabelnettet, kabeltyper, opphengsutstyr etc. ut fra hva som passer best i anlegget ut fra anleggets
kompleksitet.
Service og vedlikehold
Ivaretas av Nordix Data AS som netteier. Nettet skal være operativt, inkl tjenesteleveranse, i minimum 15 år etter overtakelsesdato. Hvis dette ikke oppfylles, må en
forholdsvis del av tilskuddet tilbakebetales.

4.

VEDERLAG OG BETALING
Anmodning om utbetaling av omforent tilskudd kan gjøres etter at anlegget er ferdigmeldt, kontrollert og godkjent av oppdragsgiver, samt at revisorgodkjent prosjektregnskap er fremlagt og akseptert av Kvæfjord kommune.
Tilbyder må dokumentere et oppsett som viser dokumenterte kostnader til f.eks.
materiell, graveentreprenør, egne folk, kabel, rør etc., ref kostnadsoppsett bak skilleark 5 i tilbudet, «Beskrivelse av hvordan bredbåndsnettet er tenkt bygd».
Hvis dokumenterte kostnader blir mindre enn beregnede kostnader, reduseres tilskuddet prosentvis tilsvarende innsparingen. Hvis dokumenterte utgifter blir større
enn beregnede utgifter, betales kun tilskudd opp til tilskuddsbeløp som er angitt i
punkt 2 i dette avtaledokument.
Betalingsfrist er 28 kalenderdager etter at korrekt betalingsanmodning er mottatt.
Betalingsanmodningen skal sendes til Kvæfjord kommune som vil sørge for utbetalingen av tilskuddet.
Det er under anleggsperioden anledning til å søke om 1 -en- delutbetaling. Maksimal sum for delutbetaling kan ikke utgjøre mer enn 75 % av det totale tilskuddsbeløp. Søknad om delutbetaling må inneholde dokumentasjon på utgifter som er betalt
av utbygger og som dermed danner grunnlag for søknaden. Restbeløp utbetales ved
ferdigstillelse av hele anlegget.

5.

REGNINGSARBEIDER
Anlegget bygges komplett ferdig, inkl innholdsleveranse. Eventuelle tilleggsarbeider/regningsarbeider er Nordix Data AS sitt ansvar.

6.

ENTREPRENØRENS SIKKERHETSSTILLELSE
Entreprenøren stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden.

7.

BYGGHERRENS SIKKERHETSSTILLELSE
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

8.

FORSIKRING
8.1 Forsikring av kontraktsarbeidet.
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Nordix Data AS avgjør selv om de vil tegne forsikring eller være selvassurandør.

8.2

Ansvarsforsikring.
Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringspolise for kontroll senest når
entreprenøren påbegynner sitt arbeide på byggeplassen.

9.

TIDSFRISTER
Det er fastsatt følgende tidsfrister for entreprenøren:
Anlegget skal være komplett ferdig bygd og idriftsatt innen 24. november 2017.
Kundetilknytninger inngår ikke i tidsfristen for ferdigstillelse. Definisjon på ferdigstillelse er at anlegget satt i drift (elektronikk på plass og tjenesteproduksjon startet), samt at fibernettet er på plass slik at kunder er/kan koples til fortløpende.

10.

TVISTER
Tvister som måtte oppstå som følge av kontraktsforholdet avgjøres ved rettergang
for de ordinære domstoler dersom ikke partene blir enige om at tvist skal avgjøres
ved voldgift.

11.

ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER
For denne avtale gjelder NS 8407:2011” Alminnelige kontraktsbestemmelser for
totalentrepriser”, med de unntak som er listet opp i tilbudsforespørselen.
Dette avtaledokument med bilag er utferdiget og undertegnet i to eksemplarer,
hvorav partene beholder hvert sitt.

Kvæfjord, den ………………

Tromsø, den .....................

.............................................
Kvæfjord kommune
Torbjørn Larsen
Ordfører

...........................................
Nordix Data AS
Stein Tore Gustavsen
Daglig leder
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PS 3/17 Referatsaker
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