Frosta kommune

Arkivsak:

2013/1519-9

Arkiv:

L64

Saksbehandler: Liv-Edel Berg
Dato:

02.05.2014

Saksfremlegg
SAKSGANG
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.05.2014
27.05.2014

Utvalgssak

Videreføring av prosjektledelse bredbånd
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Prosjektledelse brebånd
Særutskrift - Prosjektledelse brebånd
Protokoll for anskaffelsen
Kontrakt mellom Frosta kommune og Terje Kilen A/S
Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet
Underskrevet taushetserklæring
Underskrevet kontrakt prosjekt bredbånd
Skatte og avgiftsattest
Videreføring av prosjektledelse bredbånd

Terje Kilen A/S
Terje Kilen
Terje Kilen
Terje Kilen
Terje Kilen A/S

Rådmannens forslag til vedtak
1. Avtale med prosjektleder Terje Kilen forlenges med 5 mndr.(april, mai, juni, aug og
september)
2. Det bevilges kr 67 000 fra NTE – næringsfond og kr 79 000 fra kommunalt næringsfond,
totalt kr 146 000.

Bakgrunn for saken:
Det vises til sak 53/13 prosjektledelse bredbånd.
Saksopplysninger:
Arbeidet med planlegging av bredbånd er godt i gang, men det gjenstår fremdeles mye arbeid og det
vil fortsatt være behov for ekstern bistand til en del oppgaver som:

Rådgiving i anbudsprosessen; avklaringer – rådgiving i forbindelse med anbud og valg av
markedsaktører
Ivareta kommunens interesser i forhold til IKT og strategi mot markedsaktør
Søknadsprosess mot Post- og Teletilsynet
Tillatelser justeringer/endringer i traseer mot arkeolog, vegvesenet og private interesser
Søknader om gravetillatelser mot vegvesenet og private grunneiere
Det foreslås å videreføre avtalen med Terje Kilen i 5 mndr til (april, mai, juni, aug og sept).
Kostnaden blir kr 146 000.
Dette foreslås finansiert av restmidler NTE – næringsfond; kr 67 000,- og restmidler kommunalt
næringsfond kr 79 000,Hvis det skulle være behov for ekstern prosjektledelse utover dette, f. eks byggeledelse mot
dugnadsgravere og mot utbygger, ivaretakelse av kommunens interesser i utbyggingsprosessen,
fremdrift og kostnadsstyring, vil dette bli en del av investeringsprosjektet.

Økonomiske konsekvenser: Finansieres ved bruk av bundne fond – får ingen økonomiske
konsekvenser i forhold til driftsbudsjett
Konsekvenser for folkehelse:
Konklusjon:
For å komme mål med prosessen med planlegging og forberedelse av bredbåndsutbygging er det
nødvendig å forlenges avtalen med Terje Kilen. Det foreslås en forlengelse på 5 mndr som
finansieres ved bruk av restmidler næringsfond.
Arne Ketil Auran
Rådmann

