
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Byggekomitè 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 19.03.2019 
Tidspunkt: 12:00 – 13:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Terje Olsen Leder H 
Birgit Nielsen Medlem SV 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Elvestad MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Knut Ivar Skogvold Tore Elvestad SP 

 
Merknader 
Birgit Nielsen møtte ikke 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Terje Olsen  Birgit Nielsen 
Leder  
 
______________________  _______________________ 
Olaf E. Nilsen                         Knut Ivar Skogvold 
Utvalgssekretær  
 
 
 



                                        Saksliste 
 
Orienteringer  
Situasjonen omkring avlysning av konkurransegjennomføringen av utbygging av Høgegga 
barnehage v/leder for byggekomiteen Terje Olsen (H). 
 
PS 1/19 Sluttrapport gjenoppbygging av Leonard Isaksens veg 10 
PS 2/19 Avlysning av anbudskonkurranse for utbygging av Høgegga barnehage 

PS 1/19 Sluttrapport gjenoppbygging av Leonard Isaksens veg 10 

Saksprotokoll i Byggekomitè - 19.03.2019  

Behandling  
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 
Sluttrapporten gjenoppbygging av Leonard Isaksen veg 10 godkjennes. 
Resterende midler på fond benyttes til mindre tiltak på Leonard Isaksen veg 10. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Sluttrapporten gjenoppbygging av Leonard Isaksen veg 10 godkjennes. 
Resterende midler på fond benyttes til mindre tiltak på Leonard Isaksen veg 10. 
 

PS 2/19 Avlysning av anbudskonkurranse for utbygging av Høgegga 
barnehage 

Saksprotokoll i Byggekomitè - 19.03.2019  

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 
Byggekomiteen er orientert om avlysningen av anbudskonkurransen for utbygging av Høgegga 
barnehage på grunnlag av Forskrift om offentlige anskaffelser § 8-4 (3) "oppdragsgiveren har 
risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget" og § 10-4 (1) "oppdragsgiveren kan avlyse 
konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn". Det foreliggende 
konkurransegrunnlaget har for mange uklarheter og vil medføre en uakseptabel økonomisk 
risiko i prosjektet. 
 
1. Det utlyses ny konkurranse på forprosjekt, konkurransegrunnlag til en totalentreprise, 

anbudskonkurranse og forhandlinger for utbygging av Høgegga barnehage. 
2. Vedtatt skisseprosjekt legges til grunn. 
3. Nordreisa kommunens rammeavtaler benyttes. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Byggekomiteen er orientert om avlysningen av anbudskonkurransen for utbygging av Høgegga 
barnehage på grunnlag av Forskrift om offentlige anskaffelser § 8-4 (3) "oppdragsgiveren har 
risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget" og § 10-4 (1) "oppdragsgiveren kan avlyse 



konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn". Det foreliggende 
konkurransegrunnlaget har for mange uklarheter og vil medføre en uakseptabel økonomisk 
risiko i prosjektet. 
 
1. Det utlyses ny konkurranse på forprosjekt, konkurransegrunnlag til en totalentreprise, 

anbudskonkurranse og forhandlinger for utbygging av Høgegga barnehage. 
2. Vedtatt skisseprosjekt legges til grunn. 
3. Nordreisa kommunens rammeavtaler benyttes. 
 


