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K0 – p.nr. 41002 ITV- anlegg (kameraovervåking) rullerende, for 2019 

 

Bakgrunn for saken: 
 

I denne sak legges det frem K0 / orientering angående prosjekter som skal gjennomføres på prosjekt 

41002 ITV-anlegg (kameraovervåking) for 2019 som er en rullerende post også i økonomiplanen for 

2019-2022 

 

Saksopplysninger: 

I økonomiplanen for 2019 er det bevilget midler med underprosjekter for investeringer for kamera- 

overvåking av kommunens formålsbygg. 

 

Investering av kameraovervåking er et virkemiddel for sikring av kommunens formålsbygg. Tiltaket 

ansees som et ledd av ytre skallsikring av bygget. Kameraovervåking anses som gunstig i forhold til 

skadeomfang og økonomiske konsekvenser som kommer i kjølvannet ved uønskede hendelser.  

 

Det er for innværende periode lagt opp til en prioritering i forhold til ønsker og innspill fra 

virksomheter. 

 

Følgende lokasjoner var oppsatt for inneværende periode 

 

Lokasjon 2019 2020 Omdisp 2019 

Smeaheia skole 600   600 

Buggeland skole 400   0 

Aspervika skole   500 400 

Hommersåk skole   500  

  1 000 1 000 

 

 

 

 

  



   

Vurdering:   
I innværende periode prioriteres Smeaheia og Aspervika skoler. Buggeland utgår da installasjoner er 

utført i 2018 pga sterkt behov der. Vi vil omdisponere midler fra Buggeland til Aspervika, dette 

delprosjektet var opprinnelig planlagt i 2020. 

Prosjektet har en budsjettramme på 1,0 mill kr. Det foreslås at daglig leder gis fullmakt til å 

gjennomføre avrop fra rammeavtaler innenfor budsjettrammen for gjennomføring av prosjektet uten 

at det legges fram K2. Byggeregnskap legges fram innen 15 mnd. etter ferdigstilling av prosjektet. 

Kommunen har rammeavtale for installasjon av ITV-anlegg og anskaffelser i dette prosjektet, denne 

går ut medio 2019 og en avventer derfor installasjonen av disse til ny avtale er på plass. For noen 

arbeider vil en også måtte benytte ekstern konsulentbistand. Slike tjenester blir gjennomført som 

avrop mot gjeldende rammeavtaler innen elektro og automatisering. 

 

Forslag til vedtak: 

• K0 godkjennes for p.nr. 41002 med en budsjettramme på 1,0 mill kr med omdisponeringer 

vist i saken. 

• Prosjektene gjennomføres og ferdigstilles i 2019 som avrop fra rammeavtaler. 

• Daglig leder gis fullmakt til å inngå kontrakt og gjennomføre arbeidene uten at det legges 

fram K2. 

• Saken oversendes rådmannen til orientering. 
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