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Felles låsesystem for kommunale bygninger - adgangskontroll
Rådmannens innstilling:
1. Det settes av en totalbevilgning til felles låsesystem for kommunale bygninger på kr.
780 000. Budsjettering iht prosjektbeskrivelsen i økonomiplan for 2019 -2022 slik vedtatt
av kommunestyret 18.12.18.
2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 630 000 kr til dette investeringsprosjektet, og
godkjenne lånebetingelsene. Dette lånet inngår i den totale lånerammen på 34 226 800 kr,
som kommunestyret har gitt rådmannen mandat til å ta opp i 2019 i budsjettvedtaket av
18.12.18.
3. Anskaffelsen er under EØS terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter og gjennomføres
som en tilbudsforespørsel til minst 3 tilbydere.
4. Det nedsettes en byggekomité som skal bestå av følgende representanter:
a. Gjøran Tangen – prosjektleder
b. Svein Lundestad – bruker/eierrepresentant
5. Jamfør pkt 9.6 i kommunens reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret den
10.03.09, står rådmannen ansvarlig for gjennomføringen og ivaretar rollen som
styringsgruppe for prosjektet.

Saksutredning:
I økonomiplan 2019 – 2022 inngår et prosjekt for etablering av et låssystem felles for Herøy
kommune (prosjekt nr 19104). Det er satt av kr 780 000.- for 2019, og prosjektet er forutsatt
gjennomført inneværende år.
I følge økonomireglemet for Herøy kommune, kapittel 9.3, skal prosjekter med en kostnadsramme
over kr 500 000, og prosjekter som går over flere år, fremmes som enkeltsak til politisk behandling.
Prosjekt låssystem felles for Herøy kommune har som intensjon å etablere adgangskontroll til alle
kommunale bygninger, ved at inngangsdører får elektronisk lås/kortleser. Noen bygninger har slikt
allerede, men det er ikke komplett noe sted. Målsettingen med prosjektet er å gjennomføre tiltak for
å få en komplett løsning som dekker alle inngangsdører på alle kommunale bygninger.

Vurdering:
Å holdes styr på alle nøkler over tid er en utfordring – nøkler kommer på avveie ved at de blir
glemt tilbakelevert når folk slutter, at noen mister en nøkkel etc. Dette gir bl.a en økt risiko for at
nøkler på avveie kan brukes av uvedkommende for å ta seg ulovlig inn i bygninger. For noen
bygninger er det nøkler på avveie, og kostnaden med å bytte ut hele låssystemet med et nytt
nøkkelbasert system er betydelig.
Å etablere elektronisk lås/kortleser for alle bygninger innebærer at bruk av nøkler kan utfases. Ved
bruk av kortleser kan kort som kommer på avveie enkelt slettes fra systemet slik at de ikke virker
og utgjør derved ingen sikkerhetsrisiko. Det er også betydelig enklere og sikrere å administrere et
system med kort enn med nøkler, og bruk kan spores. Herøy kommune har utarbeidet vilkår for IDog nøkkelkort.
Konklusjon:
Å etablere adgangskontroll basert elektronisk lås/kortleser på for alle kommunale bygninger vil gi
en betydelig forbedring av sikkerhet mot innbrudd og at uvedkommende ikke får adgang til
kommunale bygninger. Det vil i tillegg medføre at administrasjon og drift av låssystem blir enklere
og billigere over tid.

