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NR.  

 

SVAR TIL FORMANNSKAPSMØTE  11.12.17 

 
Spørsmål om hva som er tillegg til byggeprosjektene som kommunen gjennomfører. 
 
 
Svar:  
Utgangspunktet for Bjørkelangen skole, Helsehuset og Svømmeanlegget er at det er rene 

byggeprosjekter med enkelte tillegg som har variert litt fra prosjekt til prosjekt. Som det fremkom i 

revisjonsrapporten for gjennomgang av tidligfasen av investeringsprosjekter var ikke grensesnittet 

for prosjektene godt nok spesifisert. Dette er utbedret i senere prosjekter gjennom at det er 

utarbeidet med spesifiserte oppsett over det inkluderte.  

Bjørkelangen skole 
Prosjektet Bjørkelangen skole har bekostet følgende innenfor prosjektets rammer: 

 Rivning av barneskolen og ungdomsskolen. 

 Entreprisekostnader til bygging av skole, kulturskole og kultursal, herunder fastmontert 

utstyr slik det fremkommer i kravspesifikasjonen til skolen. 

 Utomhusarbeider  

 Godkjente endringer og tillegg. 

 Innløste opsjoner knyttet til uteområdet. 

 Løst inventar til skole og kulturskole i henhold til gjennomført anskaffelse. 

 PA-anlegg til kultursal m.m. 

 IT infrastrukturutstyr (svitsjer og aksesspunkter). 

 Avsetning til utsmykning. 

 Lønn til prosjektleder. 

 Rådgivere, arkitekter, byggeleder og ITB-ansvarlig. 

 Tilknytningsavgifter 

 Transformatorstasjon 

 Andre offentlige avgifter 

Følgende anskaffelser er ikke inkludert, men dekkes av andre budsjetter: 

 IT utstyr 

 AV-utstyr, lerreter etc.  

 Utstyr og inventar til renhold og renholdere, driftspersonell og kultur, elbilladere1 NOK 

4 000 000,-. 

                                                           
1
 Egenfinansiering i tillegg til ekstern støtte på NOK 500 000, - for elbilladepunkter til alle nybygg. 
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Helsehus 
Prosjektet Helsehuset har bekostet følgende: 

 Rivning av boliger. 

 Entreprisekostnader til bygging av Helsehus og omsorgsboligblokk, herunder fastmontert 

utstyr slik det fremkommer i kravspesifikasjonen til helsehuset. 

 Utomhusarbeider  

 Godkjente endringer og tillegg. 

 Innløste opsjoner. 

 Løst inventar i henhold til gjennomført anskaffelse. 

 IT infrastrukturutstyr (svitsjer og aksesspunkter). 

 Avsetning til utsmykning. 

 Lønn til prosjektleder. 

 Rådgivere, arkitekter, byggeleder og ITB-ansvarlig. 

 Tilknytningsavgifter 

 Transformatorstasjon 

 Andre offentlige avgifter 

Følgende anskaffelser er ikke inkludert, men dekkes av andre budsjetter: 

 IT infrastruktur NOK 270 000,- 

 Utstyr og inventar til renholdere og driftspersonell, elbilladere, samt samordning av 

adgangskontroll/låssystem på sykehjem og helsehus. NOK 2 400 000,-  

Svømmeanlegg 
Prosjektet Svømmeanlegg har bekostet følgende: 

 Kostnader i forbindelse med konkurransepreget dialog. 

 Entreprisekostnader til bygging av svømmeanlegg, herunder fastmontert utstyr slik det 

fremkommer i kravspesifikasjonen til skolen. 

 Godkjente endringer og tillegg herunder parkeringsplass. 

 Innløste opsjoner, herunder velværeavdeling. 

 Lønn til prosjektleder. 

 Rådgivere, arkitekter, byggeleder og ITB-ansvarlig. 

 Tilknytningsavgifter. 

 Transformatorstasjon. 

 Andre offentlige avgifter. 

 Riving av bolig og uthus. 

NB! Ikke løst inventar. 

Følgende anskaffelser er ikke inkludert, men dekkes av andre budsjetter: 
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 Utstyr og inventar til renholdere og driftspersonell, elbilladere, ferdigstillelse av uteområde 

og utebelysning, løst inventar til hele bygget inkl. café, spesialutstyr for rengjøring av 

svømmebasseng. NOK 5 700 000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Hovde       *    

Rådmann       kommunal-/stabssjef 

            

   

Kopi:  Ordfører 


