
Rådmannen orienterer formannskapet til møtet onsdag 31. 

 

Mosvik skole. Mulig oppstart.  Det foreligger et oppdatert kostnadsoverslag – se vedlegg. Det 

planlegges forhandlinger om med valgt entreprenør i dag onsdag. Rådmannen anser det mulig å 

gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt ramme men det er noe større usikkerhet oppover enn 

nedenfor. I den sammenheng er det av betydning at vi ikke har fått kvalitetssikrede tall for 

uteområdet som så langt er avsatt med kr. 600.000,-. Prosjektleder har redegjort slik:  

«Uforutsett er satt opp med 10 %. (bør beholdes på et ombyggingsprosjekt)  

Sikkerhetsmarginen er i realiteten ca. 400’ med en ramme på 21.5 mill. Det er brukes ca. 150-200’ på tilpasninger 

uteområde kommunehuset for skoleformål, datatilpasninger, avgift søknader etc. Vi må avsette et beløp et beløp på 100’ til 

«opprydding» av uteområde/kommunehus etter at skolen har flyttet tilbake.  

Sikkerhetsmarginen er slik jeg ser det pr. i dag på 100’. I tillegg er det en margin i forhold til konsulenter på 400’ inkl. mva.  

Klagefristen for anbudstildeling er i dag. Vi kan således starte kontraktsforhandlinger i morgen.  

Usikkerheten er knyttet til avsatt sum på uteområde på 600.000 eks. mva. og for så vidt også inventar på 700’ inkl. mva. 

(her har vi større styring av kostnader) 

Dersom kostnadene på uteområdet ikke overstiger 1,1 mill. kr. inkl. mva. kan etter min mening prosjektet oppstartes uten å 

måtte gå gjennom prosjektet pånytt for ytterligere kostnadsbesparelser» 

Etter rådmannens skjønn er det ut fra erfaring større sannsynlighet for overskridelser enn besparelser; 

ombyggingsprosjekter har alltid en usikkerhet ved seg. Rådmannen anslår usikkerheten til i størrelsesorden 1 mill. kroner. 

En utsettelse av kontraktsforhandlinger og igangsetting kan medføre forsinket ferdigstillelse og innflytting. Dette er isolert 

sett ikke ønskelig i forhold til elever og medarbeidere og kan i seg selv medføre en viss kostnadsøkning. (prisstigning – dog 

ikke vesentlig). Samtidig er det ikke grunn til å overdrive de negative konsekvenser; midlertidige lokaliteter fungerer godt ! 

Rådmannen vurderer det slik:  Rådmannens oppdrag er basert på vedtak i Fellesnemnda og budsjett og 

økonomiplanvedtaket 2012-2015 og hvor rammer og frister er gitt. (ferdigstilling høst 2013)  Selv om det er viss usikkerhet 

ved kostnadsoverslaget – også etter innhenting av anbud - anser rådmannen ikke denne til å være større enn at 

igangsettingsvedtak kan fattes administrativt uten ytterligere politisk behandling. Jeg velger likevel og orientere 

formannskapet før beslutning om igangsetting. 

Andre forhold.  Rådmannen vil i møte gi en kort orientering om gjennomføringen av lønnsoppgjøret – som nå er sluttført. 

Videre vil jeg gi en orientering om status på et par av våre øvrige prosjekter; herunder Venna-vegprosjektet med 

opparbeiding av parkeringsområdet rundt Rådhus, Ungdomsskole og Kulturskole. Vi må her påregne overskridelser utover 

det som tidligere er rapportert. 


