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RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Prosjektrapport pr. pr. 01.02.2016 tas til orientering.
2. Sluttregnskap Kleppestø ungdomsskole og Fauskanger barne og ungdomsskule tas til
orientering.
3.

Det fremlegges 3 prosjektrapporter i året etter følgende plan
1.rapportering: Utvalgene i februar, Kommunestyret i mars
2.rapportering: Utvalgene i mai, Kommunestyret i juni
3.rapportering: Utvalgene i september, Kommunestyret i oktober

Avgjøres av:K
Behandles i følgende utvalg: UO,UTM,F,K

Saksopplysninger:

Det ble sist rapportert med regnskap pr 1.10.2015 i utvalgene i november 2015.

2153
Hanøy skole
Startdato:
2014
Budsjettramme:
190 mill kr eks mva
Prognose:
Prognose forprosjekt 16 mill
som budsjett
Regulering: ble 1. gangs behandlet november
2015.
Andre gangs behandling i utvalgene i februar
2016
Klar for anbud juni 2016.
Prosjektet er etter dette utsatt stoppet pga av
budsjettvedtak.
Det forutsettes at det innen skolestart høsten
2016 er satt opp modulbygg som midlertidige
klasserom. Dette er budsjettert med 12 mill kr.

1145
Startdato:
Budsjettramme:

Sluttdato:
Forbruk 8,4 mill kr
Fremdrift iht. plan
Fase forprosjekt

Flytting kundetorg, og diverse ombygging
2015 ferdigstilt juni 2016
Forbruk 0,7 mill kr
5 mill kr
Fase: pågående
arbeid
Prognose:
5 mill
HR sine lokaler er ferdigstilt, Arkiv flytter
februar, Kantina NAV og rehab arkiv sine
lokaler til Kundetorg og politikerkontor
gjenstår.

2019

2125
Startdato:

Kleppestø ungdomsskole
2009

Budsjettramme: Finansiering Kleppestø Ungdomsskole
Vedtak etter godkjent budsjett for prosjektet 2125 - KUSK.

Starter med
Dato

Eks mva

Inkl. mva

136000000

170000000

K. saksnr.

1 40156

106/09

10400000

13000000

2 40450

78/10 - Fratrekk PC'er

-1600000

-2000000

2 40450

78/10 - Vedtak kontrakt

9920000

12400000

3 40892

133/11 - Budsjett

6400000

8000000

SUM 161120000

4 41620

106/13

69500000

SUM 230620000

6 42157

F-80/15

950000

Total SUM 231570000

Prognose:

201400000

86875000

288275000

1187500

289462500

Pr februar 2014 Kr. 215,- mill ekskl. mva
Pr 31.7. 220 mill eks mva
pr 31.12.2014 225 mill. eks.mva
pr 30.04.2015 225 mill. eks mva
pr 30.9 2015 225 mill eks mva
Sluttregnskap 1.2. 2016 225 mill eks mva

Det gjenstår reklamasjoner vedr. ventilasjon/varme. I prosjektet er det bevilget summer
inkl. og ekskl. mva. Det har og vært ulik tilbakeføring av mva til prosjektet. En har derfor
valgt å lage en oppstilling med og uten mva i finansieringsplan.

Sluttdato:
1.nov 2014
Fase:
Ferdigstillt.

2014

2156
Startdato:
Budsjettramme:

Kleppestø barneskole
2014
285 mill kr

Prognose

Det er i tillegg bevilget 12
mill kr til modulbygg
K sak 45-15

Sluttdato:
2020
Forbruk 18.2 mill kr
Forbruk modulbygg
12 mill kr.
Fase: anbud

Det er ennå meget usikkert om de 25 mill kr som er satt av til konsekvenser av reg.
plan vil holde. Reguleringsplan skal nå legges frem til 1. gangs behandling. Før denne
er behandlet vil en ikke kunne kalkulere ekstra kostnader som innebærer først og
fremst infrastruktur som omlegging vei og krav i reguleringsplan om erverv og
opparbeiding av ekstra uteareal, ut over det kommunestyret har forutsatt.
Prosjektet er nå ute på anbud med tilbudsfrist 7 mars 2016.
Hvis anbudssum blir høyere enn budsjett vil det bli sak i K 17 mars for å sikre
fremdrift. Planlagt oppstart arbeid juni 2016.
Infrastruktur, som vei og opparbeiding av ekstra areal vil bli lyst ut i en egen
entreprise. Fjellsikring er på det nærmeste ferdigstilt.
Regulering: forventet ferdigbehandling tidligst mars 2016
Modulbygg med 2 klasserom er montert og vil bli tatt i bruk etter påske 2016.
Det forventes 1,3 mill i ekstra kostnader ut over budsjett på kr 12 mill for ferdigstillelse
av modulbygg. Dette pga av økte kostnader på omlegging av vei til naboer.

2158
Startdato:
Budsjettramme:

Haugland skole
2014
160 mill kr. Til utredning
kr 0,5 mill

Prognose:
Regulering er bestilt. Annet arbeid er satt på
vent. Ingen endring pr. 1.2. 2016

Sluttdato:
Forbruk 0,8 mill
Fremdrift iht. plan:

Fauskanger barne og ungdomsskule
2009

Startdato:
Budsjettramme:
Prognose:

130 mill ekskl mva
163 mill inkl. mva
Dette er sluttregnskap for skolen
Sluttregnskap 135 mill eks mva.

FBUS - gjennomgang
eks. MVA

inkl. MVA

Start

39792

81/08

104000000

130000000

1

40109

106/09

4800000

6000000

2

40109

106/09

-800000

-1000000

3

40162

133/11

2400000

3000000

4

41578

85/13

20000000

25000000

130 400 000

163000000

Justert budsjett
etter 4
vedtak/endring

I prosjektet er det bevilget summer inkl. og ekskl. mva. Det har og vært ulik
tilbakeføring av mva til prosjektet. En har derfor valgt å lage en oppstilling med
og uten mva i finansiering .

Sluttdato:
2013
Fremdrift:
ferdigstilt

2140
Tveit skole
Startdato:
2014
Budsjettramme: 218 mill kr
Prognose:
228
Det er gjennomført prekvalifiserings
konkurranse. Anbud april 2016. Oppstart
arbeid august 2016.
Reguleringsplan er godkjent.
Økte kostnader med prosjektering og arbeid i
eksisterende bygg vil utgjøre 10 mill mer enn
budsjett. Et mulig tiltak er å ikke utføre
rehabilitering i eksisterende bygg, eller å ikke
bygge råbygg 4 etg.
I forbindelse med anbud, vil 4 etg. tas med
som opsjon i en evt. kontrakt, slik at det er en
mulighet for å redusere kostnader dersom
anbudssum er for høy.

2154
Startdato:

Sluttdato:1.1. 2019
Forbruk 18,8 mill kr

Modulbygg 2 Erdal Barneskole
2015
Forbruk 5,7mill kr

Budsjettramme: 10 mill kr
Prognose:
Sluttregnskap 5,7 mill kr
Overskudd 4,3 mill kr.
Modulbygg ble levert i september 2015.

Fase:Ferdigstilt

2139
Florvåg skole
Startdato:
2015
Forbruk 19 mill kr
Budsjettramme: 223 mill
Fase: planlegging
Prognose:
Det er rapportert til utvalgene en beregning av
infrastrukturkostnader på m1llom 90 og 100
mill kr dersom vegtrase legges som planlagt i
reg. plan. Detaljprosjektering og vurdering av
de totale kostnadene kan ikke gjennomføres
før vegtrase er valgt. Skolen er satt på vent i
forbindelse med skolebruksplan/økonomiplan
Regulering: Forventet 1. gangs behandling 1
kvartal 2016

Sluttdato:August
2015

2160
Startdato:

Modulbygg 2 Florvåg skole/
2015 ferdig stilt desember Forbruk 10,7 mill
2015
Budsjettramme: Modulbygg 18 mill kr
Fase: ferdig levert og
tatt i bruk
Prognose:
12 mill

Paviljonger
november2015

Ferdigstilt. Sluttregnskap ved neste
rapportering

3323
Startdato:

Tveit Omsorgsboliger
2015

Budsjettramme:

17 mill kr vedtak i K
+ 3,5 mill vedtak K.
18.12.2014. totalt 20,5 mill
Prognose:
24 mill kr.
Bygget er finansiert med budsjett som følger:
Forsikringsoppgjør
5,9 mill
Salg av tomt Marikoven 2,2 mill
Tilskudd Husbank
6,5 mill
Låneopptak 2,4 mill som er økt til 5,9 mill

Forbruk pr. 1.2 2016
19,5 mill
Fase: ferdigstilt

Foreløpig Regnskap finansiering
Forsikringsoppgjør
6,6, mill kr
Salg av tomt
2,4 mill kr
Tilsagn tilskudd Husbank 13,1 mill kr
Behov for låneopptak
1,9 mill kr
Bygget ble ferdigstilt med overtakelse 12
november 2015.

Vurdering:
Det vil bli orientert om prosjektene Tveit og Kleppestø barneskoler i utvalgene. Det ligger en
stor grad av usikkerhet i prosjektet Kleppestø skole pga. av reguleringsbestemmelser og
konsekvensene av disse. Totalt sett er det god kontroll på prosjektene. Evt. behov for
budsjettjusteringer i forhold til over/ underskudd vil bli lagt frem for K i juni 2016.

Kleppestø, 11.02.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Ivar Ådlandsvik
Kommunalsjef teknisk

