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Rådmannens innstilling: 
1. Netto kostnadsramme for samlet utbyggingsprosjekt Hunn skole økes fra 77 mill. kr. eks. 

mva. og spillemidler til 96 mill. kr. slik at utbyggingen kan gjennomføres som beskrevet i 
saksfremstillingen. 

2. Lånerammen for prosjektet økes tilsvarende. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 
S 29.09.2020 Utbygging Hunn skole, økt 

finansieringsbehov 
 

 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Etter å ha fått inn anbud på selve byggeprosjektet som inngår i et samlet utbyggingsprosjekt for 
Hunn skole, viser oppdatert prognose for endelige kostnader i prosjektet at det blir vesentlige 
kostnader utover vedtatt netto utbyggingsramme. Det er derfor nødvendig med en ny politisk 
behandling for å avklare hvordan dette skal håndteres. Dette må nå avklares før anskaffelsen av 
byggeprosjektet kan sluttføres. 
 
Utbyggingsvedtaket juni 2019 
Utbygging av Hunn skole med tilhørende flerbrukshall ble vedtatt av kommunestyret 18.06.2019 
gjennom følgende vedtak: 
 

1. Det vedtas utbygging av Hunn skole innenfor en brutto kostnadsramme på 105 mill. kr. inkl 
mva (netto finansieringsbehov 77 mill. kr. ekskl. mva og spillemidler). 

2. Byggeprosjektet omfatter i tråd med saksopplysningene nytt bygg for 1.-4. trinn, 
rehabilitering/omgjøring av eksisterende 97-bygg og med tilhørende flerbrukshall med en 
fullverdig spilleflate på 16x24 m. 

a. Eksisterende gymsal og 1983-bygg rives. 
b. Uteområdet opparbeides med løsninger innenfor en brutto totalramme på 4,5 

mill eks mva. Dette skal inkludere et nærmiljøanlegg i tråd med spillemiddel-
reglementet. Kommunens nettoramme på 2,0 mill. kr er inkludert i hovedsum. 

c. Inventar inngår med en ramme på 1,5 mill. kr. eks. mva i hovedsum. 
d. Det vedtas kunstnerisk utsmykning innenfor en ramme på kr 500 000 eks mva. 

som er inkludert i hovedsum. 
e. Løsninger for midlertidige lokaler i byggefasen avklares i forprosjekt med 

detaljering. Kostnader for midlertidig skoledrift i ett til to skoleår inngår med 2,5 
mill kr eks mva i hovedsum. Denne summen inkluderer lokaler og andre 
tilpasninger. 

f. Det legges opp til bruk av Svanemerket standard der det er hensiktsmessig. Dette 
avklares nærmere i videre detaljplanlegging. Bygningsmassen planlegges for en 
netto energibruk på 65 kWh/m2 inkludert produsert fornybar energi fra 
tilhørende solcelleanlegg. 

g. I kjeller under ny flerbrukshall bygges det en felles innendørs skytebane for 
Nordre Skage skytterlag og Overhalla skytterlag. Denne bygges med en kapasitet 
på 12 baner og tilhørende fasiliteter. Kostnader inngår i hovedsum. 

3. Videre fremdrift vil være et forprosjekt med detaljeringer og konkurransegrunnlag (kostnad 
inkludert i hovedsum) og gjennomføring av anbudsrunde. Det tas sikte på byggestart i andre 
kvartal 2020. 

4. Formannskapet orienteres om fremdrift og utvikling i saken. 
5. Finansieres med låneopptak. 
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Kort historikk 
Høsten 2016 vedtok kommunestyret å sette i gang et forprosjekt med kartlegging og vurdering av 
all bygningsmasse og uteområde ved Hunn skole. Forprosjektet skulle utarbeide samlet 
løsningsforslag med skissetegninger, kalkyler og konkurransegrunnlag. Dette innenfor en 
kostnadsramme på kr. 600.000 eks. mva. 
 
I 2017 ble det gjennomført en utredning i tråd med vedtaket. Kommunen brukte da 
arkitektkontoret Kvadrat AS i dette arbeidet. Det ble da sett både på løsninger med nybygg, ulike 
alternativer med kombinasjoner av nybygg og rehabilitering eksisterende bygg, samt ulike 
størrelser på flerbrukshall. Ulike løsninger ble da kalkulert til ca 150-180 mill. kr. eks. mva og 
fratrukket spillemidler. Skisseprosjektet ble presentert for formannskapet i november 2017. 
Estimerte beløp var langt over økonomiplan og dermed urealistiske for gjennomføring. Prosjektet 
ble derfor en periode lagt til side slik at man i prosjektledelsen kunne prioritere andre prosjekter og 
vurdere andre alternativer for utbygging ved Hunn skole, før man kunne komme med forslag til 
videre håndtering av prosjektet. 
 
Høsten 2018 tok man opp prosjektet igjen etter at man så et snarlig behov for mer areal som 
følge av økende elevtall og nødvendige bygningsmessige tiltak for å kunne ha en akseptabel 
standard på bygningsmassen frem til en beslutning videre. Kommunestyret gjorde da vedtak om 
midlertidige løsninger i påvente av avklaringer om en mer langsiktig løsning. Dette omfattet flytting 
av kommunens brakkerigg fra Trollstua barnehage til skolen, samt enkelte mindre, nødvendige 
bygningstekniske utbedringer av skolebyggene, herunder installering av heis i 97-bygget, 
brannvarsling mv. Samlet budsjettramme for disse tiltakene var kr. 3.780.000 eks. mva. 
Gjennomføringen viser en besparelse på ca. 1,6 mill. kr. her. 
 
I økonomiplanen som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2018 ble det satt av en 
bevilgning på 50 mill. kr. inkl. mva som ramme for et videre utbyggingsprosjekt ved skolen. 
Dette var da begrunnet i en foreløpig vurdering om å videreføre/rehabilitere større deler av 
eksisterende bygningsmasse for derved å redusere investeringen i nybygg. 
 
I januar 2019 restartet man et skisseprosjekt med den hensikt å se på det som allerede var 
utarbeidet av skisseløsninger, med mål om en rimeligere variant gjennom større bruk av 
eksisterende bygg. Jonark AS ble valgt til å bistå. Gjennom nærmere kartlegginger og vurderinger 
kom man da fram til det forslaget til løsning som kommunestyret vedtok i juni 2019, som innebar et 
anslått netto finansieringsbehov på 77 mill. kr. eks. mva. og fratrukket spillemidler. I dette ligger da: 

 Nybygg for 1.-4. trinn 
 Rehabilitering eksisterende 97-bygg for 5.-7. trinn, administrasjon, arbeidsrom og 

personalrom m.v. 
 Flerbrukshall med spilleflate 16x24m 
 Skytebane med 12 baner 
 Uteområde, inventar og kunstnerisk utsmykking 
 Riving av 1983-bygg og gymsal (omfatter 1895 m2 kjeller/plan 1) 
 Videre forprosjektering og utarbeidelse konkurransegrunnlag. 

 
Høsten 2019 skulle man dermed gjennomføre et nærmere forprosjekt med ytterligere detaljering 
av løsningen, samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag. En tok sikte på at anskaffelse av løsningen 
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kunne starte senhøsten 2019, med byggestart våren 2020. Jonark AS med underleverandører har 
bistått i dette arbeidet. En ambisjon var å få ferdigstilt nytt bygg til skolestart høsten 2021. 
 
Forprosjekt og anskaffelser etter utbyggingsvedtaket juni 2019 
Forprosjektet med detaljeringer er blitt gjennomført ut fra kommunestyrets vedtak i juni 2019. Av 
ulike årsaker har forprosjektet med detaljering blitt et noe mer omfattende arbeid enn opprinnelig 
antatt og det har også tatt noe lengre tid enn antatt gjennomføre arbeidet og dermed få iverksatt 
selve anbudskonkurransen. Dette er både knyttet til behovet for prosess med mer detaljert 
bearbeiding av skisserte løsningsforslag og gjennomgang med skolen, og det er ikke minst også 
knyttet til koronasituasjonen i 2020 som har forsinket fremdriften.  
 
Foreløpig ser det ut til at vi ligger i overkant av et halvår bak opprinnelig tidsplan for en mulig 
byggestart. Gjennom detaljplanleggingen i forprosjektet er det også sannsynliggjort at selve 
byggeperioden vil ta mer tid enn opprinnelig antatt. I stedet for at byggeprosjektet kunne bli 
ferdigstilt til skolestart høsten 2021, ser det nå ut til at ferdigstillelse av bygget til skolestart høsten 
2022 vil kunne bli resultatet. Dette medfører igjen noe økte kostnader for midlertidige lokaler og 
økte kostnader knyttet til prisstigning i perioden. 
 
Gjennom detaljprosjekteringen med de ulike tekniske fagene og involveringen av brukerne ble det i 
detaljprosjekteringen gjort mindre endringer i de tidligere skisserte løsningene, som medførte noe 
netto økte arealer (ca 380 m2 BTA) samlet for skytebane/kjeller, hall/garderober, skolens 
rombehov og ikke minst tekniske rom. Hvilke netto kostnadsendringer dette har medført er 
vanskelig å anslå nøyaktig, men grovt regnet 6-8 mill. kr. eks. mva. i økte kostnader kan være et 
realistisk anslag. Dette innenfor et samlet berørt areal (eksisterende og nybygg) på ca 5300m2 BTA. 
 
I utbyggingsvedtaket var det anslått en ramme på 2,5 mill. kr. til midlertidige lokaler. Konkrete 
løsninger for midlertidige lokaler skulle da avklares i forprosjektet. Aktuelle løsninger ble vurdert, 
herunder bruk av kommunens egen brakkløsning (flyttet fra Trollstua i barnehage til Hunn skole 
tidligere), eventuell trinnvis utbygging som kunne muliggjøre delvis bruk av eksisterende bygg i 
ulike faser gjennom byggeprosjektet, samt eventuell bruk av andre tilgjengelige lokaler som for 
eksempel Solvoll. Mulige løsninger ble både vurdert opp mot hva som kunne gi en forsvarlig 
skoledrift i byggeperioden og hvordan man kunne få til et kostnadseffektivt byggeprosjekt 
(konkurranse om oppdraget og effektiv gjennomføring/lavere priser).  
 
Etter å ha vurdert de ulike mulighetene ble det konkludert at det ville være nødvendig å etablere 
en leid paviljong for å kunne ivareta skolens drift gjennom byggeprosjektet, i tillegg til bruk av 
kommunens egen brakkeløsning. Man var da klar over at dette isolert sett ville medføre høyere 
kostnader enn anslått budsjett for midlertidige lokaler, men anså det likevel som nødvendig både 
av hensyn til forsvarlig skoledrift og for å kunne oppnå et effektivt byggeprosjekt (lavere 
byggekostnader enn ved en eventuell krevende trinnvis utbygging med skoledrift delvis i 
eksisterende bygg). 
 
Leie av paviljong/brakkerigg er anskaffet i egen anskaffelse, og er nå i ferd med å bli montert på 
skoletomta. Det pågår detaljplanlegging av skolens utflytting til paviljongen, med sikte på at 
eksisterende skolebygg blir fristilt til byggeprosjektet i løpet av november.  
 
Ved gjennomføringen av anskaffelse og tildeling brakkerigg/paviljong er det blitt avklart at 
løsningen gir ca. 5 mill. kr. i merkostnader utover de anslåtte 2,5 mill. kr. til midlertidige lokaler i 
utbyggingsvedtaket. Formannskapet som styringsgruppe er tidligere orientert om dette. 

6



 
Endelige kostnader til leide midlertidige lokaler vil være avhengig av hvor lang byggeperioden blir, 
og dermed om det eventuelt blir nødvendig å utløse opsjon på forlengelse av leieperioden utover 
juni 2022. Det er hittil tatt utgangspunkt i at det ikke blir nødvendig å utløse opsjonen på inntil 6 
måneder ytterligere leie, men det vil avhenge av gjennomføringen av selve byggeprosjektet. Hvis 
man utløser opsjonen med 6 måneder, representerer det ytterligere kostnader på ca. kr. 850.000. 
Ved eventuell ytterligere forsinkelse utover dette, må mulig løsning da avklares nærmere, men vil 
nødvendigvis i såfall medføre ytterligere kostnader. 
 
Utbygging av uteområde, inventar og kunstnerisk utsmykking skal gjennomføres som egne, 
separate anskaffelser videre i prosjektet. I oppdatert kostnadsprognose ligger disse elementene 
fortsatt inne i tråd med kommunestyrets vedtak i juni 2019. 
 
Anbudskonkurranse for selve byggeprosjektet har nå ført fram til at kommunen etter anbudsfristen 
har fått inn tilbud fra 6 leverandører. Arbeid med gjennomgang og vurdering av innkomne tilbud 
pågår fortsatt. Tildeling av prosjektet til en av tilbyderne gjenstår å gjennomføre. Ut fra innkomne 
anbud er det likevel tydelig nå at prosjektet i sin helhet vil ha en vesentlig høyere netto kostnad for 
kommunen enn vedtatt samlet budsjettramme for alle elementer i prosjektet. 
 
Når en hensyntar kostnader til skisse-/forprosjekter (2017-2020), foreløpige tiltak, økte kostnader 
til midlertidige lokaler, anslått prisstigning i byggeperioden, netto økte arealer i 
detaljprosjekteringen og anslått sum byggeprosjekt ut fra mottatte tilbud, tilsier prognosen ut fra 
kjente kostnader et netto økt finansieringsbehov i prosjektet på ca. 19 mill. kr. Det er da ikke lagt 
inn avsetning for uforutsette forhold som eventuelt måtte oppstå i gjennomføringen videre. 
Prognosen innebærer at netto finansieringsbehov øker fra 77 mill. kr. til 96 mill. kr. Det er da 
fratrukket anslåtte spillemidler og momskompensasjon. 
 
 
 
Vurdering 
Rådmannen ser det som sterkt beklagelig å måtte presentere et viktig utbyggingsprosjekt som i så 
stor grad innebærer merkostnader utover vedtatt kostnadsramme. Rådmannen ønsker å få frem 
både hvilke forhold som i sum kan ha ført til kostnadsøkningen og vurderinger av hvilke valg 
kommunen har i håndteringen videre av dette. Rådmannen viser også til muntlig orientering om 
status 2.10.2020 til formannskapets medlemmer som styringsgruppe i byggeprosjekter. 
 
Samtidig gjør rådmannen oppmerksom på at vi fortsatt er inne i sluttføringen av en anskaffelse i 
tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelsen vil ikke bli endelig sluttført før det 
er avklart hvilken økonomisk ramme som skal legges til grunn videre. Av hensyn til den formelle 
gjennomføringen av anskaffelsen, må en begrense opplysninger som kan gis om tilbudene og 
tilbyderne. I denne saksfremstillingen er det de økonomiske rammene samlet for prosjektet som er 
i fokus. 
 
Anskaffelsen er gjennomført som en totalentreprise og som en såkalt del III-anskaffelse i hht 
anskaffelsesforskriften, med åpen anbudskonkurranse. Det er ikke en konkurranse med 
forhandlinger. 
 
Når en nå i ettertid kjenner kostnadstall og de konkrete løsningene som er beskrevet og 
prosjektert, kan man konstatere at enkelte kostnadselementer var satt for lavt i utbyggingsvedtaket 
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i juni 2019. De antakelser man hadde omkring mulige løsninger for midlertidige lokaler, viste seg i 
forprosjektet å ikke slå til, og vi fikk en vesentlig merkostnad på leie (herunder forarbeid 
VA/strøm/fiber/grunn, levering/montering og avvikling) av brakkerigg/paviljong. Kostnader til 
skisse-/forprosjekter (2017-2020) ble også noe høyere enn opprinnelig antatt, av årsaker som nevnt 
ovenfor. Detaljprosjekteringen medførte som nevnt ovenfor også behov for noe økte arealer. Sett i 
ettertid burde det i utbyggingsvedtaket vært tatt noe mer høyde for justeringer av 
arealer/romløsninger i detaljprosjekteringen. Samtidig kan en nå vurdere at arealbehovet nok var 
noe undervurdert i det tidligere skisseprosjektet (bl.a. hva angår tekniske rom), som lå til grunn for 
utbyggingsvedtaket. Samlet sett var nok tidsplanen for både forprosjektet og byggeprosjektet noe 
ambisiøst. Pandemisituasjonen i år har gjort fremdriften i prosjektet mer krevende enn planlagt. 
 
På tross av den sterkt beklagelige og vesentlige merkostnaden utover vedtatt ramme, er det likevel 
riktig å bemerke at prosjektet har en relativt sett lav netto kostnad pr m2 når en ser det opp mot 
samlet berørt areal. Dette knytter seg naturlig nok både til type rom/arealer, 
gjenbruk/rehabilitering av eksisterende bygg og mulighet for spillemidler. Eksempelvis utgjør 
nybygget for 1.-4. trinn kun ca 19 % av berørt samlet areal i prosjektet. Eksisterende arealer i 97-
bygget utgjør nesten halvparten (46 %) av samlet areal. Resten av arealet knytter seg i all hovedsak 
til flerbrukshall/garderober/hovedinngang (21 %) og skytebane 13 % (kjeller under flerbrukshallen). 
En kan ellers merke seg at prosjektet Hunn skole samlet berører ca 2000 m2 BTA større areal enn til 
sammenligning barneskolen ved OBUS (som forøvrig hadde en netto prosjektkostnad på ca. 85 mill. 
kr. i 2015 og hvor det ikke var behov for leie av midlertidige lokaler). En får altså mye bygg for 
pengene, for å si det enkelt.  
 
Det er ellers å bemerke at til dels betydelige prisforskjeller mellom de ulike tilbyderne i 
byggeprosjektet viser at det ofte kan være vanskelig å forutsi med høy treffsikkerhet markedets 
prising av slike prosjekter. Det at prosjektet utløser 6 tilbydere viser samtidig en positiv interesse. 
 
Vurderinger om videre håndtering 
I en slik anbudskonkurranse uten forhandling vil man generelt ved tilbud som medfører 
merkostnader utover budsjettrammen, stå overfor valget mellom å a) avlyse konkurransen eller å 
b) gjennomføre (med økt finansiering). Hvis man gjennomfører konkurransen blir det inngått 
kontrakt med den leverandøren som har vunnet konkurransen. I gjennomføringen av prosjektet er 
det da videre i tråd med NS 8407 et visst rom for justeringer (endringer for inntil 15 %) i prosjektet 
innenfor hovedrammene i konkurransen, og avgrenset av at man ikke gjør vesentlige endringer 
som kunne ha påvirket omfanget/utfallet av konkurransen.  
 
Hvis man avlyser konkurransen med saklig begrunnelse at tilbud overstiger budsjettrammen, vil det 
normalt være ut fra en vurdering om at man i etterkant av avlysningen kan bearbeide 
konkurransegrunnlag/kravspesifikasjoner/omfang slik at man ved en senere konkurranse kan få til 
vesentlige besparelser i forhold til opprinnelig konkurranse. Samtidig må man da ta i betraktning at 
det å gjennomføre en slik ny fase med bearbeiding av prosjektets innhold både vil medføre nye 
kostnader (videre planlegging/prosjektering) og til en tidsforsinkelse som normalt vil medføre 
prisstigning og evt. andre følgekostnader. I tillegg kommer usikkerhet/risiko for hva slags/antall 
tilbud man vil få ved neste konkurranse. 
 
I den videre vurderingen er det viktig å ha klart for seg at en del av kostnadene/merkostnadene i 
prosjektet allerede er pådratt, herunder til midlertidige lokaler, skisse-/forprosjektering og i en viss 
grad til prisstigning. Dette er dermed i all hovedsak kjente/fastsatte kostnader som ikke kan endres 
i den videre håndteringen av selve byggeprosjektet. I tillegg gjenstår det noen mindre 
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delanskaffelser i prosjektet (uteområde, inventar og kunstnerisk utsmykking) hvor vedtatte 
kostnadsrammer gir lite rom for eventuelle kostnadsreduksjoner. Hensyntar man disse momentene 
er det dermed et mer begrenset mulighetsrom hva angår å kunne oppnå vesentlige 
kostnadsreduksjoner i selve byggeprosjektet, sett opp mot samlet prognose for merkostnader. 
 
Alternativ a – avlysning av anbudskonkurransen 
I denne saken må man anta at en avlysning for å gjennomføre en senere ny konkurranse, fort vil 
kunne medføre et halvt års forsinkelse i prosjektet. Samtidig er det ikke åpenbart hva slags mulige 
endringer en kan gjøre i prosjektet som vil kunne gi vesentlige kostnadsreduksjoner og samtidig 
ivareta de behovene som ligger til grunn for prosjektet.  
 
Innholdet i prosjektet er bearbeidet gjennom flere faser de siste årene, og oppfattes nå å ivareta de 
langsiktige behovene som skolen har, samtidig som man også ivaretar behov for en flerbrukshall og 
skytebane utenfor skoletida. Det blir da mer et spørsmål om hvilke kvaliteter/behov man skal ta ut 
av prosjektet for å få ned kostnadene. Skal man ha håp om vesentlig reduserte kostnader må det til 
vesentlige kutt i prosjektets innhold, i hovedsak gjennom reduserte arealer. Endringer vil da 
normalt kreve nye kostnader til prosjektering. Mulige grep kan gå på det å redusere samlet 
elevkapasitet gjennom å redusere arealer for skolens bruk, man kan redusere flerbrukshallen til en 
gymsal (men mister da spillemidler), og man kan redusere skytebanen i kjelleren til et mindre 
anlegg.  
 
Vurdering av slike mulige større grep blir samtidig et spørsmål om hva en i såfall egentlig oppnår 
med prosjektet. Å redusere arealer og dermed elevkapasitet til færre enn de ca 240 elever det er 
tatt høyde for i prosjektet, vil nødvendigvis medføre at man får en mer kortsiktig løsning hvor det 
trolig vil bli nødvendig med nytt byggeprosjekt innen kort tid. Å redusere flerbrukshallen i areal i 
retning av en gymsal (flerbrukshallen i prosjektet har en spilleflate som er 2,6 ganger størrelsen på 
en standard gymsal), synes lite hensiktsmessig om man legger til grunn at løsningen skal tjene flere 
behov utenom skolens behov. Et slikt grep vil også medføre bortfall av spillemidler, slik at netto 
kostnadsreduksjon vil bli mer marginal. Skal man eventuelt redusere planlagt skytebane i kjeller 
(feks. fra 12 til 6 baner), vil det medføre at man ikke oppnår å samle dagens to skytebaner (Hunn og 
Gimle) i én løsning. På sikt vil det gi økte kostnader utenfor prosjektet Hunn skole, og synes lite 
hensiktsmessig i en helhetlig vurdering. 
 
I dette prosjektet er det ellers avgjørende økonomisk å få til en god sammenheng mellom leie av 
midlertidige lokaler (brakkerigg/paviljong) og selve byggeprosjektet. Som nevnt vil leieforholdet av 
paviljong gå til juni 2022, og eventuelle forsinkelser i byggeprosjektet kan medføre at man må 
utløse opsjon med forlengelse av leie paviljong. Om forsinkelsene blir av lengre varighet blir det 
mer kritisk hva slags løsninger/avtaler for midlertidige lokaler en kan få til. Videre leie av 
midlertidige lokaler utover opsjonsperioden vil uansett føre til at en pådrar seg ytterligere økte 
kostnader i prosjektet. 
 
Alternativ b – gjennomføre anbudskonkurransen 
Hvis man gjennomfører konkurransen (forutsetter økt finansiering) blir neste steg å inngå kontrakt 
med den tilbyderen som vinner konkurransen. Deretter ligger det som nevnt ovenfor visse 
muligheter for justeringer i tråd med NS 8407 (endringer inntil 15 %) når det ikke blir å oppfatte 
som vesentlige endringer. Samtidig blir dette et samspill med valgt leverandør, og det er vanskelig å 
forskuttere hvilke endringer og netto effekter dette kan gi i prosjektet. Det vil her sammen med en 
valgt tilbyder være naturlig å gjennomgå de ulike delene av byggeprosjektet med tanke på mulige 
justeringer som kan gi en positiv økonomisk effekt, samtidig som behovene til grunn for prosjektet 
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ivaretas. I dette ligger også å forsøke å sikre best mulig at uforutsette forhold som kan dukke opp i 
den videre gjennomføringen, kan håndteres innenfor den økonomiske rammen for prosjektet. 
Samtidig må en ha med seg at utbyggingsprosjektet ved Hunn skole har et langsiktig perspektiv. Vi 
skal bygge for de kommende kanskje 40-60 årene. Det er da viktig at vi får til gode løsninger som vil 
fungere over tid. 
 
Hvis man gjennomfører konkurransen og øker budsjettrammen med 19 mill. kr. i tråd med 
oppdatert prognose for kjente kostnader, vil det medføre økte årlige kapitalkostnader på ca kr 6-
700.000 (avhengig av framtidig rentenivå). Dette legger da økt press på kommunens driftsrammer 
(tilsvarende ca 1 årsverk) og det legger økt press på framtidige investeringsrammer. Det må da 
håndteres som en samlet del av kommunens prioriteringer framover og inngår i samlet behov for 
kostnadsreduksjoner på driftsområdene.  
 
Et mulig grep kan være å dekke hele eller deler av en økt tilleggsbevilgning med bruk av 
fondsmidler. Selv om redusert lånebehov på kort sikt reduserer budsjettbelastningen (i hovedsak 
avdragsdelen av kapitalkostnadene), reduserer det også kommunens fondsreserver vesentlig og 
forsterker med det presset på kommunens samlede økonomiske utvikling og dermed behovet for 
hurtig omstilling/kostnadsreduksjoner. Rådmannen vil ikke tilrå slik bruk av fondsmidler nå. Det vil 
likevel senere når som helst være mulig for kommunestyret å vedta eventuelle ekstraordinære 
avdrag på lån for å redusere kommunens lånebelastning, om man da ser at det kan være fornuftig 
ut fra størrelsen på og behovet for fondsmidler. 
 
Konklusjon 
Etter en samlet vurdering kan rådmannen ikke tilrå å avlyse anbudskonkurransen. Rådmannen ser 
det som overveiende sannsynlig at en videre avlysning og da en senere ny anbudskonkurranse etter 
bearbeiding/reduksjoner i prosjektets innhold, vil kunne resultere i at prosjektet enten får 
ytterligere merkostnader (mer prosjekteringsbehov, økte kostnader til midlertidige lokaler, økt 
prisstigning mv) eller også resulterer i en vesentlig redusert og mer kortsiktig løsning for skolen som 
trolig vil innebære behov for nytt byggeprosjekt om kort tid. En avlysning vurderes å medføre høy 
risiko for kommunen i en senere ny anbudskonkurranse og med lav sannsynlighet for et vesentlig 
bedre økonomisk resultat. 
 
Rådmannen ser det dermed som nødvendig å anbefale at netto finansiering i prosjektet økes med 
19 mill. kr. i tråd med oppdatert prognose og at den pågående anskaffelsesprosessen fullføres. 
Videre prosess med en valgt tilbyder vil da se på mulige endringer i prosjektet som kan gi reduserte 
kostnader, samtidig som sentrale behov som ligger til grunn for prosjektet blir ivaretatt. En del av 
dette vil da også handle om å forsøke å sikre seg slik at eventuelle utforutsette forhold som måtte 
dukke opp i gjennomføringen kan håndteres innenfor økonomisk ramme. 
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