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Hunn skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Fasadetegninger av nye Hunn skole. 
 

Framdrift: 
• Montering av midlertidige lokaler(Paviljongen) er ferdigstilt. Innflytting er nå gjennomført. Utflytting av 

resterende inventar fra skolen (lagres midlertidig) vil pågå frem til jul. 

• Det er gjennomført kontraktsmøte med GL Bygg AS. Partene tar sikte på å inngå kontrakt i løpet av de første 
ukene i desember. 

• Status videre vil være at man sammen med GL Bygg AS skal finne gode løsninger for å gjennomføre prosjektet. 
Herunder også å komme frem til momenter som kan bidra til å sikre at de økonomiske rammene overholdes. 

 
Økonomi 

Nto låneramme (budsjett) Netto lånebehov ved 
ferdigstilling (prognose) 

Avviksprognose 

100 380 000 100 380 000 0  

Herav: 

K-sak Nettobeløp 

94/16 Forprosjekt 600 000 

58/18 Brakkerigg og midlertidige 
tiltak 3 780 000 

42/19 Vedtak utbygging erstattet 
av vedtak i 2020 0 

63/20 Økt finansieringsbehov 96 000 000 
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Prosjektet er i en tidlig fase. Det er ikke tilkommet endringer i prosjektet som medfører endringer i det totale bildet. Det 
presenteres derfor en prognose som tilsier at rammen overholdes. 
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Ombygging Ranemsletta barnehage 
 

 

 Status 
Barnehagen er tatt i bruk. Utfordringer knyttet til eldre ventilasjonsanlegg og styringssystemet er ikke ferdig avklart. Det 
gjenstår derfor noe arbeider knyttet til dette før man kan si at prosjektet er endelig ferdigstilt. 
 

Økonomi 
Nto låneramme (budsjett) Netto lånebehov ved 

ferdigstilling (prognose) 
Avviksprognose 

13 250 000 18 200 000 4 950 000 (Økt lånebruk) 

Herav: 

K-sak Nettobeløp 

13/17 Forprosjekt 400 000 

53/18 Vedtak utbygging 300 000 

8/19 - Utbygging 12 550 000 
 

 
Vedrørende økonomi: 
Prosjektet har vært gjennom mange faser siden første sak ble lagt frem for kommunestyret i 2017. Det er gjennomført 
vesentlige endringer i innholdet og prosjektets budsjettramme ble redusert fra opprinnelige 29 000 000 eks mva til 
dagens 12 550 000. 
 
Det ble gjennomført konkurranse vår 2019 der innkomne tilbud lå vesentlig over dagens kontraktsverdi kr 14.688.000 
(etter ny anbudsrunde 2020 hvor vi fikk flere tilbud).  
 
Årsaken til budsjettoverskridelse kan tilskrives flere forhold. Dette vil bli nærmere gjennomgått i møtet, og handler blant 
annet om: 
- Flere runder med revisjon av tegninger har medført ekstra kostnader til prosjektering. 
- Kostnader ved tilrettelegging og endret lokalisering av midlertidige lokaler 2019 og 2020.  
- Utbedring av fuktskade i raftkasser. 
- Tilleggsbestilling på rammeavtale utenom kontrakt og endringsarbeider knyttet til lås/beslag og 

adgangskontrollsystem. 
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- Kostnader knyttet til utbedring av eldre ventilasjon og styringssystem for dette. 
- Øvrige endringsarbeider. 
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Helsesentertomta 
 
 

Vedlegg: 
 
Status pr. uke/år: 02.09.2020 

 
 

 

 

 

Status 
Innvendige arbeider pågår. Anskaffelse møbler pågår. 

Framdrift: 
Ferdigstillelse vinteren 2021. Som følge av nedstengninger grunnet korona i utlandet er det varslet noe forsinkelse på 
leveranse av kjøkken til leilighetene. 
Utomhusområdet blir endelig ferdigstilt til vår tidlig sommer 2021. 

Økonomi: 
Prosjekt innnfor ramme. 

Nto låneramme (budsjett) Netto lånebehov ved 
ferdigstilling (prognose) 

Avviksprognose 

64 360 000 54 360 000 Ca. -10 000 000 
(besparelse/redusert 

lånebehov) 

Herav: 

Ksak Nettobeløp 

38/15 500 000,00 

69/16 750 000,00 

29/18 38 552 000,00 

7/19 4 580 000,00 

77/18 19 978 000,00 
 

Prosjektrammen inkluderer økonomisk ramme for varmesentral ved overhalla helsesenter på kroner 5 725 000. 
 
Det forventes en vesentlig besparelse sammenlignet med total ramme. Ved fremleggelse av årsbudsjett og økonomiplan 
for 2018 (ksak 77/18) ble forvente tilskudd fra Husbanken redusert og kompensert ved økt bruk av lån. Det ble i 2019 gjort 
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endelig vedtak i Husbanken som viser et innvilget tilskudd på ca 32 000 000. Tilskudd blir dermed ca 2,5 millioner høyere 
revidert budsjettanslag. 
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Gimle 
 

 

Status 
-Ved behandlingen av økonomiplanen for 2020-2023 i desember fattet kommunestyret følgende vedtak: 

 

«Det må arbeides videre med sikte på å komme fram til en enhetlig fremtidsrettet løsning for Gimle i 
økonomiplanperioden. I det videre arbeidet må en innhente kunnskap om alternative muligheter for finansiering 
og prosjektgjennomføring, for eksempel slik Ørland og Nærøysund inngår/vil inngå avtaler med næringslivet om 
drift – eventuelt også ved alternative entreprisemodeller. Dette arbeidet sluttføres innen utgangen av 2020. 

 
Det nedsettes et tverrfaglig utvalg med mandat til å se på utfordringen «Gimle», med mål om å komme frem til 
et helhetlig fremtidsrettet resultat. 
 

Økonomi: 
Gimle ligger inne i forslått økonomiplan med en ramme på 20 000 000 inkl mva. 
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OBUS uteområde 
 
 

 

 

Prosjektstatus:  
Etter avlyst anbudskonkurranse som følge av vesentlig høyere priser enn budsjettert, er vi nå i en fase med bearbeiding av  
kravspesifikasjon for området for å kunne gjennomføre prosjektet med større sikkerhet for å komme innenfor 
budsjettrammen. Det sees på besparelser og forenklinger som kan innebære at områdets funksjon og formål kan 
gjennomføres i tråd med målsettingen. 
Det planlegges kunngjøring av en konkurranse vinteren 2021, slik at arbeidet kan starte opp til våren/tidlig sommer med 
ferdig løsning til skolestart høsten 2021. 
Økonomi: 
Opprinnelig ramme er i årsbudsjett 2021 foreslått økt med 500 000. Dette med bakgrunn i prisstigning fra tidspunkt for 
vedtak til gjennomføring. Det tas sikte på at budsjettrammen skal holdes i forbindelse med ny gjennomføring av 
anskaffelse. 

Nto låneramme (budsjett) Netto lånebehov ved 
ferdigstilling i 2021 
(prognose) 

Avviksprognose 

2 290 000 2 290 000 0 

Herav: 

Ksak Netto lånebeløp 

Årsbudsjett 
2021 400 000 

69/16 1 890 000 
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Varme og ventilasjon administrasjonsbygget 
 

 
 
Status: 
Prosjektet pågår. Det er gitt tilbakemeldinger om at riverarbeidene for flere etasjer er ferdigstilte og at man nå har begynt 
jobben med å remontere de bygningsdeler som er revet. Det forventes at fremdriftsplan overholdes og at 
kontraktsarbeidene ferdigstilles Mars 2021. 
 
Økonomi: 

Netto låneramme budsjett Netto lånebehov ved 
ferdigstilllese i 
2021(prognose) 

Avviksprognose 

10 650 000 11 850 000 1 200 000 (Økt lånebehov 
sml. med budsjett) 

Herav: 

Ksak Netto lånebeløp 

46/18 150 000 

45/20 10 500 000 
 

 
Økonomi:  
Det forventes pr. idag et merforbruk på prosjektet. Forholdene knytter seg til endringsarbeider knyttet blant annet til 
brannkrav og mer omfattende himlingsarbeider enn prosjektert. 
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Øvrige prosjekter 
Ksak Prosjekt Netto ramme Prognose Avvik Kommentar 

6/20 Opparbeidelse Skage Industriområde 595 000 502 000 -93 000  Ferdigstilt 
sommeren 2020. 
besparelse 

7/19 og 
63/18 

Varmeanlegg Helsesenteret 2 365 000 2 600 000 235 000 Ferdigstillelse  
utsatt inntil 
varmeanlegg(pelle
tsfyr) er på plass 
og i drift på 
omsorgsboligene, 
slik at systemene 
kobles sammen. 

 

20/19 Gatelys - standardheving 2019 3 700 000 3 700 000 0 Prosjekt 
ferdigstilt. Det 
mangler noe 
administrativt 
tilknytett 
prosjektet, blant 
annet tilknyttet 
sluttfakturering. 
Selve arbeidet er 
ferdig. 

Årsbudsj
ett 2020 

Carport Helsesenteret 2020 640 000 400 000 -240 000 Besparelse 
red.lånebehov 

2/20 Kjøling Helsesenteret Inv + Forprosjekt 2020 2 600 000 2 600 000 0 

 

Solskjerming er 
ferdigstilt. Ca 1 
000 000 

Kjøleanlegg 
ferdigstilles før 
jul. Det gjenstår 
noe innregulering 
som må 
gjennomføres i 
2021. 

18/20 Tømmeanlegg for bobil 300 000 381 000 81 000  økt lånebehov. 
Prosjektet er i det 
vesentligste 
gjennomført. Det 
gjenstår noen 
administrative 
oppgaver knyttet 
til endelig 
avslutning av 
prosjektet. 

6/20 Ny Veg skage Industriområde 2020 956 250 1 000 000 44 750 Økt lånebehov 

Arbeidene er 
påbegynt og 
forventes 
ferdigstilt til 
februar 2021. 
Målet er at veien 
etableres raskt og 
at tomtekjøp med 
Byggmester 
B.Sjaastad kan 
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gjennomføres så 
raskt som mulig i 
2021.  

Årsbudsj
ett/øk.pl
an 
2020/20
21 

Atrium Overhalla Helsesenter 2020 1 900 000 1 900 000 0 Prosjektet er 
påbegynt i 2020, 
ferdigstilling 
forventes ikke før 
i 2021. 

46/18 – 
45/20 

Varme og ventilasjon adm bygget 10 650 000 11 850 000 1 200 000 Økt lånebehov. Se 
egen beskrivelse 
ovenfor. 

Årsbuds 
21 – 
69/16 

Uteområdet OBUS 2 290 000 2 290 000  0 Se egen 
beskrivelse 
ovenfor. 

Gimle Gimle  16 000 000 16 000 000  0 Se egen 
beskrivelse 
ovenfor. 

29/18 18 Nye omsorgssboliger 64 360 000 51 230 000 -10 000 000  (besparelse/redus
ert lånebehov) 
For 
fremdriftsbeskrive
lse se egen side 
ovenfor. 

13/17 

53/18 

8/19 

Ranemsletta barnehage  

 

13 250 000 18 200 000 4 950 000  (Økt lånebruk) 

94/16 

58/18 

42/19 

63/20 

Hunn Skole 100 380 000 100 380 000 0  Se egen sak øverst 
i dokumentet. 

Sum    -3 820 000 Besparelse  

 

 


