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Hunn Skole  

 
 

Fremdrift/Status 

• Ut fra fremdrift forventes tett bygg til jul 2021.  

•  Det forventes at betongarbeidene er ferdig til uke 50.  

• Utvendig vann- og avløpsarbeider er i gang.   

• Anskaffelsesprosessen knyttet til inventar og møblement er nå i gang. Prosessen 
med å kartlegge hva skolen har fra før er påbegynt.   
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Økonomi 

Som meldt tidligere er det trange rammer og det jobbes med entreprenøren for å sørge for 
å holde disse. Mottatte endringsmeldinger forsøkes løst på mest hensiktsmessige måte.   

Endringsmeldingene er nå blitt priset. De fleste er avklart, men ikke alle. Ut fra prognoser 
og estimat er det oppnådd en netto besparelse på kroner 60 000 basert på 
endringsmeldingene.  

Det erfares nå generelt ekstraordinære prisstigninger på byggevarer, 13,5 % fra oktober 
2020 til oktober 2021. Det har vært en prisstigning på 0,8% fra september 2021 til oktober 
2021. Det er lagt til grunn 3,5 % på helårseffekt. Den ekstraordinære prisstigningen 
påvirker også prosjektet ved Hunn skole. Foreløpig er prisstigningen vesentlig høyere enn 
estimert ved budsjettfastsettelse. Kontrakten som er inngått er eksponert mot disse 
prisøkningene, men hvordan disse utvikler seg videre fram mot prosjektets ferdigstillelse er 
usikkert.  

Framdrifta i bygginga tilsier p.t. at det ikke skal være nødvendig å utløse opsjon på 
forlenget leie av brakkerigg (midlertidige skolelokaler). Endelig vurdering på det gjøres før 
nyttår. 

Samlet avviksprognose er pr 22.11.2021 kr 3 450 000. Dette skyldes i det vesentlige 
prisstigninger. 

 

   
Nto. Låneramme. Netto lånebehov ved 

ferdigstilling. 
Avviksprognose. 

 kr 100 380 000,00   kr 103 830 000,00   kr – 3 450 000     

K-sak Beløp  
94/16 Forprosjekt  kr 600 000,00   
58/18 Brakkerigg og 
midlertidige tiltak  kr 3 780 000,00   
42/19 Vedtak 
utbygging erstattet 
av vedtak 63/20. 

 kr -     
63/20 Økt 
finansieringsbehov  kr 96 000 000,00   
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Omsorgsboliger «Namsgløtt» 

 

Framdrift/Status 
• Bygget og utomhusarbeidene er ferdig.  

 

• Kommunen har overtatt både bygg og utomhus. Det er anskaffet robotgressklippere 
for vedlikehold av plenareal.  

 

• Det foreligger midlertidig brukstillatelse på bygget. Det er ikke utstedt ferdigattest 
på bygget enda. Det er i løpet av byggeperioden tilkommet nye regler knyttet opp 
mot bruk av “Møre royal” kledning i bygg av denne typen. Byggherre avventer 
brannteknisk vurdering rundt dette.  

 
Økonomi 

Endring i avviksprognose fra siste rapportering er opparbeidelse av flere parkeringsplasser 
og innkjøp av robotgressklippere. Videre er det gjort noen endringer på gangstier som ble 
ansett nødvendige. 

Før utbetaling av tilskudd fra husbanken må det foreligge ferdigattest på tiltaket og 
regnskap. Dette kan gjøres når arbeidene er ferdige.  

 

Nto Låneramme Netto lånebehov 
ved ferdigstilling 

Avviksprognose 

 kr 64 360 000,00   kr 51 260 000  kr 12 900 000 

K-sak Beløp  
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38/15  kr 500 000,00   

69/16  kr 750 000,00   

29/18  kr 38 552 000,00   

77/18  kr 19 978 000,00   

7/19  kr 4 580 000,00   
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Gimle 

 

Framdrift/Status 

• Etter at tidligere nedsatt politisk utvalg hadde arbeidet med videre avklaringer 
omkring Gimle i løpet av 2020, fattet kommunestyret i desember 2020 vedtak om at 
«det må arbeides videre for å komme fram til en helhetlig, fremtidsrettet løsning for 
Gimle med sikte på byggestart primo 2022. I det videre arbeidet må det 
konkretiseres fremtidig innhold, kapasitets- og arealbehov, samt eierskapsmodell, 
spesielt i samråd med Overhalla idrettslag». Kommunestyret ba om at dette ble 
avklart innen første kvartal 2021 og at byggesak legges frem for kommunestyret 
senest juni 2021. 

• Administrasjonen har nå valgt arkitektfirmaet Blom for å bistå med videre 

kartlegging av eksisterende bygg og mulige tiltak for oppgradering/bruk av dette. 

Det har foreløpig vært et oppstartsmøte hvor videre arbeidsmetodikk har vært grovt 

skissert. Det tas i denne omgang sikte på å få kartlagt hvilke bygningsdeler som 

fortsatt kan gjenbrukes, eventuelt hvilke tiltak med kostnader som må iverksettes 

for å eventuelt kunne benyttes i en videre løsning for Gimle.   

• Arkitektfirmaet Blom er nå ferdig med kartlegging for å finne ut hvilke materialer 

som er benyttet i bygget. Videre prosess vil bli å se eksisterende bygg opp mot 

innspill fra brukerne. Det er tidligere gjennomført en prosess rundt dette. 

Administrasjonen har valgt å benytte dette grunnlaget i denne mulighetsstudien. 

Ulike aktivitetsflater, bruken av disse og hvorvidt disse er spillemiddelberettiget er 

også omfattet.     

• Hvilken løsning som til slutt blir valgt er for tidlig å forutse. Administrasjonen 

kartlegger og kommer med anbefalinger, grunnet både i tekniske løsninger, og på 

bakgrunn av økonomiske vurderinger. Det vil uansett, for en periode, høyst 

sannsynlig innebære en nedstenging av Gimle. Midlertidige løsninger kan sees opp 
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mot ferdigstillelse av ny flerbrukshall og skytebane ved Hunn skole høsten 2022.   

• Skal man komme fram til en helhetlig og fremtidsrettet løsning ved Gimle, er det 

erfaringsvis viktig at prosessen gis tilstrekkelig tid og kapasitet til å avklare grundig 

nok de forhold som er vesentlige på lang sikt. Samtidig skal dette innpasses i 

prioriteringene som må gjøres mellom alle de behov som skal løses innenfor 

kommunens økonomiske driftsrammer framover, herunder både tjenestebehov ut 

fra demografiske endringer m.v. og andre utbyggingsbehov som måtte komme de 

neste årene.  

• I forbindelse med periodisk gulvrenhold i idrettshallen i høstferien, ble det i etterkant 

konstatert at gulvet ikke hadde tålt denne behandlingen. Av sikkerhetsmessige 

grunner ble idrettshallen dermed midlertidig stengt, i påvente av en midlertidig 

løsning. Formannskapet ble da skriftlig orientert om dette og om at 

administrasjonen jobbet med å få på plass en midlertidig løsning i form av kjøp av 

et sportsgulv fra Trondheim. Dette er anskaffet og montert. Oppmerking for andre 

idretter skjer i samarbeid med idrettslaget og skolen ut fra hvilke idretter det er 

behov for oppmerking av. Samtidig har man også gjennom dialog med idrettslaget 

kommet til at deler av veggene samtidig nå males opp, slik at funksjonaliteten til 

hallen inntil videre forbedres. Samlet er det estimert en kostnad på inntil kr. 200.000 

for disse midlertidige tiltakene. 

Økonomi 

Gimle ligger inne i kommunens økonomiplan med kroner 1 000 000 i 2021. Totalt for 
økonomiplanperioden 2021-2024 er det avsatt samlet kr 20 000 000 inkl. mva. 
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Uteområdet OBUS 

 

Framdrift/Status 

• Området er overtatt med offisiell åpning 28. September. Lysarmatur er nå ferdig 

montert (november).   

• Flere trær som er plantet på uteområdet mot Gimle har blitt noe skadet. Det har 

vært hare som har spist av barken nederst på stammen. Det vil bli utført tiltak for å 

forsøke å berge trærne over vinteren.  

Økonomi 

Det forventes pr. i dag ingen overforbruk. Endelig resultat er likevel avhengig av at 
kommunen blir innvilget spillemidler som forespeilet i fastlagte budsjett.  

 

Nto. Låneramme Netto lånebehov 
ved ferdigstilling 

Avviksprognose 

 kr 3 490 000,00   kr 3 490 000,00   kr -    

K-sak Beløp  

9/20 Økt finansieringsbehov  kr 1 890 000,00   
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Budsjettert økning 
årsbudsjett 2021  kr 400 000,00   
15/21 – Formannskapssak 
April 21.  kr 1 200 000,00   
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Prosjektoppsummering og øvrige prosjekter 

K-sak Prosjekt 
Netto ramme 
(Låne behov) Prognose Avvik Kommentar 

PS - 6/20 

PS - 5/21 

Ny Veg skage 

Industriområde 

2020 

 kr         1 160 000   kr         1 160 000   kr                    -    Arbeidene på 

vegen er 

ferdigstilt og 
gatelysene er 

montert. Det 

planlegges å 
gjennomføre 

dialog med 

Byggmester B. 
Sjaastad for å se 

på muligheten for 

å samarbeide om 
anskaffelse av 

asfaltarbeidene.  

Årsbudsj ett/øk.pl 
an 2020/20 

Atrium Overhalla 
Helsesenter 2020 

 kr         1 900 000   kr         1 900 000   kr                    -    Prosjektet er 
ferdigstilt. 

Administrasjon 

mangler å få 
oversendt 

sluttfaktura fra 

entreprenøren.  
Det forventes ikke 

overforbruk pr 

idag. Prosjektet er 
selvfinansierende 

med gavemidler, 

husbankmidler og 
MVA komp. 

Brutto rammer er 

derfor oppgitt i 
kolonnenen til 

venstre.  

Årsbudsj. 21 
69/16 

15/21 

Uteområdet OBUS  kr         3 490 000   kr         3 490 000  Kr                   -     Se egen 
beskrivelse 

ovenfor. 

Gimle Gimle  kr       16 000 000   kr       16 000 000   kr                    -    Se egen 

beskrivelse 

ovenfor. 

29/18 18 Nye 

omsorgssboliger 

 kr       64 360 000   kr       51 260 000   kr     12 900 000 Se egen 

beskrivelse 

ovenfor. 
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94/16 

58/18 
42/19 

63/20 

Hunn Skole  kr     100 380 000   kr     103 830 000 -kr       3 450 000  Se egen sak øverst 

i dokumentet. 

Sum    kr 199 300 000,0   kr 190 592 000,0   kr    8 053 000,0    

 


