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SULITJELMA SKOLE - FRAMDRIFT

Vedlegg: Ingen

Samrneiidrag:

Prosjekt Ny skole i Sulitjelma er igangsatt i bht godkjent romprogram/andre forutsetninger.
Prosjektet har en godkjent kostnadsrame på ca 77,7 mil kr. Dette innbefatter følgende
hovedmomenter:

Ny trafikkløsning mm
Utendørsanegg
Nyt bygg
OnibygginglrehabiHtering
Riving
Totale kostnader

6051 000

1299000
37860000
24621000
7897000

77728000

I disse surene er det innarbeidet normale reserveanslag.

Som rådmanen tidligere har informert kommunestyret om har gtuarbeidene i form av
nødvendig vegomlegging, samt oppryddìnglklargjøring av VA-anlegg blitt vesentlg mere
kostnadskrevende enn forutsatt. Alle reservepostene ì kostnadsoverslaget er benytet for å dekke
opp merkostnadene og prosjektkostnadene viser en overskridelse med i underkant av 2 mil
dersom det ìkke iverksettes tiltak.

I tilegg er det fra skolen framsatt ønsker mht inventar/utstyr som langt overskrider
budsjettamen.

Lokalitetene for eksisterende barehage i Sulitjelma er ikke tilfredstilende og det er i
økonomiplanen avsatt planleggingsmidler til nye lokaliteter.

I budsjettkommentarene for 20 12/økonomiplan for 2013-2015 har rådmanen varslet at det
kunne bli nødvendig å vurdere mulighetene for å inkorporere lokaler ti barehagen innenfor
igangsatt skoleprosjekt. Det ble varslet en avventing av beslutningen om bygging av nye lokaler



for barnehagen til det forelå en bedre oversikt over det samlede arealbehovet for skolen og
barnehagen.

Bakgruen for å se på muligheten for å innlemme barehagen i Sulitjelma, i den nye skolen
som er under oppføring, er knytet til følgende:

· Elevtallet i skolen vil i nær fremtid være betydelig lavere enn det skolen er
dimensjonert for. Den nye skolen er dimensjonert for et elevtall på 80 elever.
Prognosene for 2014 og framover viser et elevtall på mellom 40 og 50

· Barehagens driftslokaler er svært dårlige sett i relasjon både til standard og formål for
driften.

· Den totale økonomien i kommunen er krevende

· En gjennomgang av ressursbruk i et mer langsiktig driftsbilde.

Det er gjort et foreløpig kostnadsoverslag på merkostnader av innlemmelse av barehagen i nyt
skolebygg Estimert prisoverslag ligger på i overkant av 3 milioner for å endre prosjektet under
bygging. Usìkre fakorer er blant anet økte utgifter til entreprenør, konsekvenSene en ny
forvaltningsmessig behandling vil medføre og kostnader knytet til innedning.

For å få et nøyaktig bilde på det eventuelt nye kostnadsbildet som oppstår, må ny prosjektering
gjennomføres.

Et anet alternativ til å implementere barnehagen i allerede igangsatt byggeprosess vil være å
avvente ombygging av deler av skolen etter at byggeprosessen av skolen er fullført. Estimerte
ombyggingskostnader vil kune bli mellom 8000 og 15000 kr pr m2. Kostnadene vil avhenge av
hvor store ombygginger som da iverksettes, men rådmanen antar at kostnadene vil bli høyere
enn om arbeidene gjennomføres nå.

Velges et nybyggalternativ for barehagen vil kostnadene ligge rudt 30.000 pr m2.

Det er allerede gjort endringer i forutsetnìngene for oppførelse av skolebygget slik at det ved
gjenstøping av grflaten vil ligge rørsystemer klar for en eventuell innemmelse av
barehagen på et senere tidspunt.

Rådmanen finner med bakgrunn i det foranstående og da særlig utsiktene til at den økonomiske
ramen for prosjektet ikke vil holde, giuag for å vudere endringer i forhold til hvordan
prosjekt skole i Sulitjelma skal realiseres.

Rådmanen vil derfor ut fra en totalvudering anbefale følgende

INNSTILLING:

1. Byggingen av nybygget gjennomføres i bht forutsetningene.
2. Barehagen flytes inn i skolen.
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres
innenfor ramen av prosj ektet.

DRIF -003/13 VEDTAK- 23.01.2013



Jørn Stene (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag:
1. Saken utsettes til neste møte i driftsutvalg.

2. Det forutsettes at lov om grunnskolen (opplæringslova) følges når det gjelder hvem
som skal uttale seg i en slik sak. Det vises her til § 11-1. Samarbeidsutval, § 11-1 a.
Skolemiljøutval, § 11-2. Elevråd. Videre vises det til lov om barehager, § 4. Foreldreråd
og samarbeidsutvalg. Det forutsettes videre at arbeidstakerorganisasjoner uttaler seg,
samt at nærmiljøutvalget i Sulitjelma får uttale seg.

3. Når saken fremmes på nytt, så skal det konket vises hvordan man både innvendig og
utvendig har tenkt gjennomført rådmannens planer om samlokalisering av skole og
barehage.

4. Inntil noe anet er politisk vedtatt, så fortsetter utbygging av Sulitjelma skole i tråd
med kommunestyrets vedtak i sak 075/12.

FL's utsettelsesforslag ble forkastet med.6 mot 2 stemmer.

Anne Grethe Lund (AP) foreslo nytt pkt. 2 og 4:
2. Det staes en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barehagen i skolens
lokaliteter.
4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni 2013.

Innstilingen pkt. l ble enstemmig vedtatt.
AP's førslagpkt. 2 ble enstetiig vedtatt.
Innstillngen pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
AP's forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
1. Byggingen av nybygget gjennomføres i bht forutsetningene.
2. Det startes en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barehagen i skolens
lokaler.
3. Kommunestyret ber rådmanen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres
innenfor ramen av prosjektet.
4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni 2013.

FOR-005/13 VEDTAK- 04.02.2013

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Byggingen av nybygget gjennomføres i bht forutsetningene.
2. Det stares en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barehagen i skolens
lokaler.
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3. Kommunestyret ber rådmanen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres
innenfor ramen av prosjektet.
4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni 2013.

Even Ediassen
Rådman


