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 Kommunestyre  

 
 
Ombygging Familiens Hus - Finansiering 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til det nye Familiens hus. 
2. Fauske kommune vedtar at øvrig finansiering dekkes i tråd med saksutredning. 
3. Fauske kommune vedtar å ta opp nytt lån 4.4 MNOK eks. merverdiavgift. 

 
 
Sammendrag: 
 
Ihht arkivsakID 17/1772 angående etablering av Familiens Hus, ble bygget i Rådhusgata 2 kjøpt av 
Fauske kommune fra Indre Salten Energi sensommeren 2017. 
 
Det ble senhøsten 2018 gjennomført en konkurranse vedrørende ombygging og tilpasning av dette 
bygget i forbindelse med etableringen. 
  
Oppdraget er lyst ut jfr regler for offentlig anskaffelse som en totalentreprise.  
I forbindelse med konkurransen ble det foretatt ei befaring på eksisterende bygg for interesserte 
tilbydere på totalentreprisen for dette oppdraget. 
 
Etter forhandlinger på innkommet tilbud er kalkulert pris/kostnad for gjennomføring av dette 
ombyggingsprosjektet som følger: 
 

Prosjektkostnad Familiens hus - etter anbudsinnhenting 
Spesifikasjon   Eks mva Inkl mva 
Tilbud Totalentreprise  Fauskebygg AS     kr    23 900 

000,00  
 kr    29 875 
000,00  

Byggeledelse og administrasjon    kr         700 
000,00  

 kr          875 
000,00  

Uforutsett (pga rehabiliteringsprosjekt)    kr      2 050 
000,00  

 kr      2 562 
500,00  

Løst inventar/møblering    kr      1 350 
000,00  

 kr      1 687 
500,00  

        
Sum    kr    28 000 

000,00  
 kr    35 000 
000,00  

        



Tilgjengelig sum ifm tidligere bevilget 
finansiering 

   kr    15 200 
000,00  

 kr    19 000 
000,00  

        
Bruk av midler fra forsterket vedlikehold konto    kr      4 000 

000,00  
 kr      5 000 
000,00  

Delvis utsettelse prosjekt skytebane til 2020    kr      4 400 
000,00  

 kr      5 500 
000,00  

        
Behov for ekstra låneopptak    kr      4 400 

000,00  
 kr      5 500 
000,00  

MVA kompensasjon      kr      7 000 
000,00  

 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Markedssituasjon - tilbud/etterspørsel: 
 
Markedssituasjonen innen bygg/anlegg her på Fauske vurderes spesielt det siste året som et stresset 
marked, og det er veldig få firma som vil tilby, og gjennomføre, oppdrag i denne kategorien. Det foregår 
stor aktivitet i Bodøregionen generelt, og det samme virker som gjelder  Salten som helhet. 
 
Kun ett firma kom med tilbud ved tilbudsfristens utløp. Tilbudte relativt høye pris kan være preget av at 
det er mye byggeaktivitet og mange nye byggeprosjekter på gang i regionen.  
Erfaringsmessig fra nylig gjennomførte tilbudskonkurranser for pågående prosjekt i Fauske kommune er 
det få, eller bare ett firma som kommer med tilbud på oppdrag i denne kategorien. 
 
Prisvurdering på innkommet anbud: 
 
Prosjektets m2-pris ligger på omtrent 28.000kr/m2. Dette er vurdert som en veldig høy pris, men hvis 
det skulle avholdes en ny tilbudskonkurranse ville det ikke med sikkerhet kunne oppnås en lavere pris på 
bakgrunn av den markedssituasjonen som råder. 
I tillegg vil det påløpe leiekostnader i allerede leide bygg (ved utsatt oppstart og ferdigstillelse  
av prosjektet/ombyggingen). 
 
En annen påvirkende faktor til høy m2-pris for byggearbeidet ligger i at bygget er planlagt med meget 
høy arealutnyttelse. Dette medfører at byggets fasader inkludert vindusplassering må endres, og det må 
etableres en ny rømningstrapp utvendig på byggets fasade. Den høye arealutnyttelsen gir likevel en 
meget positiv innvirkning på både FDVU kostnader samt store synergi og samdriftsfordeler for brukerne 
ved at bygget blir både oversiktlig men samtidig kompakt. 
Det er også meget viktig å fremholde plasseringen av Familiens hus i sentrum av Fauske som en av de 
største fordelene med etableringen. 
 
Det er i kostnadsoppsettet medtatt en post for uforutsette kostnader på grunn av at dette er et 
rehabiliterings-/ombyggingsprosjekt, noe som er normalt, og også lå inne i det opprinnelige estimat.  
Denne kostnaden kan falle bort helt eller delvis om det ikke oppstår uforutsette utfordringer med 
kostnadskonsekvens. 
I prosjektets detaljprosjekteringsfase vil vi dessuten forsøke å finne muligheter for å redusere kostnader 
i samarbeid med totalentreprenøren. 



 
Finansiering: 
 
Når det gjelder finansiering er det tatt med utsettelse av skytebanen ved Vestmyra skole. Dette 
prosjektet er avhengig av oppstart etter at prosjektet med områdesikring og utskifting av avløpsledning 
ved Farvikbekken er utført. Dette er et meget utfordrende område geoteknisk, og det er viktig at 
sikkerheten ivaretas med riktig rekkefølge i prosjektgjennomføringen.  
Prosjektet har vært krevende i forhold til de vurderinger og avgjørelser på hva som skal gjøres, og dette 
skal nå ut på anbud så snart som mulig.  
 
Det er sannsynlig at gjennomføringen av skytebaneprosjektet blir i fremdrift så sent at det kommer på 
slutten av året, og det foreslås derfor i finansieringsplanen å utsette dette til 2020. Prosjektet med 
skytebane er startet opp allerede, og vil parallelt fortsette med avklaringer og prosjektering slik at det er 
klart så tidlig som mulig etter årsskiftet. 
Restfinansiering av skytebaneprosjektet må tas med i budsjett 2020 i investeringsbudsjett. 
 
I tillegg er det medtatt en delfiansiering ved bruk av de opprinnelige «forsterket vedlikehold» midler 
som er medtatt som låneopptak i en 10 års periode. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Utforming og løsninger av etasjeplanene i bygget er utført av arktitekt i tett samarbeid med 
brukergruppen. Arealet i hver etasje er optimalt utnyttet for å få plass til hver funksjon og i tillegg 
arbeidsplass til hver av de ansatte.  
 
Planløsningene i bygget er i tillegg tilrettelagt for å få en best mulig samhandling mellom 
brukergruppene i bygget jfr intensjonen i planleggingen av konseptet Familiens Hus. 
 
Prosessen med å kunne tilpasse og strømlinjeforme utformingen av arealene har vært både utfordrende 
og tidkrevende. Likevel har det vært en nødvendig og lærerik prosess som har ført til en kompakt og 
arealeffektiv løsning som brukerne har samlet seg om. 
Viktigheten av delaktighet i brukergruppene har vært viktig for å kunne komme til en samlet løsning som 
gir et godt arbeidsmiljø. 
 
Dette ombyggingsarbeidet omfatter betydelige oppgraderinger for i tilfredsstille  
gjeldende krav og forskrifter for : 
-Brannsikring 
-Universell utforming 
-Akustikk/lydforhold 
-Inneklima og belysning 
 
I totalentreprisen inngår også utskifting av yttertakets tak-tekking inklusive undertak, lekter, takrenner 
og beslag. Dette vedlikeholdet ville likevel kommet om relativt få år.  
Dette er en relativt omfattende takkonstruksjon, og vil være hensiktsmessig å utføre i prosjektet for å 
spare kostnader med bakgrunn i en høyere kostnad senere (ekstra rigg/stillaser). 
Anslått verdi bytte av yttertak er beregnet til kr 1.000.000,- eks mva.    
 
Bakgrunn for opprinnelig estimat 
 
Det opprinnelige anslaget for rehabilitering baserte seg på en erfaringspris som på det daværende 
tidspunkt kun var grovt estimert. Erfaringsprisen lå da på ca 19 – 19.500 pr m2, et anslag som anses som 
mulig å få renovert og ferdigstilt et kontorbygg til aktuell bruk som Familiens hus.  



 
Estimat i en veldig tidlig fase før brukermedvirkning og prosjektering, vil alltid inneholde feilmarginer, og 
det er normalt at det forekommer avvik. Når da detaljplanlegging og prosjektering kom i gang etter 
selve rom- og funksjonsplanen var ferdig, ble det avdekket en del behov som ikke var mulig å forutse i 
den tidlige fase, dette er også normalt og i dette ligger det spesialtilpasninger og teknisk nivå. 
 
Estate er et fagmiljø innen eiendom som angir erfaringspriser hentet fra prosjekter landet over, og de 
innehar en erfaringsbase som går på tall hentet fra bransjen og aktører som driver med utvikling av 
eiendom landet over. Estate bruker data og erfaringsgrunnlag fra bransjens egne prosjekter som for 
eksempel Basale as. 
 
Noe av grunnlagsdata for kostnader med totalrehabilitering av Familiens Hus ble hentet fra en rapport 
utarbeidet av Basale as (etter første halvår 2016) som er et av Norges største selskaper innen forvaltning 
og utvikling av næringseiendom (ca 2,1 millioner m2), herunder også kontorbygg. Deres erfaringsbase 
baserer seg på reelle prosjekt og var da grunnlaget for estimering av kostnader med prosjektet.  
Det ble, for å fange opp eventuelle markedssvingninger, eventuelle spesialtilpasninger og prisøkninger, 
tillagt 4.500,- kr/m2, altså en økning på ca 30% fra 15.000 til 19.500 kr/m2. 
De seneste prosjekt som er kommet ut i markedet på Fauske, ser vi har fått en betydelig prisøkning, i 
tillegg til at det er blitt en meget anstrengt markedssituasjon med få tilbydere. Dette er umulig å forutse 
i en tidlig fase, og selv om dette ble hensyntatt som uforutsett i estimater, har det ikke kunnet fange 
opp det som er dagens markedssituasjon. 
 
Hvis man vurderer et rehabiliteringsprosjekt opp mot et nybygg vil kostnadsomfanget på et nybygg ligge 
på ca 50-54.000 kr/m2, mens for dette rehabiliteringsprosjektet ser vi kostnadene ligger på ca 28000 
kr/m2. Avviket vurderes som betydelig, og anses som en høy pris i markedet, selv om teknisk nivå ikke 
er noe spesielt i forhold til dagens krav.  
 
 
Tabell: Basalerapporten etter 1 halvår 2016 

 
 
Prosjektet er klart til oppstart umiddelbart etter et vedtak i kommunestyret. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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