
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 25.02.2021 kl.: 09:00 - 18:00 
Sted: Valnesfjord flerbrukshall 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Salten Brann - Orientering 
 
Etter at sakene er behandlet: 
Omstilling og utvikling i Fauske kommune  - Status 
Regnskap 2020 - Foreløpig orientering 
Budsjett/regnskap 2021 - Status pr. januar 
Orientering om prosess – kommuneplanens samfunnsdel 
 
Kommunestyrets representanter må være forberedt på at møtet kan bli endret til digitalt møte. 
 
Etter reglementets § 25 bes forespørsler fremmes skriftlig for ordfører senest 2 dager før møtet. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 1/2021 
Sak nr. Sakstittel  
019/21 Ompostering midler til prosjekt  
 
 
 
Fauske, 19.02.21 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
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Sak nr.   Dato 
019/21 Kommunestyre 25.02.2021 

 
 
Ompostering midler til prosjekt 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
2 millioner kr fra prosjekt «EPS3009 Ny ventilasjon Vestmyra Rød» omfordeles til «EPS3005 
Ombygging gamle Erikstad skole til barnehage». 
 

 
Vedlegg: 
18.02.2021 vedlegg 5 budsjett 2021 1467379 
 
Sammendrag: 
Ref kommunestyresak 106/20 dato 11.12.2020 Vedlegg 5 – Oversikt investeringsprosjekt og -
finansiering 
 
Saksopplysninger: 
 
Ombygging gamle Erikstad skole til barnehage  
 
Prosjektet med flytting av barnehageavdeling fra Vestmyra Hvit til Erikstad barnehage, er i samsvar med 
etableringen av prinsippene for kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) som blant annet innebærer at 
alle beslutninger skal vurderes opp mot virkningen på netto driftsresultat (NDR). Samlokalisering av de 
to barnehagene, samt salg av Vestmyra hvit  
 gir positivt bidrag til netto driftsresultat (NDR). 
 
Vestmyra hvit barnehage er planlagt avviklet som barnehage, og barnehageavdelinger flyttes til Erikstad 
når de resterende lokalene i gamle Erikstad skole er ombygd til barnehage. Vestmyra Hvit barnehage er 
vedtatt solgt, og bygget kan omreguleres til bolig.  
Det har både vært en god involveringsprosess, og anbudsmateriale har vært ute på konkurranse. 
Fremdriftsplan har en knapp ferdigstillelsesdato, og det er viktig å kunne komme i gang snarest mulig. 
Forventet ferdigstillelse er juli 2021.  
 
Prosjektet med etablering av nytt ventilasjonsanlegg i Vestmyra rød er sluttført og prosjektet er levert 
med 2 mnok mindre kostnader enn opprinnelig budsjettert. Kommunedirektøren foreslår at disse 
midlene benyttes for å få gjennomført ombygging ved gamle Erikstad skole til barnehage. Da prosjektet 
Erikstad skole kom i gang og det ble gjennomført detaljprosjektering og nye kostnads estimat, ser man 
at estimatet for usikkerhet og byggeledelse utgjør 2 mnok. I forbindelse med gjennomføring av 
prosjekter er det viktig å ha tilstrekkelig budsjettert med midler til usikkerhet og byggeledelse. Man har 
nå muligheten for å få dette inn i prosjektet Erikstad ved å gjøre en omfordeling av 2 mnok som er 
budsjettert, men ikke benyttet på Vestmyra, til å sikre en god og forsvarlig gjennomføring og 
ferdigstillelse av prosjektet med ombygging av Erikstad gamle skole til barnehage. 



 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Konkurranse for utførelse totalentreprise NS 8407 er gjennomført og Fauske kommune mottok 2 tilbud. 
Etter gjennomgang av tilbudene og gjennomførte forhandlingsmøter, ser kommunedirektøren et behov 
for tilleggsfinansiering på 2 millioner kroner inkl. mva. Opprinnelig var det budsjettert med 8,4 mnok 
basert på estimater med gjennomsnittlige kostnader for et slikt prosjekt. Det er først etter gjennomførte 
anbudsrunder man ser hva slike prosjekter faktisk koster. I denne saken var det opprinnelige estimatet 
for lavt til også å omfatte tilstrekkelig budsjett for usikkerhet og byggeledelse. Det er nå mulig å 
korrigere dette uten å øke investeringsbudsjettet totalt, men ved å gjennomføre en omfordeling av 
innsparte midler fra annet prosjekt. 
 
Det foreslås derfor å ompostere 2 mnok fra prosjekt: «EPS 3009 Ny ventilasjon Vestmyra Rød». 
Prosjektet «EPS3005 Ombygging gamle Erikstad skole til barnehage» som etter dette vil ha et budsjett 
på 10,4 mnok inkl mva 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Vemegg 5  -  Overslkl Inveslerlngsprosjekl og munnsnenng
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