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Arkivsak: 18/563   

Sakstittel:  KJØLLEFJORD OMSORGSBOLIGER - ØKONOMISK OVERSIKT  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre tar økonomisk oversikt etter bygging av Kjøllefjord 

omsorgsboliger til etterretning. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Kjøllefjord omsorgsboliger - Økonominotat 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Denne saken tar for seg kostnadsendringene fra kontraktsinngåelse og til ferdig bygg. 

Kostnader til forprosjekt, detaljprosjektering, utfylling, byggeledelse og interne kostnader er 

ikke med. Bygget var et tilbygg til eksisterende omsorgsboliger, og de tekniske systemene ble 

bygget sammen. Det ble også utført sprinkling på eksisterende bygg i dette prosjektet samt 

uteområder som sansehage, garasje og nødstrøm. Prosjektet ble på grunn av sin kompleksitet, 

og andre forhold organisert med anbud på detaljprosjektering og deretter de enkelte fag som 

er nevnt i vedlagte notat.  

 

Kjøllefjord omsorgsboliger ble igangsatt med en samlet kontraktssum på 38 397 211.-. Da 

bygget var ferdig var samlet sum 42 564 432.- eksl prosjektering og byggeledelse.  

Prisstigning i byggeperioden utgjorde 662 561.- , og tilleggsarbeider kr 3 504 660,89 

De samlede tillegg utgjorde 4 111 698,89 som er 10,9% av kontraktssum. 

 

I all hovedsak er tilleggene en konsekvens av mangler og uteglemmelser i 

prosjekteringsgrunnlaget.   

 

Det er variasjoner i tilleggene på de enkelte fag, fra ingenting til 21% avvik som det var på 

rørleggerarbeidene. Tillegget på rørleggerarbeidet er særdeles høyt, og det kommer i all 

hovedsak pga mangelfull beskrivelse, og flere feil fra prosjekterende. (jfr notatet fra 

Norconsult) 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 



Overskridelsene på 10,9% på disse kontraktene som er omtalt her er høyt. Underveis i 

byggingen var det mange meldinger om feil i prosjekteringen og da spesielt innenfor bygg og 

rørleggerfagene. På et tidspunkt har det vært vurdert å kreve utgiftsdekning fra de som hadde 

ansvar for prosjekteringen.  

 

Vi ser samtidig at det var endel muntlige avtaler og uklarheter i starten, det ble gjort avtaler 

om at prosjekterende for enkelte fag fikk gå utenom den som hadde det totale anbudet på 

prosjekteringen. Det kan videre stilles spørsmål rundt tegningsgrunnlaget som ble sendt fra 

kommunen, og at avvik der kan ha hatt kostandsøkende konsekvens.  

 

Den som var tilsatt som prosjektleder i innledende fase sluttet, og det ble deretter leid inn 

ekstern byggeledelse. 

 

Det vurderes fortsatt slik at kommunen kan vinne fram på enkeltområder, men det er 

prosessrisiko og kostander knyttet til å kjøre en slik sak. Rådmannen anbefaler ikke det, men 

vi må ta læring av prosessen. Derfor vurderes det interne regler på budsjettering av reserver 

og organisering av investeringsprosjekter med kostnad over 5 mill. (Det fremmes eventuelt 

en egen sak på det) 
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Rådmann 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


