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Rådmannens innstilling: 
 

1) Kommunestyret oppnevner styringsgruppe for Kjøllefjord skole – byggeprosjekt: 

 

Stine Akselsen 

Henry Ingelæ 

Oppvekstsjefen 

Rektor 

Vaktmester Kjøllefjord skole 

1 representant fra lærerne 

 

2) Kommunestyret vedtar følgende mandat for styringsgruppen: 

 Styringsgruppen skal styre prosjektet innenfor de rammene som gis av 

kommunestyret. 

 Styringsgruppa skal i forprosjektet besvare følgende : 

Utarbeide skisse til skolebygg 

Utarbeide skisse til uteområder 

Utarbeide kostnadsoverslag 

Utarbeide plan for skoledrift i byggeperioden, herunder kostnader 

ROS analyse av kritiske faktorer for byggeprosjektet 

ROS analyse for kritiske faktorer for skoledrift i byggeperioden 

 

3) Det er for 2018 avsatt 400 000 til forprosjektet 

 

4) Forprosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2018 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 
I forbindelse med planlagt byggeprosjekt Kjøllefjord skole er det tid for å fastsette organisering av 

prosjektet, avklare mandat og sikre medvirkning også i fortsettelsen. 

Det er laget et første utkast, mulighetsstudie, basert på innledende runder med elever, ansatte og 

foreldre. Denne skissen viser at det er mulig å imøtekomme forventningene til morgendagens skole 

ved å benytte dagens skolekropp og knytte den sammen med samfunnshuset.  Dette krever sambruk 



av noen arealer og fleksible løsninger. Den “nye” skolen må ha plass til grunnskolen, kulturskolen, 

SFO, LOSA og voksenopplæringen. Dimensjoneringen gjøres ut fra elevtallsprognose for skoleåret 

2019/2020. 

Organisering 

Da dette er et stort investeringsprosjekt med komplekse problemstillinger, både knyttet til selve 

bygget men også de praktiske utfordringene som dette medfører underveis. Det er videre viktig å 

ivareta mulighetene som ligger i sambruk og samfinansieringen med kulturbygg(samfunnshus). 

Det forslås å sette ned en styringsgruppe for prosjektet og ha en prosjektleder som følger prosjektet 

fra kommunens side. 

Rådmannen er ansvarlig for prosjektet på overordnet nivå, og er bindeledd mellom styringsgruppa 

og kommunestyret. 

 

Skolebygget skal inneholde mange funksjoner, derfor er det viktig med brukermedvirkning på mange 

plan.  Styringsgruppen nedsetter referansegrupper etter behov, men det etableres fra starten en 

referansegruppe som er litt bredt sammensatt. 

 
 
Forslag til referansegruppe 1: (rektor er sekretær) 
 
Repr fra skolemiljøutvalget 
Renholder 
Elevrådet(2) 
Tillitsvalgt 
Kulturleder 
 
 



Mandat til styringsgruppen(forprosjektet): 
 
Styringsgruppen skal styre prosjektet innenfor de rammene som gis av kommunestyret.  
Rådmannen er bindeledd mellom styringsgruppen og kommunestyret. 
 
Vi er nå i et forprosjekt som har som formål å gi følgende svar: 
 

Utarbeide skisse til skolebygg 

Utarbeide skisse til uteområder 

Utarbeide kostnadsoverslag 

Utarbeide plan for skoledrift i byggeperioden, herunder kostnader 

ROS analyse av kritiske faktorer for byggeprosjektet 

ROS analyse for kritiske faktorer for skoledrift i byggeperioden 
 
 

Det er avsatt 400 000 til forprosjektet for 2018.  

 

 

Vurdering: 

 

Kjøllefjord skole – byggeprosjekt er et stort og krevende prosjekt. Dette gjelder både i 

planlegging av drift og byggeprosjektet i seg selv. En god planprosess er her avgjørende for 

sluttresultatet. Det bør derfor nedsettes en prosjektorganisering som her foreslått.  Det er 

mulig at dette må forsterkes, men det for en komme tilbake til etter at styringsgruppen har 

startet sitt arbeid. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


