
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 20/411   

Sakstittel:  KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap slutter seg til at utenomhusarbeidene ved Kjøllefjord skole 

legges inn i totalentreprisen.  

2. Rammen for skolegård ligger fast på 5 mill 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Notat fra Rambøll 

Medvirkningsprosess fra brukere 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det har i saken så langt vært forslått og vedtatt at utenomhusarbeidene (skolegård) skulle 

legges fram som egen sak og dermed eget anbud.  

 
Vedtak PS 73/20: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar at anbudet på renovering av Kjøllefjord Skole kan lyses 
Ut 
 

2. Lebesby kommunestyre vedtar en nettoramme (pris – tilskudd) for bygg entreprisen, 
inkl riving, på 75 Mill eks Mva for byggeprosjektet. Dersom rammen ikke holder, jfr 
sak9/20 punkt 4, skal saken til kommunestyret før kontrakter kan inngås. 
 
3. Lebesby kommunestyre vedtar at innredningsplan og utomhusplan kan legges fra i 
løpet av første halvår 2021. Det lyses ut egne anbud på innredning og utearealer etter 
at planene er godkjent av kommunestyret. 
 
4. Lebesby kommunestyre slutter seg til at Strandvegen 217 brukes som skolelokaler for 

1-7 trinn og samfunnshuset til 8-10 trinn. Losa etableres sammen med 
voksenopplæringen. 

 

 

 

Vi har imidlertid blitt sterkt tilrådet fra konsulentene våre å ta dette med i totalentreprisen. 

Dette med begrunnelse at det fort kan bli diskusjoner, uklarheter og utfordringer med å skille 

disse (dersom 2 anbud) for eksempel drenering, dekkelegging o.l  

 

Med den bakgrunn har det vært igangsatt noe arbeid med utenomhus. Konsulenten har gjort 

en analyse og kommet med noen skisseforslag som har vært lagt fram for skolen/elevene. Det 

må imidlertid jobbes videre med detaljene. Medvirkningsprosessene i arbeidet vil bli 

ivaretatt. 

 



Skal vi rekke å få dette med i totalentreprisen, så rekker vi ikke å ta spørsmålet om å ta 

utenomhus inn i totalentreprisen opp med kommunestyret. 

 

Vurdering: 

For å unngå utfordringer med å dele opp entrepriser som berører hverandre og dertilhørende 

mulige diskusjoner om ansvar og kostnader så forslår rådmannen at utenomhusarbeidene        

(skolegård) tas med i totalentreprisen. Rammen på 5 Mill for dette skal ligge fast. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


