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PK-sak 17/12 

SOLBERGTUNET BARNEHAGE 

GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP 
 
Saksbehandler:  Ole Harald Aarseth Arkivnr: 614 &40 Saksnr.:  12/1978 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Plankomitéen 17/12 07.11.2012 
 

 
 

Innstilling: 
1. Byggeprosjektet SOLBERGTUNET BARNEHAGE, er gjennomført innenfor 

vedtatt og justert ramme kr. 26.985.908. med et tilsvarende samlet forbruk. 
Byggeregnskapet godkjennes. 

 
Teknisk sjef i Ås, 31.10.2012 
 
 
Arnt Øybekk. 
 

Tidligere politisk behandling: 
1. KM,s vedtak i møtet 16.12.09 ad HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2009 – 

2012 UNDER PUNKT 7, Investeringer. 
2. Protokollført informasjon fra rådmannen til formannskapet 11.02.2009 punkt 2. 
3. PK,s orientering, ved teknisk sjef, på møtet 26.02.2009 sak 08/09 ad ny barneh. På Solberg. 
4. PK,s behandling i møtet 19.05.2009 sak 14/09 valg på entrepriseform + framdrift. 
5. PK,s behandling i møtet 18.06.2009 sak 19/09 ad godkjenning av tilbudsbeskrivelsen. 
6. FK,s vedtak i møtet 23.09.2009 sak 67/09 ad vedtatt tilleggsbev. 5,65 mill. kr. fra utgangspunkt, 

22,25 mill. kr.  
7. PK,s behandling i møtet 16.09.2009 sak 25/09 ad valg på totalentreprenør.  

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Plankomiteen. 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Plankomiteen. 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. mail av 31.10.2012 fra økonomiavdelingen som viser regnskap og budsjett for 

bla. Solbergtunet barnehage. 
2. Utskrift fra siste siden «prosjekttotal» fra PL,s byggeregnskap. 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Samme som følger saken trykt. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Plankomiteens medlemmer og eventuelt innkalte varamedlemmer samt 
gruppeledere. 
 

SAKSUTREDNING: 
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Fakta i saken: 
 Samlet opprinnelig vedtatt prosjektavsetning framkommer som følger: 

   Vedtatt, av KM i møtet 16.12.2008, overføring fra Togrenda barnehage til   
   Solbergtunet barnehage  for oppstart prosjektering av denne =  kr.   1.250.000,- 
+ KM 16.08.2008 under kap. 7.2 Investeringer for 2009             =  kr.   6.000.000,- 
+ KM 16.08.2008 under kap. 7.2 Investeringer for 2010             =  kr.  15.000.000,-  
   Sum                                                                                         =  kr.  22.250.000,- 
+ FK 23.09.2009 sak 67/09                                                         =  kr.    5.650.000,- 

    Samlet vedtatt prosjektavsetning utgjør                                  =  kr.  27.900.000,-  

 I saksutredningen, som fullført saksbehandling, til plankomiteens behandling i 
møtet 16.09.2009 sak 25/09 ad valg på totalentreprenør, framkom at avsatt 
ramme for prosjektet, kr. 22.250.000, måtte styrkes med kr. 5.650.000 for at 
prosjektet skulle kunne la seg realiseres.   

 

 Ved formannskapets påfølgende vedtak i møtet 23.09.2009 sak 67/09 om å 
styrke prosjektavsetningen med kr. 5.650.000, bygget også dennes 
sakutredning på at forutgående avsatt ramme utgjorde kr. 22.250.000, slik 
også framkommet i den forutgående rapporteringen over status for større 
investeringsprosjekter, 2. tertial 2009. 
 
Videre, ved prosjektleders skriftlige redegjørelse til plankomiteens møter, 
henholdsvis 02.09.2010 og 15.06.2011 over pågående prosjekter, var opplyst 
som følger: 

 «Omgjøring av utomhusplanen til også, etter politisk vedtak om dette i FK,s 
sak 67/09, å skulle ta hensyn til fremtidig utbygging av Solberg skole, medførte 
dette en kostnadsøkning på kr. 1.396.250 forbundet med felles tilrettelegging 
av infrastruktur m.m.  Likevel, prosjektet som helhet, ligger an til å kunne 
gjennomføres innenfor vedtatt ramme, kr. 27,9 mill. kr,. med trygg margin. 
(Sitat slutt fra rapp. av 02.09.2010). 

 «Slik redegjort for i årsmeldingen for 2010 samt 1. tertialrapport av 2011, 
framkommer at overføringen av 1,25 mill. kr. fra Togrenda barnehage, slik 
politisk vedtatt, ikke er tilført rammen for Solbergtunet BH, konto nr. 0613 slik 
forutsatt. Økonomiavdelingen opplyser at midlene er trukket ut og benyttet til 
andre formål. Dermed framkommer, uberettiget, at prosjektet Solbergtunet bh. 
har overskridelse.» (Sitat slutt fra rapp. av 15.06.2011). 
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Under møte, 29.10.2012 med økonomiavdelingen, leder av plankomiteen og 
prosjektleder, ble av økonomiavdelingen redegjort for reelle foretatte politisk vedtatt 
overføringer som følger: 
   KM 16.08.2008 under kap. 7.2 Investeringer for 2009             =  kr.   6.000.000,- 
+ Budsjettbehandling des. 2010                                                  =  kr. 20.650.000,- 
+ etter 2. tertial 2011                                                                   =  kr.      100.000,- 
+Budsjettregulering des 2011                                                      = kr.       235.908.- 

   Samlet reell foretatt budsjettavsetning                                     =  kr. 26.985.908,-. 

 

 

Vurdering av saken: 
Byggeprosjektet er gjennomført innefor vedtatt kostnadsramme med seinere 
justeringer. Byggeregnskapet anbefales vedtatt. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
På tidspunkt plankomiteen har formalisert vedtak i tråd med innstillingen. 
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BRANNSIKRING OG OPPGRADERING AV KULTURHUSET - GODKJENNING AV 

AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP 

 
 
Saksbehandler:  Ole Harald Aarseth Arkivnr: 614 &40 Saksnr.:  12/1980 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Plankomitéen 
Formannskapet 

18/12 07.11.2012 

 

 

Innstilling: 
1. Byggeregnskapet for prosjektet «Kulturbygget – Brannsikring og 

oppgradering,» godkjennes som avsluttet, med ett totalt forbruk tilsvarende kr. 
44.270.896,-. 

2. Overskridelsen på kr. 58.088,- i forhold til avsatt ramme kr. 44.212.808,- 
foreslås dekket ved overføring, kr. 58.088,- fra bufferkonto investeringer  nr. 
0698 til prosjektkonto nr. 0212 gjeldende for Kulturbygget – Brannsikring og 
oppgradering. 

 
Teknisk sjef i Ås, 31.10.2012 
 
 
Arnt Øybekk. 
 

 

Tidligere politisk behandling: 
1. Formannskapets (FK)behandling i møte 11.02.2009 sak 04/09 punkt 1.  

2. Plankomiteen (PK) behandling i møte 26.02.2009, sak 09/09.  

3. Kommunestyrets (KM) behandling i møte 01.04.2009 sak 19/09.  

4. FK i møtet 03.06.2009 - orienteringssak ad regjeringens krisepakke.  

5. PK i møtet 18.06.2009 sak 21/09. 

6. PK i møtet 16.09.2009 sak 24/09. 

7. KM i møtet 25.11.2009 sak 64/09. 

8. PK i møtet 25.02.2010 sak 07/10. 

9. PK i møtet 20.05.2010 sak 18/10 

10. FK i møtet 16.06.2010 sak 36/10. 

11. PK i møtet 21.09.2010 sak 28/10. 

12. FK i møtet 22.09.2010 sak 57/10. 

13. KM i møtet 13.10.2010 sak 48/10. 

14. PK i møte 29.10.2010 sak 28/09. 

15. PK i møtet 14.12.2010 sak 35/10. 

16. KM i møtet 15.12.2010 sak 69/10. 

17. PK i møtet 25.01.2011 sak 1/11. 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

 Formannskapet. 

Behandlingsrekkefølge: 
1. Plankomiteen. 
2. Formannskapet. 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Mail av 31.10.2012 fra økonomikontoret som viser regnskap og budsjett for 

bla. Kulturhuset. 
2. Utskrift fra siste siden «prosjekttotal» fra  prosjektleders byggeregnskap.  

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 

Samme som følger saken trykt. 
 

Utskrift av saken sendes til: 

 Plankomiteens medlemmer og eventuelt innkalte varamedlemmer samt 
gruppeledere. 

 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 

 

Samlet prosjektavsetning: 

 Slik redegjort for av under møtet mellom økonomiavdelingen og 
eiendomsavdelingen 14.06.2012, hvor bla. teknisk sjef og leder av 
eiendomsavdelingen var til stede, ble redegjort for foretatte 
prosjektavsetninger til prosjektet brannsikring og oppgradering av 
Kulturbygget, som følger: 
i 2008 = 3. mill kr., i 2009 = kr. 13.298.000, i 2010 = 24 mill kr. og i 2011,          
(1+2,5) = 3,5 mill. kr og overført deler av forsikringspenger i 2012 med        kr. 
414.808 slik at samlet prosjektavsetning etter dette                              utgjør  

kr. 44.212.808,-. 

 

Samlet forbruk: 

 Ved avholdt økonomimøte 29.10.2012 med økonomiavdelingens 
økonomirådgiver og controller, leder av plankomiteen samt prosjektleder, 

framkom at prosjektets totale forbruk utgjør kr. 44.270.896.  
 
Prosjektleders byggeregnskap viser tilsvarende ett samlet forbruk kr. 43.947.503,-. 
Dette forklares ut fra at prosjektet, Brannsikring av Kulturbygget, startet i regi av 
eiendomsavdelingens drift- og vedlikeholdsavdeling lenge før formannskapet i dets 
møte 11.02.2009 sak 04/09, vedtok å styrke prosjektavsetningen samt overføre 
prosjektet Brannsikring av Kulturbygget til videre gjennomføring i regi av 
Plankomiteen. Imidlertid ble ikke prosjektet gitt nytt kontonummer 06 gjeldende for 
større investeringer.  Forbruk før denne tid, 11.02.2009, er følgelig ikke kommet med 
i prosjektleders byggeregnskap. Det er samme forhold, ubrukte restmidler fra tiden 
før 11.02.2009 som økonomiavdelingen har funnet og som gjør at samlet 
prosjektavsetning er ca. 3 mill kr. høgere enn tidligere antatt.   

 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Som følge av foretatte nødvendige budsjettreguleringer under prosjektets 
anleggsperiode, tilsier at overskridelsen, kr.58.088,-, kan dekkes med god margin fra 
bufferkontoen for investeringer. Denne bufferkontoen, nr. 0698, er bygget opp ved 
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overføringer av ubrukte restmidler fra avsluttede investeringsprosjekter fra 
kontorammer 06.   

Vedrørende bufferkonto for investeringer, henvises til plankomiteens vedtak i møtet 
18.01.2012 sak 01/12.  

Konklusjon med begrunnelse: 
Ut sakens redegjørelse, tilrådes at plankomiteen fatter innstilling til formannskapet i 
tråd med foreliggende innstilling til plankomiteen.  
 

Kan vedtaket påklages? Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
På tidspunkt Formannskapet har fattet vedtak i henhold til plankomiteens innstilling. 
 

 


