
Sluttregnskap for investeringsprosjektet 950 Ny kommunal barnehage (Fagerlund) 
Vedlegg til saksframlegg «Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018» 

 

Prosjektet ble i sak 124/14 (budsjettsaken) gitt en investeringsramme på 29 mill. kr.  

Kommunestyret endret siden rammen to ganger:  

 K-sak 79/15: Økt til 37 mill. kr. (tildeling av kontrakt) 

 K-sak 7/17 (rebudsjetteringssak): Økt ramme 800 000 kr for sluttføringsarbeider. 

 

 

Prosjekt 950 Ny kommunal barnehage hadde en justert kostnadsramme, inkludert forprosjekt, på 
37,8 mill. kroner. Regnskapet viser en samlet investeringsutgift på 39,9 mill. kroner, dvs. et 
merforbruk på 2,1 mill. kroner.   
Den prosjektspesifikke finansieringen består av øremerket tilskudd, 350 000 kr i tilskudd fra 
Innovasjon Norge og 10 000 fra regionrådets miljøtilskudd, med tillegg av momskompensasjon og 
lån. Tilskuddene var ikke budsjetterte. 
 
Merforbruk fordeler seg på endringer i kontrakt og mer omfattende behov for rådgivere og prosjekt- 
og byggeledelse enn budsjettert. 
 
Delprosjekt utsmykning inngår i regnskapet med 0,3 mill. kroner (som budsjettert). 
 
(I tillegg ble det brukt 643 000 kroner i utredningsarbeidet i 2013-2014, av en tildelt ramme på 1 mill. 
kroner.)  
 
Noen merknader: 

 Aktivitetsperiode: Oktober 2015 – oktober 2016. 

 Prosjektet falt i to klart adskilte deler: Et nybygg i massivtre og rehabilitering av tidligere skolelokaler.  

 Nybygget ble reist mens skolen var i drift. Oppstart av rivearbeider og rehabilitering måtte vente til skolen 
hadde flyttet ut (og til Brandbu).  

 Prosjektet ble igangsatt med plan om at byggetrinn 1 (nybygget) skulle kunne tas i bruk ved oppstart i 
august. Det lykkes etter at totalentreprenør satte alle kluter til gjennom sommeren, og det måtte til 
ekstraordinær flytteinnsats fra de ansatte uka og helga før barnehageåret åpnet. Rehabiliteringsarbeidene 
og uteområdet ble fullført seinere samme høst. 

 De øremerkede tilskuddene ble gitt til arbeidet med prosjektering og anskaffelse av nybygget. Byggingen 
ble fulgt opp med en gevinst- og klimaanalyse som viste at Fagerlund barnehage klarte å kutte 35 % i CO2, 
sammenlignet med tilsvarende referansebygg.  

 
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 950 Ny kommunal barnehage 

(Fagerlund) til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 39,9 millioner kroner mot justert 

utgiftsramme på 37,8 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 2,1 millioner kroner. 


