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Knut Kvale 
 
 

 

Notat - Svar på spørsmål fra Andreas Størdal - Hokksund 
barneskole forprosjekt 
 
Nedenfor følger svar på spørsmål fra Andreas Størdal.  
 
1) Kan ØEKE redegjøre litt mer for avtalen med KKE? Hva er omfanget av denne avtalen, 

kostnadsmessig, for ØEKE? Har samarbeid med andre aktører, evt. en rammeavtale 

med et rådgivende ingeniørselskap vært vurdert? 

ØEKE gjorde en vurdering av egen kapasitet og kompetanse innenfor området på 

det tidspunktet hvor bestillingen kom. Ulike alternativer ble vurdert, men det var 

viktig at ØEKE kunne tilegne seg kompetanse og få etablert nødvendige 

styringsdokumenter og rutiner.  

 

Avtalen som er inngått er en samarbeidsavtale hvor målet er å utveksle 

kompetanse og erfaringer for prosjektgjennomføringen, spesielt knyttet til 

byggherrerollen som foretaket har i byggeprosjektet. Samarbeidet omfatter blant 

annet en utveksling av erfaringer, personell og kunnskap.  

 

ØEKE dekker utgifter til utlånt personell etter kost (medgått tid inkludert 

overheadkost) uten fortjeneste.  

 

Hver av partene kan gjensidig avslutte avalen med 3 måneders skriftlig varsel.  

 

Dette er et samarbeid mellom to offentlige aktører. Vi har ikke benyttet oss av 

rammeavtaler og det er ikke gjennomført en anskaffelse da et slikt samarbeid er 

unntatt Lov om offentlig anskaffelse.  

 

For ekstern prosjektleder derimot har det vært gjennomført en 

konkurranse/anskaffelse.  
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2) Hva er totalt budsjett, både eksterne og interne kostnader og ressurser, for arbeidet 

med forprosjektet for Hokksund barneskole? 

 

Den øvre rammen for forprosjektet er kr 5 mill.  

 

3) Hvordan vil interne og eksterne kostnader regnskapsførers for dette prosjektet? Kan vi 

anta at det nå settes opp som et prosjekt også regnskapsmessig som det føres både 

interne og eksterne timer og kostnader på, og hvor kommunestyret (og andre) kan 

sammenlikne pådrag med progresjon? 

Det er fullt mulig å skille mellom interne og eksterne kostander i prosjektet. 

ØEKE vil rapportere jevnlig på status. Både fremdrift og økonomi.  

 
4) Kan Kommunedirektøren eller ØEKE redegjøre for hvordan de ulike fasene og 

milepælene i dette «forprosjektet» vil se ut? Kommer man til å innlemme 

Konseptvalgsutredning (KVU), ekstern kvalitetssikring av KVU og skisseprosjekt i 

begynnelsen av dette, i og med at ingen av disse tingene har blitt gjort tidligere i 

prosjektet? 

ØEKE vil gjøre rede for de ulike faser i presentasjon i kommunestyremøtet. 

KVU er vurdert i forbindelse med utarbeidelse av planprogram. Planavdelingen i 

ØEK har konkludert med at det ikke er nødvendig å utarbeide og 

reguleringsplanarbeidet videreføres uten KVU.  

 
5) Kommunedirektøren og ØEKE legger nå opp til en prosess hvor forprosjekt med 

avslutning vår 2022, og antatt byggestart høst 2022, slik jeg forstår det. Hva mener 

Kommunedirektøren er realistiske alternative løsninger for Hokksund barneskole i en 

situasjon hvor enten i) kommunens økonomiske situasjon har forverret seg; ii) prosjekt 

for ny skole på Loesmoen har blitt dyrere enn forutsatt i økonomiplanen (350 MNOK), 

eller iii) det har oppstått andre mer eller mindre akutte, investeringsbehov i 

kommunen, fram mot dette tidspunktet?  

Forprosjektet gjennomføres og ferdigstilles våren 2022. Prosjektet er nå i en fase 

hvor det jobbes med utforming og prioriteringer. I bestillingsbrevet er det satt en 

ramme på kr 350 mill eks mva og tomt. Dette kommer i tillegg til allerede avsatte 

midler på kr 11 mill.  

 

Dersom det er aktuelt med alternative løsninger, vil ØEKE komme tilbake til 

dette på et senere tidspunkt.  

 

Kommunedirektørens kommentar: Kommunedirektøren forholder seg til 

kommunestyrets vedtatte rammer, og utreder ikke andre alternative løsninger for 



  

 

Hokksund barneskole enn det kommunestyret har vedtatt. Rullering av 

investeringsprogrammet vil skje i forbindelse med økonomiplan 2022-2025. 

 

 
6) Hvem tar ansvaret for å følge opp det totale kostnadsbildet – ikke bare det som skal 

skje på tomta, men også det som må skje i forbindelse med planarbeid 

(trafikksikkerhet)? Er dette ØEKE eller Kommunedirektøren? 

 

ØEKE har ansvaret for byggeprosjekter. Kostander i forbindelse med reguleringsplanen 

vil bli belastet prosjektet.  

 

Kommunedirektørens kommentar: Det totale kostnadsbildet, inkludert trafikkløsninger, 

vil bli forelagt kommunestyret, som fatter de endelige vedtakene. 

 
7) Kommunedirektøren ser ut til å benytte kontraktspriser fra bygg.no som referanse for 

hva realistiske kostnadsestimater for en skole er. Først i sammenheng med svar på 

spørsmål om økonomiplanen, og nå sist i diskusjonen av denne B-saken.  Noe som i 

mine øyne er ekstremt uheldig da dette på ingen måte gir et helhetlig bilde av 

kostnader knyttet til et slikt prosjekt, noe eksempelet som ble brukt, 2/3-parallellskolen 

Torvbråten skole i Asker, er et godt eksempel på. Denne har en oppgitt kontraktspris på 

bygg.no på 189 millioner eks. MVA, men ligger inne med et budsjett på 312 millioner i 

Asker kommune sin økonomiplan. Når kommer Kommunestyret til å få framlagt reelle 

kostnadsestimater for de totale kostnadene knyttet til ny Hokksund barneskole? 

Torvbråten skole er et flott skolebygg og et godt eksempel på en ny moderne 

skole. Kr 189 mill er entreprisekostnaden og kr 312 mill er prosjektkostnaden.  

 

Om ønskelig kan ØEKE komme tilbake med gode eksempler på skoler, løsninger 

og sammenliknbare tall. Det er også aktuelt å arrangere studietur for 

kommunestyret og se på nye, vellykkede skolebygg. 

 

 
8) Driftskostnader – hvem tar ansvar for beregning av dette, og dessuten planlegging av 

logistikk (skoleskyss) og kostnader knyttet til dette? 

ØEKE har ansvar for drift og forvalting av det nye skolebygget. Driften til 

tjenesten (skolen) ligger hos seksjon oppvekst. I forprosjektet er det viktig å få 

frem gode og kostnadseffektive løsninger innenfor begge områdene.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 



  

 

Gunn Edvardsen 
daglig leder Øvre Eiker kommunale foretak KF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


