Alternativ 3

(vedlegg til forslag til vedtak)

Beholde svømmehall og idrettshall som opprinnelig foreslått (25x45), ingen endring av skoleareal,
men kunne gjøre følgene endringer i prioritert rekkefølge:

1.
2.
3.
4.

Arkitektoniske forenklinger:
Trekke ut teleskoptribune:
Trekke ut styrkerom, klubbrom m/lager, vrimleareal mm:
Trekke ut ett garderobesett:

?? mill (utredes!)
1,0 mill
5,0 mill
3,5 mill

Forslag til endringer må forutsette at vi får godkjent opprinnelig størrelse på spillemidler for hallen,
selv om løsningen skulle bli å reduseres med ett garderobesett. Dette må avklares med
departementet.
Som en del av vurderingen må det utredes om noe areal, for eksempel ett garderobesett, kan bygges
som råbygg uten innredning og drift de første årene etter ferdigstillelse.

Forslag til finansiering
Opprinnelig overskridelse:

26,5 mill

- Prisstigning (økning låneramme)

9,0 mill

(2015-2017, + byggeperiode)

- Midler fra salg av O.-ENERGI

6,5 mill

(Ubundet investeringsfond)

Sum restfinansiering

11,0 mill

Nødvendig restfinansiering på totalt 11 millioner kroner, må det søkes inndekning for ut ifra
prioriteringslisten som gjengitt ovenfor.
Kommunestyret ber om at materialvalg vurderes nøye og om at solide men nøkterne arkitektoniske
løsninger og materialvalg vektlegges.

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret søker løsninger hvor hallen kan bli realisert innenfor den tidsramme som er
satt, dvs. med ferdigstillelse senest ved skolestart høsten 2019.
2. Kommunestyret tilrår at hallen bygges med de hovedfunksjoner som ligger inne, men om
nødvendig med de reduksjoner som foreslås i alternativ 3 (se vedlegg)
3. Låneramme kan ved behov økes inntil 9 millioner kroner for dette prosjektet, som er antatt
prisstigning. For å unngå økning av total lånebelastning i perioden, må investering i
brannstasjon på Bagn flyttes til 2020/2021.
4. Kommunestyret mener at rammene i økonomiplanen opprettholdes, med unntak av
prisstigningen som nevnt i punkt 3. Som en nødvendig tilleggsfinansiering benyttes 6,5 mill
av innestående på ubundet investeringsfond. Restfinansiering må dekkes inn iht.
prioriteringslisten som angitt i alternativ 3, se vedlegg.
5. På grunn av prosjektets størrelse og kompleksitet, ber kommunestyret om at Formannskapet
fungerer som byggekomite inntil bygget er ferdigstilt.
6. Vi forutsetter at administrasjonen orienterer kommunestyret om valg av nødvendige
innsparinger, og resultatet av disse, så snart de foreligger og om mulig i februarmøte 2017.
Om det etter endt anbudsprosess viser seg at det blir vanskelig å realisere prosjektet ut ifra
de økonomiske rammer og nødvendige innsparinger som skisseres her, skal saken behandles
på nytt av kommunestyret selv.
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