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Saknr: 62/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
30.05.2013 

Arkivsaksnr: 
10/1112 

Sak nr: 
62/13 

Saksbehandler: 
Arvid Hammernes 

Arkivkode: 
614 

Gradering: 
 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
62/13 Kommunestyret 30.05.2013 

 

 

NABEITA OPPVEKSTSENTER - UTBYGGING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune vedtar utbygging av Nabeita oppvekstsenter i henhold til foretatt 
detaljprosjektering.  Det bevilges 48,8 mill. kr som en totalramme til prosjektet.  
Alternativet med størst tilbygging for aktivitetsrom velges.  Bevilgningen finansieres 
ved låneopptak.  Kostnadene legges inn i budsjett og økonomiplan. 
 
Vedlegg: 
 
Utskrift av kommunestyrets møtebok i sak 22/12 + plantegninger av 3 alternativer 

Byggebudsjett fra Sørli arkitekter AS per 01.05.13 

Referat fra byggekomiteens møte 07.05.13 

Brev fra Sørli arkitekter AS av 10.05.13 

Tegninger inkl. utomhusplan 

 
Saksopplysninger: 
 
Saken gjelder utbygging av Nabeita oppvekstsenter.   

 

Kommunestyret fattet 23.02.13 i sak 22/12 følgende vedtak: 

Frøya kommune godkjenner at forprosjektbeskrivelsen og alt. 2 for Nabeita oppvekstsenter 

med en ramme på 25,6 mill. kr legges til grunn for videre arbeid. 

Samtidig innhentes opsjonspris for tilbygg mot vest på alt. 3.  Dette tilpasses med 

aktivitetsrom i tilbygget mot vest. 

Prosjektets totalramme og finansiering fremlegges for politisk behandling etter at anbud er 

innhentet. 

Utskrift av kommunestyrets møtebok i sak 22/12 følger vedlagt. 

 

Forprosjektet er en barnehagedel som tilbygg med 4 avdelinger, 2 storbarns og 2 småbarns, 

54 heltidsplasser, samt opparbeidelse av uteområde for barnehage med lekeområde, lager og 

parkering.  Samlet bruksareal av tilbygget er 555 m2.  Hamarvik barnehage har i dag 41 

plasser.  Tilbygget er plassert sør for nydelen av Nabeita skole og mot hovedveien, fv. 716, ut 

fra bl.a. hensyn til trafikksikkerhet, og det innbefatter bilparkering, henting og levering av 

barn.  Forprosjektet har 3 alternativer i forhold til behov areal for skole- og 

barnehageadministrasjon samt aktivitetsrom og grupperom.  Alt. 1 løser kun behovet for areal 

skole og barnehageadministrasjon med tilbygg på 84 m2 og ombygging.  Alt. 2 og 3 er 

forskjellig og løser i tillegg behov for aktivitetsrom og grupperom.  Alt. 2 bygger på alt. 1 og 

har tilbygg på til sammen 238 m2, mens alt. 3 er annerledes og har tilbygg på til sammen 300 

m2.      
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Sørli arkitekter AS, Kyrksæterøra, som hadde forprosjekteringen, vant konkurransen på 

detaljprosjektering.  Arkitektfirmaet har knyttet til seg rådgivende ingeniører innen el, bygg, 

utomhusanlegg, vann og avløp, sanitær, varme og ventilasjon. 

 

Det har vært flere prosjekteringsmøter underveis.  Kommunen har vært representert med 

arbeidsformann Magne Johansen og fagleder Arvid Hammernes fra tekniske tjenester, 

virksomhetsleder Tove Karlsen fra Nabeita skole og virksomhetsleder Ann Karin Fredagsvik 

fra Hamarvik barnehage. 

 

Prosjektet ble under detaljprosjekteringen noe endret vedrørende uteområdet og 

varmetekniske anlegg.  Tilgang til bedehuseiendommen ga mulighet til å etablere en 

trafikkløsning for både myke trafikanter, personbiler og busser.  Det er prosjektert en løsning 

for tilbringer- og hentetrafikk med buss.  Det er forutsatt nytt vannbårent varmeanlegg, og det 

betyr at den eksisterende oljefyren skiftes ut med luft-til-vann varmepumpe.  Det vises til 

vedlagte brev fra arkitektfirmaet av 10.05.13.  

 

Anbudsåpning på alle fag var 03.04.13. Det kom inn 2 anbud på fagene bygningsmessige 

arbeider, rørleggerarbeider, elektrotekniske arbeider og ventilasjonarbeider.  På 

automasjonsanlegg er det bare et anbud. 

Laveste pris på bygningsmessig arbeid er kr 25.947.837,- ekskl. mva., og den er det Kystbygg 

Hitra AS som har.  Inkl. mva. er prisen kr 31.948.266,-.   

 

Arkitektfirmaet har utarbeidet et nytt prosjektbudsjett som viser en total ramme på hele 

prosjektet på kr 46,6 mill. kr. inkl. mva..  Hvis det største tilbygget legges til grunn, jf. 

kommunestyrets vedtak om opsjonspris på alt. 3, øker kostnaden med 2,2 mill. kr inkl. mva..  

Total ramme blir da 48,8 mill. kr.  Arkitektfirmaet har uttalt at det er på bygningsmessige 

arbeider at avviket er størst i forhold til byggebudsjettet som lå til grunn for forprosjektet.           

 

Byggekomiteen behandlet saken i møte 07.05.13.  Byggekomiteens anbefaling er:  

Byggekomiteen anbefaler at prosjektet blir gjennomført i sin helhet.  Videre anbefales det at 

det velges det største tilbygget på aktivitetsrom da det er mest fremtidsrettet ang. skolens 

behov.  Referat fra byggekomiteens møte følger vedlagt.            
   

Vurdering: 
 
Som Sørli arkitekter AS oppsummerer i sitt brev av 10.05.13 er det få og ingen store 

besparelsesmuligheter i prosjektet.  Vi tror heller ikke at det er noe å oppnå ved en ny 

anbudskonkurranse.  Forholdene omkring prisstigning og markedssituasjon er det lite å gjøre 

med.  Videre slutter vi oss til betraktninger om at prosjektet er grundig bearbeidet, og at det 

arealeffektivt med god og nøktern kvalitet. 

 

Det største tilbygget på skoledelen, økning av arealet fra 163,8 m2 til 296,6 m2, gir flere 

grupperom (3 i stedet for ett), mer lagerplass og areal for aktivitetsrom, trearbeid og kunst og 

håndverk.  Løsningen er sterkt ønsket av virksomhetslederen ved Nabeita skole og av 

byggekomiteen.  Det er relativt lite å spare på å velge tilbygget med minst areal. 

 

Det er arbeidet mye med samlokalisering av Nabeita skole og Hamarvik barnehage for å få til 

et oppvekstsenter.  Byggeplanene legger opp til stor grad av samarbeid og fellesskap, bl.a. 

ved felles arbeids- og personalrom og felles administrasjonsfløy.  Den nye 

aktivitetsavdelingen på skolen er også tenkt opp mot både skole og barnehage. 

 



Saknr: 62/13 

Vi går inn for at byggeplanene realiseres slik de foreligger, og at det velges alternativet med 

det største tilbygget.   

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at den foreslåtte løsning innebærer en noe større 

utbygging enn det kommunestyret tidligere har vedtatt. Totalt utgjør denne økning i areal en 

merkostnad på NOK 2.200.000. Etter arealnormene i oppvekstbruksplanen tilsvarer dette at 

skoledelen dimensjoneres for 120 elever. Prognosene i planen viser at skolen ikke får et så 

høyt elevtall i planperioden fram til 2024 – 2025. En legger til grunn at det å fravike 

arealnormene ikke må få presedens for senere prosjekter.    
 



Saknr: 63/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
30.05.2013 

Arkivsaksnr: 
13/100 

Sak nr: 
63/13 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
411 

Gradering: 
 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
86/13 Formannskapet 28.05.2013 

63/13 Kommunestyret 30.05.2013 

 

 

TILSETTING AV RÅDMANN  
 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Kommunestyret velger å utsette tilsetting av rådmann. Søknadsfristen utvides til  
12.06.13. 
 

Enstemmig. 
 
Vedlegg: 
 

Saksopplysninger:   
 

Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse under møtet. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 10/1112    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

 

Kommunestyret 

 

 

NABEITA OPPVEKSTSENTER - UTBYGGING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar utbygging av Nabeita oppvekstsenter i henhold til foretatt 

detaljprosjektering.  Det bevilges 48,8 mill. kr som en totalramme til prosjektet.  Alternativet 

med størst tilbygging for aktivitetsrom velges.  Bevilgningen finansieres ved låneopptak.  

Kostnadene legges inn i budsjett og økonomiplan. 

 

Vedlegg: 

 

Utskrift av kommunestyrets møtebok i sak 22/12 + plantegninger av 3 alternativer 

Byggebudsjett fra Sørli arkitekter AS per 01.05.13 

Referat fra byggekomiteens møte 07.05.13 

Brev fra Sørli arkitekter AS av 10.05.13 

Tegninger inkl. utomhusplan 

 

Saksopplysninger: 

 

Saken gjelder utbygging av Nabeita oppvekstsenter.   

 

Kommunestyret fattet 23.02.13 i sak 22/12 følgende vedtak: 

Frøya kommune godkjenner at forprosjektbeskrivelsen og alt. 2 for Nabeita oppvekstsenter 

med en ramme på 25,6 mill. kr legges til grunn for videre arbeid. 

Samtidig innhentes opsjonspris for tilbygg mot vest på alt. 3.  Dette tilpasses med 

aktivitetsrom i tilbygget mot vest. 

Prosjektets totalramme og finansiering fremlegges for politisk behandling etter at anbud er 

innhentet. 

Utskrift av kommunestyrets møtebok i sak 22/12 følger vedlagt. 

 

Forprosjektet er en barnehagedel som tilbygg med 4 avdelinger, 2 storbarns og 2 småbarns, 

54 heltidsplasser, samt opparbeidelse av uteområde for barnehage med lekeområde, lager og 

parkering.  Samlet bruksareal av tilbygget er 555 m2.  Hamarvik barnehage har i dag 41 

plasser.  Tilbygget er plassert sør for nydelen av Nabeita skole og mot hovedveien, fv. 716, ut 

fra bl.a. hensyn til trafikksikkerhet, og det innbefatter bilparkering, henting og levering av 



barn.  Forprosjektet har 3 alternativer i forhold til behov areal for skole- og 

barnehageadministrasjon samt aktivitetsrom og grupperom.  Alt. 1 løser kun behovet for 

areal skole og barnehageadministrasjon med tilbygg på 84 m2 og ombygging.  Alt. 2 og 3 er 

forskjellig og løser i tillegg behov for aktivitetsrom og grupperom.  Alt. 2 bygger på alt. 1 og 

har tilbygg på til sammen 238 m2, mens alt. 3 er annerledes og har tilbygg på til sammen 300 

m2.      

 

Sørli arkitekter AS, Kyrksæterøra, som hadde forprosjekteringen, vant konkurransen på 

detaljprosjektering.  Arkitektfirmaet har knyttet til seg rådgivende ingeniører innen el, bygg, 

utomhusanlegg, vann og avløp, sanitær, varme og ventilasjon. 

 

Det har vært flere prosjekteringsmøter underveis.  Kommunen har vært representert med 

arbeidsformann Magne Johansen og fagleder Arvid Hammernes fra tekniske tjenester, 

virksomhetsleder Tove Karlsen fra Nabeita skole og virksomhetsleder Ann Karin Fredagsvik 

fra Hamarvik barnehage. 

 

Prosjektet ble under detaljprosjekteringen noe endret vedrørende uteområdet og 

varmetekniske anlegg.  Tilgang til bedehuseiendommen ga mulighet til å etablere en 

trafikkløsning for både myke trafikanter, personbiler og busser.  Det er prosjektert en løsning 

for tilbringer- og hentetrafikk med buss.  Det er forutsatt nytt vannbårent varmeanlegg, og det 

betyr at den eksisterende oljefyren skiftes ut med luft-til-vann varmepumpe.  Det vises til 

vedlagte brev fra arkitektfirmaet av 10.05.13.  

 

Anbudsåpning på alle fag var 03.04.13. Det kom inn 2 anbud på fagene bygningsmessige 

arbeider, rørleggerarbeider, elektrotekniske arbeider og ventilasjonarbeider.  På 

automasjonsanlegg er det bare et anbud. 

Laveste pris på bygningsmessig arbeid er kr 25.947.837,- ekskl. mva., og den er det 

Kystbygg Hitra AS som har.  Inkl. mva. er prisen kr 31.948.266,-.   

 

Arkitektfirmaet har utarbeidet et nytt prosjektbudsjett som viser en total ramme på hele 

prosjektet på kr 46,6 mill. kr. inkl. mva..  Hvis det største tilbygget legges til grunn, jf. 

kommunestyrets vedtak om opsjonspris på alt. 3, øker kostnaden med 2,2 mill. kr inkl. mva..  

Total ramme blir da 48,8 mill. kr.  Arkitektfirmaet har uttalt at det er på bygningsmessige 

arbeider at avviket er størst i forhold til byggebudsjettet som lå til grunn for forprosjektet.           

 

Byggekomiteen behandlet saken i møte 07.05.13.  Byggekomiteens anbefaling er:  

Byggekomiteen anbefaler at prosjektet blir gjennomført i sin helhet.  Videre anbefales det at 

det velges det største tilbygget på aktivitetsrom da det er mest fremtidsrettet ang. skolens 

behov.  Referat fra byggekomiteens møte følger vedlagt.            

   

Vurdering: 

 

Som Sørli arkitekter AS oppsummerer i sitt brev av 10.05.13 er det få og ingen store 

besparelsesmuligheter i prosjektet.  Vi tror heller ikke at det er noe å oppnå ved en ny 

anbudskonkurranse.  Forholdene omkring prisstigning og markedssituasjon er det lite å gjøre 

med.  Videre slutter vi oss til betraktninger om at prosjektet er grundig bearbeidet, og at det 

arealeffektivt med god og nøktern kvalitet. 

 



Det største tilbygget på skoledelen, økning av arealet fra 163,8 m2 til 296,6 m2, gir flere 

grupperom (3 i stedet for ett), mer lagerplass og areal for aktivitetsrom, trearbeid og kunst og 

håndverk.  Løsningen er sterkt ønsket av virksomhetslederen ved Nabeita skole og av 

byggekomiteen.  Det er relativt lite å spare på å velge tilbygget med minst areal. 

 

Det er arbeidet mye med samlokalisering av Nabeita skole og Hamarvik barnehage for å få til 

et oppvekstsenter.  Byggeplanene legger opp til stor grad av samarbeid og fellesskap, bl.a. 

ved felles arbeids- og personalrom og felles administrasjonsfløy.  Den nye 

aktivitetsavdelingen på skolen er også tenkt opp mot både skole og barnehage. 

 

Vi går inn for at byggeplanene realiseres slik de foreligger, og at det velges alternativet med 

det største tilbygget.   

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at den foreslåtte løsning innebærer en noe større 

utbygging enn det kommunestyret tidligere har vedtatt. Totalt utgjør denne økning i areal en 

merkostnad på NOK 2.200.000. Etter arealnormene i oppvekstbruksplanen tilsvarer dette at 

skoledelen dimensjoneres for 120 elever. Prognosene i planen viser at skolen ikke får et så 

høyt elevtall i planperioden fram til 2024 – 2025. En legger til grunn at det å fravike 

arealnormene ikke må få presedens for senere prosjekter.    

 

 

 

 









































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 411   

Arkivsaksnr.: 13/100    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

 

TILSETTING AV RÅDMANN  
 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Kommunestyret velger å utsette tilsetting av rådmann. Søknadsfristen utvides til  
12.06.13. 
 

Enstemmig. 
 

Vedlegg: 
 

Saksopplysninger:   
 

Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse under møtet. 
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