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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.09.2017
2017/11

Saksnr
67/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
09.10.2017

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 18.9.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 18.9.2017.
Til å signere møteboka velges:
1
2 ...

Dokumenter i saken:
Møtebok for Kvæfjord formannskap 18.9.2017
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler for
føring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det
framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette
skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
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Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i formannskapet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

27.09.2017
2017/22

Saksnr
68/17
41/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
09.10.2017
12.10.2017

(Interkommunalt) Arkiv Troms - endring i selskapsavtalen § 5

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre godkjenner ny versjon av selskapsavtalen § 5 for Arkiv Troms pr
1.1.2018.
2. Kommunestyret legger til grunn at økte utgifter til videreført kommunal deltakelse i Arkiv Troms
slik som skissert i brev av 20.9.2017 blir å innarbeide i kommunens budsjett og økonomiplan
2018-2021.

Vedlegg:
1 Godkjenning av selskapsavtalens § 5
2 Eiertilskudd til Arkiv Troms 2018 flatt og etter eierandel
Dokumenter i saken:
Arkiv Troms 20.9.2017 13:58 Brev om godkjenning av endring av selskapsavtale
Arkiv Troms 20.9.2017 Ny versjon av selskapsavtalens § 5 til godkjenning.
K-sak 15/07 Styrket arkivfunksjon – tilknytning til Interkommunalt arkiv Troms IKS (IKAT)
Saksopplysninger
Kvæfjord kommune er fra 2007 medlem i Interkommunalt Arkiv Troms IKS, nå betegnet som Arkiv
Troms. Administrasjonssjefen er av kommunestyret gitt fullmakt til å utpeke kommunens deltaker på
årsmøtet. Betydelige deler av kommunearkivet er nå laget hos Arkiv Troms.
Som følge av vedtak på årsmøtet i representantskapet i Interkommunalt arkiv Troms 27.4.2017 ble
fordelingen av eierandeler i selskapet endret. Endringer i eierstruktur skal meldes Enhetsregisteret i
Brønnøysund bilagt godkjenning fra alle eiere, her gjennom vedtak i kommunestyre eller fylkesting.
Vedlegg 1 viser gjeldende eierstruktur og den nye fordelingen som fordrer eiergodkjenning.
Vedlegg 2 viser at endringer i økonomiplanen betyr økte utgifter for de fleste deltakerne, for Kvæfjord
kommune med 45 881 kr/år. Fra 2018 forenkles betalingsordningen til én årlig faktura der depotavgifter
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inngår i driftstilskuddet. Økte utgifter skyldes økt husleie, leie av tilleggslokaler og opprettelse av ny fast
stilling som IT-konsulent fra 2018, ut fra årsmøtets vedtak fordelt halvdelen flatt mellom eierne og
halvdelen etter eierandeler. Framtidig justering av tilskuddet skal skje i tråd med deflator, eventuelt også
ved nye endringer i eierstruktur. Sistnevnte vil også bli berørt ved endringer i kommunestrukturen.
Vurderinger
Administrasjonssjefen tilrår at kommunestyret tiltrer foreliggende endringer i selskapsstrukturen for
Arkiv Troms i tråd med endringer i selskapsavtalen § 5.
Administrasjonssjefen finner også å ville tilrå endret betalingsordning med den skisserte utgiftsøkning for
Kvæfjord kommune, også fordi denne arkivordningen på alle måter må antas å falle rimeligere enn en
alternativ lokal arkivordning. Kommunen hadde ved siste årsskifte registrert 102 hyllemeter papirarkiv i
bortsettingsarkiv hos Arkiv Troms. Tidligere prioritet til oppbygging av bortsettingsarkiv i
rådhuskjelleren er for lengst er tatt ut av de kommunale planer, dog er i vedtatt økonomiplan innarbeidd
½ stillingsressurs til lokal arkivtjeneste fra 1.1.2018, en stillingsfunksjon som det vil være ønskelig å se i
sammenheng med ledighet i andre stillinger med siktemål om å kunne nyrekruttere til en hel stilling i
kommunens fellesadministrasjon.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.09.2017
2017/45

Saksnr
69/17
44/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
09.10.2017
12.10.2017

Delegeringsreglene - fritak fra stemmestyrer

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slikt tillegg til gjeldende delegeringsreglementet punkt 27 Kommuneloven:
27.7 Myndighet til valgstyret
Valgstyret kan etter søknad frita den som ikke kan skjøtte sine plikter i verv som medlem eller varamedlem til
stemmestyre, jf kommuneloven § 15 nr 2 og punkt 47.1 i reglementet.

Dokumenter i saken:
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
Saksopplysninger
Kommunestyret har via delegeringsreglementet punkt 47.1 gitt valgstyret hjemmel til å foreta valg av
representanter til de kommunale stemmestyrer. Hjemmelsgrunnlag for dette er valgloven § 4-2 siste
punktum: «Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret».
Hjemmel for å gi fritak fra kommunale verv finnes ikke i valgloven men i kommuneloven, jf § 15 nr 2:
«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere eller lengre tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i
vervet». Kommunestyret har i delegeringsreglementet punkt 27 tildelt fullmakter etter kommuneloven til
formannskapet, administrasjonssjefen og kontrollutvalget. Punkt 27.1 må forstås dithen at formannskapet
også ivaretar vedtaksfullmakt etter kommuneloven § 15 nr 2, jf fraværet av en såkalt delegeringssperre i
lovteksten.
Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter at det blir en logisk brist i delegeringsreglementet at valgstyret kan foreta
valg (eller suppleringsvalg) til stemmestyrene, men ikke samtidig innvilge fritak fra samme verv. Opphav
til dette kan være at hjemmel for valg og hjemmel for fritak til stemmestyrer finnes i to ulike lover, videre
også at formannskap og valgstyre i tidligere tider var et sammenfallende organ.
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Også som en praktisk tilnærming i forhold til behandlingen av slike søknader, foreslås det derfor et tillegg
til delegeringsreglementet punkt 27 Kommuneloven med slik tekst:
27.7 Myndighet til valgstyret
Valgstyret kan etter søknad frita den som ikke kan skjøtte sine plikter i verv som medlem eller varamedlem til
stemmestyre, jf kommuneloven § 15 nr 2 og punkt 47.1 i reglementet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
70/17
47/17

25.09.2017
2017/40

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Turid Norlunn Hanssen
77023043

Møtedato
09.10.2017
12.10.2017

Tertialrapport 2/2017

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 2/2017 og tar denne til orientering.
2. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-3/17 slik som vist i vedlegg til saken.
3. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn ved
administrative budsjettreguleringer.

Vedlegg:
Tertialrapport nr 2/2017 RO0 Styringsorganer
Tertialrapport nr 2/2017 RO1 Fellesadministrasjon
Tertialrapport nr 2/2017 RO2 Kultur/oppvekst
Tertialrapport nr 2/2017 RO3 Helse/omsorg
Tertialrapport nr 2/2017 RO4 Teknisk
Tertialrapport nr 2/2017 RO6 Teknisk/selvkost
Tertialrapport nr 2/2017 RO8 Frie inntekter/betjening av lån
Kort rapport om arbeidet mot mobbing
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-3/2017
Dokumenter i saken:
K-sak 31/17
Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering
K-sak 27/17
Tertialrapport 1/2017
K-sak 25/17
Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016
TU-sak 19/17 Hoklandsveien, Kveøy
K-sak 14/17
Husbanken startlån og tilskudd
K-sak 4/17
Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt – tilskudd veterinærordningen
K-sak 70/16
Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
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Saksopplysninger
Tertialrapport 2/2017 viser kommunens økonomiske stilling pr 31.08.2017. Rapporten presenterer
regnskap sett i forhold til budsjett pr. rammeområde. Budsjett og regnskapstall er i hovedsak periodisert
slik at det tas hensyn til åpenbare utgifter og inntekter pr 31.08.2017. Ved framlegging av tertialrapporten
legges det til grunn at administrasjonssjefen, økonomisjefen, avdelingssjef helse og omsorg og
kontorleder har gitt sine kommentarer, med vekt på eventuelle korrigeringer det ikke er tatt hensyn til,
men som kan ha betydning for utvikling i utgiftene og inntektene.
RO0 Styringsorganer
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser et netto mindreforbruk på kr 111 000, dette utgjør 94,2% av
budsjettet hittil i år. I hovedsak gjelder dette at avsatte midler til opplæring av medlemmer i
eiendomsskattenemda samt midler til ungdomsråd, eldreråd og råd til funksjonshemmede så langt ikke er
brukt.
RO1 Fellesadministrasjon
Regnskap viser netto mindreforbruk på kr 340 000, dette utgjør 97,9 % og skyldes i hovedsak refusjon
sykepenger hvor det ikke er tatt inn vikarer.
RO2 Kultur og oppvekst
Regnskap viser netto mindreforbruk på kr 860 000, dette utgjør 98,7 % av periodisert budsjett. Delvis
gjelder dette refusjonsinntekter som skal brukes til ressurser i høsthalvåret. Mindreforbruk på kjøp av
varer og tjenester vil også jevne seg ut i løpet av året da en god del innkjøp foretas på høsten.
RO3 Helse og omsorg
Regnskapet viser netto mindreforbruk kr 828 000, dette utgjør 99,2 % av periodisert budsjett.
RO4 Teknisk
Regnskapet viser netto mindreforbruk kr 435 000, dette utgjør 96,5% av budsjettet hittil i år. Dette
kommer i hovedsak av indreforbruk på lønn til renholderne. Budsjett for vedlikehold av bygg er veldig
krevende å holde isolert sett. Utgifter som allerede er påløpt vil bli belastet i siste termin.
RO6 Teknisk/VAR
Regnskapet viser mindreforbruk på kr 548 000, dette utgjør 70,5 % av budsjettet. RO6 inneholder de
selvfinansierende virksomheter som i hovedsak vil bli gjort opp mot fond ved avleggelsen av regnskapet
med sikte på balanse mellom utgifter og inntekter.
RO8 Frie inntekter
Rammeområdet har en netto merinntekt på kr 1 394 000. I hovedsak gjelder dette økte skatteinntekter,
sett opp mot redusert skatteutjevning i rammetilskuddet.
RO9 Intern finansiering
Ingen avvik. Budsjetterte forutsetninger er avsetning til disposisjonsfond og overføring av driftsmidler til
finansiering av egenkapitalinnskudd KLP.
Oppsummering og sammendrag drift
Tertialrapport 2 viser at kommunens løpende drift har et netto mindreforbruk på kr 4,5 millioner. Dette
Fordeler seg slik:
RO0 Styringsorganer – netto mindreforbruk kr 111 000
RO1 Fellesadministrasjon - netto mindreforbruk kr 340 000
RO2 Oppvekst/kultur - netto mindreforbruk kr 860 000
RO3 Helse og omsorg - netto mindreforbruk kr 828 000
RO4 Teknisk - netto mindreforbruk kr 435 000
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RO6 Teknisk/selvkost - netto mindreforbruk kr 548 000
RO8 Frie inntekter - netto merinntekt kr 1 394 000

Vurderinger
Drift
Tertialrapporten bygger med få unntak på at løpende driftsutgifter innenfor årets budsjett kan tilpasses de
økonomiske rammer som er gitt ved kommunestyrets budsjettvedtak i K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes
budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. I dette ligger også at administrativt nivå kan foreta løpende
budsjettmessige tilpasninger innenfor rammeområdene, dog begrenset også av delegeringsreglene til
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Det er i vedlagte forslag til budsjettregulering ført opp tre unntak fra dette. For det første foreslås en
tilleggsbevilgning til budsjettkapittel 20015 Flyktningebosetting med 500 000 kr. Denne må ses i
sammenheng med enda større inntektsøkning fra bosettingen på kapittel 80214 Generelt tilskudd
flyktninger. I tillegg til det vedtatte måltallet om 10 bosettinger, kommer antatte familiegjenforeninger,
som i seg selv tilsier justeringer i budsjettopplegget slik som antydet her. Forsinket framdrift kan påvirke
de endelige regnskapstall.
For det andre er budsjettet for tilskudd til Sør-Troms Museum medregnet Trastad Samlinger nå forenklet
til én samlepost, som fra 2017 også favner forsikringer for de bygg og anlegg som hører under
museumsvirksomheten. Sistnevnte tilsier økt bevilgning i 2017 over kapittel 25211 Museum med 9 000
kr.
Det er for det tredje ført opp tilleggsbevilgning med 1 750 000 kr på budsjettkapittel 27061 Barne/ungdomsvern. De økte utgiftene er relatert til en konkret barnevernssak der det for kommunen ikke var
mulig å forutse omfang og konsekvens da budsjettet for 2017 ble utarbeidd. Mer konkret omtale vil ut fra
sakens natur ikke høre hjemme i en generell sak om budsjettregulering. De totale utgifter innenfor
budsjettåret 2017 blir ventelig enda høyere enn dette, det legges derfor til grunn at utgifter utover
tilleggsbevilgningen kan finansieres via budsjettmessige tilpasninger innenfor vedtatt nettoramme for
RO2 Kultur/oppvekst. Isolert for denne sakens videre oppfølging og hensett arbeidet med budsjett og
økonomiplan 2018-2021, kan det så langt antydes årlige merutgifter fra 2018 med i størrelsesorden 700
000 kr.
Det er ellers foretatt en fullstendig gjennomgang av RO8 Frie inntekter/betjening av lån, både hensett (1)
endringer i budsjettopplegget ut fra Revidert nasjonalbudsjett 2017, (2) virkninger av parametere som
rentenivå, arbeidsledighet og folketall og (3) den lokale skatteinngangen vurdert opp mot anslag på
landsbasis. Administrasjonssjefen kommer ut fra dette til at der er rom for en vesentlig økning av de
budsjetterte skatter på alminnelig inntekt og formue; fra 59,3 til 63,0 mill kr. De lokale skatteinntektene
har høyere vekst enn landsbasis vurdert mot KS Prognosemodell for kommunesektorens inntekter. De
økte skatteinntektene må derfor ses i sammenheng med et anslag for redusert inntektsutjamning med 2,1
mill kr.
Mens både rammetilskudd og vertskommunetilskudd for en stor del er gitt ved Stortingets budsjettvedtak,
er denne del av de frie inntekter ingen eksakt vitenskap. De endelige tall for den løpende
inntektsutjamningen for 2017 vil således først foreligge få dager forut for fristen for regnskapsavleggelse
per 15.februar. For mer omtale av skatt og inntektsutjamning vises det til administrasjonssjefens forslag
til budsjett og økonomiplan 2017-2020 (side 8).
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Inntektsføringen av eiendomsskatt på kapittel 80111 Skatteinntekter er avstemt mot årets utskriving av
slike skatter hjemlet i kommunestyrets budsjettvedtak, med samlet nedjustering av disse inntektene med
150 000 kr.
Integreringstilskuddet på kapittel 80214 Generelt tilskudd flyktninger er som tidligere nevnt i budsjettet
beregnet ut fra måltallet om 10 bosettinger i 2017, samt virkninger av tidligere års bosettinger og avstemt
mot satsene for integreringstilskudd år 1-5 i statsbudsjettet for 2017. Økte inntekter med vél 1,2 mill kr
henger sammen med antatte familiegjenforeninger helt mot slutten av året. For disse tilsier
bosettingstidspunkt i seg selv vesentlig større inntekter enn utgifter, isolert for budsjettåret 2017.
I kjølvannet av etableringen av ny hovedbankforbindelse med Harstad Sparebank er det også foretatt en
fornyet gjennomgang av budsjetteringen innenfor kapittel 80512 Hovedbankforbindelse. Vurdert mot
budsjettvedtaket er nettovirkningen her forsiktigvis beregnet til lavere utgifter med 338 000 kr, i
hovedsak ut fra vesentlig bedring av kommunens likviditetssituasjon ut fra de siste års
regnskapsresultater.
Opplegget som foreslås her, betyr samlet at RO8 Frie inntekter/betjening av lån bidrar til styrket
budsjettbalanse med 2 994 000 kr. Som bidrag til å nå målet om styrket disposisjonsfond slik dette for
eksempel ble skissert i Årsmeldinger for 2016, foreslås 649 000 kr avsatt som økt avsetning til
disposisjonsfond. Samtidig vil en slik avsetning kunne vurderes mot de mer usikre elementer i
budsjettreguleringen, når vi nærmer oss regnskapsavslutningen for 2017.
Investering
Tertialrapporten fokuserer på utviklingen innenfor driftsbudsjettet, mens avvik på investeringsbudsjettet
tradisjonelt vurderes i egen sak mot slutten av budsjettåret. Det foreslås her likevel tilleggsbevilgning til
de vedtatte påkostninger innenfor Trastadområdet med 800 000 kr; foreløpig fordelt med ½-delen på
henholdsvis vann og avløp. Bakgrunnen for dette er at de pågående arbeider har vist at teknisk tilstand på
anleggene innenfor Trastadområdet er dårligere enn forventet, både alder (mer enn 60 år for noen av
anleggene) og senere tilpasninger medfører at disse ikke står i forhold til dagens tekniske standarder og
formelle krav. For eksempel vil opparbeidelse av nytt renseanlegg for utslipp kreve ny separering av
avløp og overflatevann, noe som må gjennomføres nå for å unngå omfattende tilleggsarbeider senere.
Likeledes vil dimensjonering for tilstrekkelig brannslukkevann, både i forhold til Trastadområdet og for
Berg/Engenområdet, kreve mer omfattende tiltak enn tidligere antatt og som ut fra samme hensyn bør
gjennomføres nå.
Det tilkommer at det i 2017-budsjettet ble uteglemt to bevilgninger som inngikk i grunnlaget for
prosjektet: 440 000 kr til opprusting av vann- og avløpsanleggene koblet til utbedring av veikrysset
Bergsveien/Speiderbakken; foreløpig fordelt med ½-delen på henholdsvis 64012 Vannforsyning og
64013 Avløp/rensing.
De økte investeringsutgifter innenfor vann og avløp med 1 240 000 kr vil senere inngå i grunnlaget for
gebyrberegninger, jf budsjettforutsetningen om selvkost. De vil derfor ikke bety netto merutgifter i
kommunens framtidige årsbudsjetter. I denne omgang foreslås inndekning via bruk av lånemidler tiltenkt
helsehusprosjektet, som ut fra forsinket framdrift kan reduseres isolert innenfor 2017-budsjettet.
Det ble på ettersommeren inngått avtale med Leikvika næringseiendom om forskuttering av
asfalteringsarbeider i forbindelse med kommunens oppfølging av tiltak i den nylig vedtatte
reguleringsplanen for Leikvikaområdet, koblet til at selskapet fullførte drivstoffpumpeanlegget.
Administrasjonssjefen må beklage at vi ut fra praktiske forhold ikke maktet å framlegge sak for politisk
nivå før realisering, men har ellers støttet seg på de entydige politiske signaler i saken, både sett i forhold
til reguleringsplanen og spørsmålet om drivstoffpumpe. Vi fant derfor å ville inngå en avtale som
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formentlig også bidrar til en bedre og rimeligere løsning enn det som ellers ville være mulig å få til i
Leikvika.
Det er derfor også ført opp en tilleggsbevilgning på årets budsjett til dette tiltaket med inntil 400 000 kr,
som finansieres ved ubrukte lånemidler tiltenkt helsehusprosjektet. Årets budsjettbehov for helsehuset
vurderes i nevnte sak om justeringer innenfor investeringsbudsjettet. Omfordelingen av 400 000 kr vil
senere måtte belastes kommunens budsjetter i form av økte rente- og avdragsutgifter, gitt dagens
økonomiforutsetninger tilsvarende merutgift omlag 20 000 kr/år.
Kommunens (årlige) egenkapitalinnskudd i KLP skal føres i investeringsbudsjettet, men kan ikke
finansieres via låneopptak. Det foreslås derfor økt overføring fra driftsregnskapet med 86 000 kr til
inndekning av årets egenkapitalinnskudd med 2 129 000 kr. Kommunens akkumulerte eierandel i KLP vil
etter dette utgjøre 22 434 911 kr.
Likviditet
Kommunens likviditet har bedret seg betraktelig etter de gode regnskapsresultatene. Det har ikke vært
noen belastning av kommunens kassekreditt i 2017. Til sammenligning betalte kommunen renteutgifter
på kassakreditt i de tre årene 2013-2015 med kr 1 774 000.

Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.09.2017
2017/2

Saksnr
71/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
09.10.2017

Budsjettregulering - omfordeling lønnsreservemidler

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap vedtar budsjettregulering nr F-6/2017 som vist i vedlegg til saken, for
omfordeling av avsatte lønnsreservemidler med 3 878 000 kr.
2. Formannskapet legger til grunn at administrasjonssjefen kan omfordele de midler som etter dette
beregningsteknisk er holdt tilbake med 168 000 kr, for å møte antatte virkninger av høstens lokale
lønnsforhandlinger hjemlet i Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.2 og 5.2, innenfor de respektive
rammeområder.
Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr F-6/2017
Dokumenter i saken:
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
F-sak 70/17 Tertialrapport 2/2017
F-sak 11/17 Lederlønnsforhandlingene
Kvæfjord kommune 5.9.2017 Lokale forhandlinger kap. 4.2.1 - gjennomføring
Kvæfjord kommune 6.2.2017 Budsjettrundskriv 2017
Kvæfjord kommune Forslag til budsjett 2017 økonomiplan 2017-2020
Finansdepartementet 11.5.2017 Revidert nasjonalbudsjett 2017 (RNB)
Saksopplysninger
Kommunebudsjettet for 2017 ble i utgangspunktet satt opp med kjent lønnsnivå innenfor de respektive
budsjettkapitler pr 1.9.2016. Det ble også ført opp reserveavsetninger innenfor rammeområdene for å
møte antatte virkninger av lønnstillegg gitt høsten 2016 og i løpet av 2017, i tverrsum med 4 184 000 kr.
Disse reserveavsetningene skal møte økninger i fastlønn medregnet faste ulempetillegg samt pensjon og
arbeidsgiveravgift til folketrygden, og ble beregnet ut fra et anslag på lønnsveksten som de senere år har
truffet bra hva gjelder sumtall. Det sentrale anslaget for lønnsvekst i 2017 er nedjustert fra 2,7 prosent i
statsbudsjettet til 2,4 prosent i RNB 2017. Isolert sett gir dette grunnlag for å anta at de budsjetterte
lønnsreserveavsetninger er tilstrekkelige til å møte lønnsveksten i 2017.
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Det ligger ellers i sakens natur at kommunen via slike beregninger ikke kan legge noen føringer på de
etterfølgende lønnsforhandlinger. Der vil alltid ligge inne et element av usikkerhet i budsjetteringen og
hvor fordelingen på rammeområder og budsjettkapitler sjelden er konsistent med det som til slutt blir et
forhandlingsresultat. Dette medfører tidvis behov for å flytte lønnsreservemidler mellom rammeområder.
Mens det som hovedregel tilligger kommunestyret selv å vedta budsjettregulering som endrer samlet
bevilgning for et rammeområde, er formannskapet gitt fullmakt til å omfordele lønnsreserver også når det
får slike effekter, jf senest delegeringsreglementet punkt 27.1.2 første avsnitt:
«Budsjettregulering i driftsbudsjettet som medfører endringer i vedtatt nettoramme tilligger kommunestyret. Det gjelder
rammeinndeling i tråd med det årlige budsjettoppsettet. Formannskapet kan likevel gjøre bruk av tilleggsbevilgninger
på kapittel X9990 innenfor rammeområdene, også for omfordeling og styrking av andre rammeområder.»

De avsatte tilleggsbevilgninger medregnet avsetninger til å møte lønnstillegg på kapittel X9990 innenfor
de respektive rammeområder, er ført på budsjettkonti som ikke kan brukes i det endelige regnskapet og
som derfor enten må omfordeles til berørte driftsenheter underveis i budsjettåret eller inndras som del av
en samlet budsjettsaldering.
Vurderinger
Administrasjonssjefen fremmer her et forslag til samlet omfordeling av årets lønnsreservemidler. Et
vesentlig poeng i dette er å lette virksomhetenes løpende økonomistyring, ved at det nå så langt mulig
framstår endelige nettosummer for de ulike budsjettområder. Budsjettreguleringen er også avstemt mot
utviklingstall koblet til tertialrapport 2/2017.
Det foreslås dog fortsatt holdt tilbake et anslag på nødvendige avsetninger for å møte senere virkninger av
høstens lokale forhandlinger innenfor Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.2 (ledere utenom toppledere) og
kapittel 5.2 (stillinger som i sin helhet har lokal lønnsfastsettelse). Også denne avsetningen er et anslag
som ikke har noen ambisjoner om å virke inn på de senere forhandlinger. Anslaget bygger i hovedsak på
sumtall fra tilsvarende lønnsforhandlinger forrige år som sjablonmessig er gitt et tillegg med 2 ½ prosent
og omregnet til virkning for 5 måneder i 2017. Dette gir tverrsum med 168 000 kr, fordelt slik:
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost
SUMMER

29990 Reserverte tilleggsbevilgninger
39990 Reserverte tilleggsbevilgninger
49990 Reserverte tilleggsbevilgninger
69990 Reserverte tilleggsbevilgninger

50 000
60 000
33 000
25 000
168 000

Den relativt sett høye andelen innenfor RO4 Teknisk og RO6 Teknisk/selvkost henger sammen med at en
betydelig andel av de tilsatte her kommer under forhandlingsbestemmelsene i kapittel 3.4.2 og 5.2. På den
annen side har RO1 Fellesadministrasjon ingen stillinger innenfor disse forhandlingsgruppene.
Det er i tidligere F-sak 11/17 Lederlønnsforhandlingene omfordelt lønnsreservemidler med 138 000 kr.
Tillagt den foreslåtte avsetning med 168 000 kr, gjenstår da 3 878 000 kr til omfordeling på budsjettet for
2017. Det foreslås her en samlet omfordeling av disse lønnsmidlene til antatt berørte virksomheter, basert
på en noe forenklet fordelingsnøkkel som også tar opp i seg de mest omfangsrike lokale forhandlinger ut
fra Hovedtariffavtalen kapittel 4.A.1. Det er varslet slike forhandlinger som skal gjennomføres fra
11.oktober med beregnet og omforent årslønnsvirkning 1 484 086 kr.
Som en forenklet fordelingsnøkkel for reservemidlene med 3 878 000 kr er benyttet virksomhetenes andel
av samlet lønnsmasse etter uttrekk for de lønnsendringer som hører under Hovedtariffavtalens overnevnte
kapitler 3.4.1 (lederlønn), 3.4.2 og 5.2; i tverrsum vél 226 mill kr. Lønnsmasse er i denne sammenheng
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fastlønn med de faste ulempetillegg samt tilhørende pensjon og arbeidsgiveravgift til folketrygden, justert
for overnevnte uttrekk, dvs justerte bevilgninger på følgende budsjettkonti:
10100 Fast lønn
10101 Fast lønn vakante stillinger
10105 Fast lønn - vikar
10110 Fast lønn lærere
10120 Lønn turnuskandidat
10170 Ubekvemstillegg kveld/natt

10171 Høytidstillegg
10172 Ubekvemstillegg lørdag/søndag
10900 Pensjonsinnskudd KLP
10910 Pensjonsinnskudd SPK
10990 Arbeidsgiveravgift

Videre er budsjettkapitler med slik lønnsmasse som utgjør mindre enn 1 mill kr utelatt i beregningen,
både fordi samlet budsjettutvikling ut fra tertialrapporten er positiv og fordi en slik beregningsmessig
andel gir et lite omfang. De avvik som måtte oppstå gitt slike beregningsmessige forutsetninger er etter
administrasjonssjefens oppfatning både av beskjedent og akseptabelt omfang, hensett den usikkerhet som
ellers nødvendigvis må hefte ved budsjetteringen.
Selv om beregningen av lønnsmasse bygger på alle overnevnte budsjettkonti justert for de nevnte uttrekk,
er omfordelingen i vedlagte budsjettregulering avgrenset til én konto per berørt virksomheter. I den videre
administrative oppfølging må tilførselen av lønnsmidler også ses mot de øvrige aktuelle lønnskonti.
Som nevnt innledningsvis, er anslaget på reserveavsetninger ikke nødvendigvis sammenfallende med det
som til slutt blir et forhandlingsresultat. En sammenstilling av budsjettreguleringen basert på overnevnte
forutsetninger, framkommer likevel så langt med effekter som for de enkelte rammeområder i beskjeden
grad avviker fra opprinnelig budsjett:
Rammeområde
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost
SUMMER

Tilførte
lønnsmidler

Reduserte
reserveavsetninger

170 000
1 224 000
2 351 000
133 000
0
3 878 000

250 000
1 256 000
2 238 000
131 000
3 000
3 878 000

Nettoeffekt
(+utgiftsøkning/
–utgiftsreduksjon)
–80 000
–32 000
+113 000
+2 000
–3 000
0

Det foreslås ut fra dette at formannskapet vedtar budsjettregulering slik som vist i vedlegg til saken, for
omfordeling av avsatte lønnsreservemidler med 3 878 000 kr. Det foreslås videre at administrasjonssjefen
kan omfordele de reservemidler som etter dette fortsatt er holdt tilbake med 168 000 kr innenfor de
berørte rammeområder, for å møte anslåtte virkninger av høstens lokale lønnsforhandlinger hjemlet i
Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.2 og 5.2.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.09.2017
2017/220

Saksnr
72/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Kristin Myreng Grimstad
77023127

Møtedato
09.10.2017

Borkenes skole, resultat av mulighetsstudie

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til vedtak i teknisk utvalg og i levekårsutvalg om omdisponering av
midler satt av i budsjett for 2017. Istedenfor å skulle utbedre fasade på spesialromfløy ble det vedtatt å
avvente fysiske tiltak og heller utrede bygningsmasse mer helhetlig for å kunne planlegge større
ombygginger, i samsvar med det økonomiplan 2017-2020 uttrykker.
2. Formannskapet viser til foreliggende rapport fra Norconsult: «Borkenes skole Mulighetsstudie 2017»,
omkring framtidige løsningsalternativer for eksisterende spesialromsfløy og mellomtrinnsbygg ved
Borkenes skole.
3. Formannskapet ber administrasjonssjefen vurdere mulighetsstudien opp mot arbeidet med budsjett og
økonomiplan 2018-2021.

Vedlegg:
Norconsult Ø.Lind 19.9.2017: Ang Borkenes skole – utredningen
Norconsult: Borkenes skole – revidert mulighetsstudie 136860 136861 136862 136863
Dokumenter i saken:
K-sak 20/17 Årsmeldinger for 2016
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
TU-sak 11/17 Borkenes skole – befaring
LEV-sak 10/17 Borkenes skole – videre oppfølging
Saksopplysninger
Det er gjennomført en mulighetsstudie vedrørende bygningsmasse ved Borkenes skole. Utredning av
muligheter er gjort for:



den såkalte spesialromsfløya som fysisk henger sammen med ungdomsskoledel og
administrasjonsfløy og i hovedsak inneholder rom for spesialfag som sløyd
det såkalte mellomtrinnsbygget, eget bygg der 4. til 7. trinn har sine klasserom.
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Vedlagt er resultatet av arbeidet som er utført, i form av en rapport fra konsulentselskap.
De politiske behandlingene som ligger til grunn for utredningen er følgende saker
I årsmeldingen for 2016, K-sak 20/17, om Borkenes skole, under avsnittet Vurdering av bygningsmassen,
meldes det at «spesialromsfløya på ungdomstrinnet og hele mellomtrinnsbygget må stå foran en snarlig
forbedring. Mellomtrinnet har som kjent mange mangler når det gjelder både varmeregulering og
ventilasjon, noe som medfører en del helseplager både blant elever og lærere. Her må det vurderes å
bygge et nytt tidsriktig skolebygg. 2.etasje mot nord i spesialromsfløya er vinduene så dårlige at de er
fuga igjen så bare ett vindu i hvert klasserom kan åpnes. Dette er faste klasserom for 8. trinn. Her har
elevene også uttalt at det er dårlig luft og at det er for varmt eller kaldt på klasserommene. Spesialrom
som naturfagrom, skolekjøkken, sløydsal og musikkrom er gamle og holder dessverre ikke mål etter
dagens krav. Musikkrommet mangler ventilasjon. Småskolen trenger sårt vedlikehold av mur, noe som er
utsatt i budsjettet flere ganger.» Årsmeldingen ble tatt til etterretning.
I forbindelse med behandling av Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, i K-sak
70/16, ble det ført opp 600 000 kr til påkostning av spesialromfløyen ved Borkenes skole, og avsatt inntil
3,7 mill kr i økonomiplanens senere år til planlegging og forprosjektering av nødvendige opprustinger
eller ombygginger av mellomtrinnbygget og spesialromfløyen ved skolen.
I TU-sak 11/17 Borkenes skole – befaring, ble det i saksfremlegget vist til at administrasjonssjefens
budsjettrundskriv nr 1/2017 under omtale av investeringer, vurderer de avsatte midler til påkostning av
spesialromsfløyen slik:
«Det vil være et behov for å kvittere ut om årets påkostninger også står seg etter senere mer omfattende
ombygginger, ved at det også foretas en byggeteknisk vurdering av grunnlaget for videre bruk av
spesialromfløyen. Administrasjonssjefen vil prioritere en slik vurdering innenfor gitte budsjettrammer.»
Teknisk utvalg befarte skolen innunder saken, den 28.03.2017, og ba om i vedtaks form at midler avsatt
til fasade spesielromsfløy på årets budsjett, skulle omdisponeres for å få en bygningsmessig status på
mellomtrinnsbygg og spesialromsfløy. De vedtok at statusen også burde inneholde en vurdering av
inneklima/ventilasjon, sanitære forhold og byggenes funksjonalitet som undervisningsbygg. Utvalget
forventet at det forelå en konklusjon før budsjettrunden høsten 2017.
19.04.2017, i LEV-sak 10/17 Borkenes skole – videre oppfølging, ble det i saksfremlegget beskrevet at en
intern byggeteknisk gjennomgang ble foretatt i januar 2017, og at administrasjonen var i dialog med et
konsulentfirma med relevant erfaring med hensyn til skoleombygginger, og skisserte følgende
mulighetsstudie:





«Tilstandsvurdering av begge bygg, inklusive prioriteringer/alvorlighetsgrad, med
kostnadsanslag. Anbefaler at arkitekt involveres i denne fase for å vurdere funksjonalitet, slik at
selve tilstandsvurderingen kan stanses om arkitekt finner at bygget/-ene uansett ikke tilfredsstiller
skolebehov.
Funksjonalitet og ombygging utredes og kostnadsestimeres.
Kostnader for riving og nybygg anslås.»

I saken tiltrådte levekårsutvalget skissert opplegg og forutsatte tilrådning fra forstudien til høstens arbeid
med budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Om utredningen
Norconsult AS ble engasjert av administrasjonen med bakgrunn i overnevnte politiske vedtak, for å
utarbeide mulighetsstudien som hadde som hovedformål å synliggjøre mulig løsning for nevnte
eksisterende bygningsmasse, inkludert kostnadsoverslag og anslått fremdriftsplan. Rapporten skulle
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forelegges i tide til at informasjonen kunne bli del av underlag for utarbeidelse av budsjett og
økonomiplan 2018-2021 i Kvæfjord kommune.
Det har vært en tett dialog mellom konsulentene, anført av arkitekter med bakgrunn fra prosjektering av
skolebygg, og administrasjonen/skoleledelse og også brukerrepresentanter. Dette for å avdekke behov og
finne løsninger for god og effektiv skolebygning og tilhørende utearealer på Borkenes, i dag og i
overskuelig tid fremover.
Estimering av elevgrunnlag har vært en viktig dimensjonerende faktor for de alternativene som
fremkommer. Rådgivende ingeniører innen ulike bygningsfag har vurdert eksisterende bygningsmasse.

Kristin Myreng Grimstad
Kontorleder

Vedlegg:
Norconsult Ø.Lind 19.9.2017: Ang Borkenes skole - utredningen
Fra: Lind Øyvind [mailto:Oyvind.Lind@norconsult.com]
Sendt: 19. september 2017 11:35
Til: Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Bodil Røkenes; Chris Tandy; Birger Bjørnstad; Traasdahl
John Arne
Emne: RE: Ang Borkenes skole - utredningen

Dersom man foretar en begrenset rehabilitering, blir nok sammenligningen vanskelig, fordi
forventet levetid på en begrenset rehablitering blir vesentlig kortere enn på et nybygg eller
fullstendig oppgradert bygg.
Begrenset rehabilitering vil ha langt kortere levetid enn et nybygg. Så må man gjøre større
oppgraderinger igjen. Skal man få tilsvarende levetid for rehabilitert bygg som et nybygg, vil
årskostnadene øke.
Et typisk forhold ved begrenset rehabilitering er for øvrig at omfanget av tiltak i prosjektet kan
vokse mens det pågår og dermed føre til budsjettsprekk.
I alternativene 3 og 4 forutsettes at man bygger om spesialromsfløyen og bygger til i den ene
eller andre enden. Ombyggingen av spesialromsfløyen blir relativt omfattende fordi
planløsningen må endres. Man kan eventuelt vente med å oppgradere bygningens ytre skall, men
hvor lenge? I mellomtiden har man driftskostnader til et bygg med gamle vinduer og dårlig
isolasjon.
Med hensyn til modulbygging og kostnader, så blir det nok rimeligere å sette opp modulbygg
enn å bygge konvensjonelt, men det man får er ikke helt sammenlignbart.
Når det trekkes fram alternative kostnadstall, må man sjekke hva disse tallene omfatter. Ellers
blir sammenligning ikke mulig. Er det totale prosjektkostnader, eller er det kun kostnaden for
selve modulleveransen? Hva med utomhusanlegg, tekniske anlegg, riving av eksisterende bygg,
planlegging, inventar etc? Skal man sammenligne Liland og Borkenes må man også
sammenligne omfanget. De kostnadene vi opererer med i våre overslag er basert på kjente
kostnadstall for normale skolebygg, og kostnadstallene korrigeres for lokale faktorer.
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Kostnadstall som presenteres slik som i avisa nylig reflekterer gjerne hvem man har spurt og hva
man har spurt om.
Modulbygg benyttes som oftest i situasjoner som er midlertidige eller der man har akutt behov
for å få reist et bygg på kort tid. I noen tilfeller kjøper man modulene, i andre tilfeller leier man
dem. Harstad kommune benytter for eksempel modulskoler og modulbarnehager til midlertidig
skole eller barnehage i rive- og byggefaser. Skånland kommune har nylig fått satt opp en
modulbarnehage på Evenskjer fordi de hadde det travelt.
Utfordringer med modulbygg er at de har noen geometriske begrensninger med hensyn til
utforming og planløsning:
 De skal kunne transporteres på skip og på veier. Det begrenser størrelsen pr modul.
 Bæresystemet gir begrenset fleksibilitet ved behov for senere ombygginger.
 Modulkonstruksjonene medfører ofte doble innervegger i modulskjøtene, noe som går ut
over brutto/ netto arealfaktor.
 Fundamenteringen og golvkonstruksjonen gir typisk golvnivå minst 70-80 cm over
terreng på grunn av bjelkelag med kryperom, noe som medfører at det går med mye
plass utendørs til ramper og trapper.
 Visuelt framstår slike bygg som en brakkerigg og ikke som permanent løsning.
 Standarden blir lavere enn på plassbygde bygg. Det vil merkes på slitasjen.
 Tekniske anlegg er gjerne mye enklere enn på normale bygg, og jeg antar at vannbåret
golvvarme ikke er noen typisk løsning i slike bygg.
Nybygg med moduler knyttet til Borkenes skole kan innebære utfordringer med tilpasning av
golvnivå på nytt og eksisterende fordi modulbyggene vanligvis har golvet mye høyere over
terreng.

Med hilsen
Øyvind Lind
Sivilarkitekt
Mob: +47 90 98 26 60
oyvind.lind@norconsult.com
Norconsult AS
Skoleveien 1, NO-9407 Harstad
Tel: +47 77 00 11 33 | Fax: +47 77 00 11 32
www.norconsult.no
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Fra: Lind Øyvind (Oyvind.Lind@norconsult.com)
Sendt: 26.09.2017 16:25:45
Til: Kristin Myreng Grimstad
Kopi: Traasdahl John Arne; Khynevych Svitlana; Holmgren Tor Charles
Emne: Borkenes skole. Revidert mulighetsstudie. rev D02
Vedlegg: Borkenes skole_Mulighetsstudie_Rev D02_2017-09-26.pdf;A_5172883_Borkenes Skole
Mulighetsstudie_Alternativer 1-5 situasjonsplan_D2.pdf;A_5172883_Borkenes Skole Mulighetsstudie_Alternativer 4
og 5 Planløsning_D2.pdf
Vedlagt oversendes rapport mulighetsstudie revisjon D02 med vedlegg.
I vedleggene er det kun alternativ 5 som er revidert.
Ved kontroll mot brannteknisk rådgiver ble det nødvendig å utvide tilbygget i alternativ 5 for å gi plass til ekstra
rømmingstrapp, og det er medtatt ekstra rom for intensivt lesekurs.
Bruttoarealet i alternativ 5 økte med 91 m². Det innebærer økning av kostnadsanslaget fra 76 mill til 80,2 mill NOK
inkl MVA.
I rapporten er det redegjort nærmere for usikkerhetsavsetninger under kapittelet om kostnader.
I beskrivelsen av alternativ 5 er arealet og arealeffektiviteten justert, og under overskriften «vurdering» for
samme alternativ er det tatt med noen flere momenter.

Med hilsen
Øyvind Lind
Sivilarkitekt
Mob: +47 90 98 26 60
oyvind.lind@norconsult.com
Norconsult AS
Skoleveien 1, NO-9407 Harstad
Tel: +47 77 00 11 33 | Fax: +47 77 00 11 32
www.norconsult.no
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an
intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any
such viruses in this message or any attachment.
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Sammendrag
Bakgrunn
Norconsult AS er engasjert til å utarbeide mulighetsstudie som har til hensikt å synliggjøre
mulig løsning for eksisterende «spesialromsfløy» (fløy B) og «mellomtrinnbygget» (bygg C)
ved Borkenes skole.

Problemstilling/ behov
Mulighetsstudien skal bidra til å avklare om og hvordan disse byggene ved Borkenes skole
egner seg til å møte dagens og fremtidige krav til undervisningsformer. I dette ligger det å
vurdere om byggene praktisk, teknisk og økonomisk egner seg for å renovere og ombygge
og å foreslå konseptløsning.
Eksisterende arealer for ungdomstrinnet (9 og10 årstrinn) og administrasjon er relativt nylig
renovert/ombygget og vurdering av denne delen av bygningsmassen (fløy A) inngår ikke i
mulighetsstudiet. Men det ligger naturlig til oppgaven å vurdere hvordan de
ombygde/nybygde arealene kan forholde seg til seg til denne delen av bygningsmassen.
Målsetting er at skolen gjennom de tiltak som her foreslåes skal få gode og effektive
undervisningsarealer og tilhørende utearealer.
Arealeffektivitet
Den delen av eksisterende bygningsmasse som mulighetsstudiet behandler er bygget i en
annen tid og tilpasset et annet elevtallgrunnlag og undervisningsform enn tilfellet er i dag.
Skolen som helhet er i overkant av 5000m² bruttoareal (BTA) og har i dag ca. 210 elever.
Dette tilsier godt over 20m² BTA pr elev. I moderne skoleplanlegging for nybygg legger man
sjelden til grunn mer enn 12,5m² BTA pr elev (som Harstad Kommune har satt for nye
Harstad Skole), litt avhengig av det totale elevtallet og ønsket undervisningsform. Omfanget
av spesialrom blir ofte høyt i forhold til elevtallet på små skoler som på Borkenes og vil
dermed gi høyere arealbruk pr. elev enn for store skoler fra 300-500 elever. I tillegg vil det
for renoveringsprosjekter være nærmest umulig å oppnå samme arealeffektivitet som i
nybygg.
Ved renovering blir rammene diktert av et eksisterende byggs geometri og struktur og
planløsninger må tilpasse seg disse i motsetning til nybygg hvor bygget i større grad
reflekterer det reelle behovet. For eksempel har fløy B, spesialromsfløyen, store
kjellerarealer som i dag ikke vil være aktuelt å bygge ved etableringer av nye skoler. Ved
eventuell oppgradering av denne fløyen til dagens standard må det allikevel påregnes en del
kostnader også for kjelleretasjen (drenering og etterisolering mm.) som vil gi et
ombyggingsalternativ med mer areal, større omfang og derav økte kostnader uten at
tiltakene direkte vil gi vesentlig forbedrede undervisningsforhold.
Til orientering planlegges nye skolebygg i de større byene i Norge nå med samlet arealbruk
nærmere 10m² BTA. pr.elev. Fokus på god arealeffektivitet gir god økonomi i prosjektet ved
å holde investeringskostnaden nede, men i bygningens levetid vil det ha stor innvirkning på
driftsutgiftene.
Å samle undervisningsarealene er også en god strategi for å rasjonalisere det daglige virke
ved skolen. En kompakt skole gir kortere kommunikasjonsveier og større nærhet mellom
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vesentlige funksjoner både for elever og lærere. Med administrasjonen og fellesarealer
lokalisert i eksisterende fløy A vil det således være gunstig å forsøke å knytte de nye
arealene tett opp mot denne delen. Gjennom god koblingen mot
ungdomstrinn/administrasjon vil man kunne styrke dette bindeleddet som felles sosial arena
for skolen som helhet.
Svingninger i elevgrunnlag
I dag er det gjennomgående stor variasjon i elevtallet på de ulike årstrinnene og det varierer
mellom 1 og 2 klasser pr årstrinn (mer enn 30 elever pr. årstrinn må inndeles i 2 klasser).
Største årstrinnet i dag ligger på over 40 elever (2 klasser) mens snittet ligger i underkant av
30 elever. Av fødselsstatestikken under her ser man at denne trenden fortsetter for
kommende årstrinn. Ungdomstrinnet for 9- og 10 årstrinn (fløy A) har i dag romslige
undervisningsarealer som kan ta imot de største elevgruppene, og det blir vesentlig å sørge
for at de nye arealene som planlegges også evner å fange opp disse svingningene.
Fødselsstatestikk fra helsesøster eks. Flesnes og Vik (mottaksbarn inkludert); Det er opplyst
at elevtallet erfaringsmessig er noe høyere ved oppstart første klasse enn fødselstallene
tilsier. Elever fra Vik overføres fra 5 klasse.
•

2008 – 22

•

2009 – 25

•

2010 – 20

•

2011 – 17

•

2012 – 34

•

2013 – 23

•

2014 – 24

•

2015 – 8

•

2016 – 26

For å kunne fange opp store svingninger i elevgrunnlaget uten å bygge inn overkapasitet på
samtlige årstrinn vil det være gunstig å kunne samle undervisningsarealene i størst mulig
grad. Dette vil gi større mulighet for sambruk av arealene på tvers av årstrinn. Ved bruk av
mobile vegger for underdeling av undervisningsrom vil man i større grad kunne tilpasse
rommene etter elevtallet og for små årstrinn kunne «frigi» noe areal som da kan disponeres
av større årstrinn («låne» overkapasitet fra mindre årstrinn). Dette vil gi god arealeffektivitet
og samtidig ivareta mulighet for å fange opp variasjon i antall elever pr. årstrinn.
Samling av undervisningsarealene kan utfordre behovet for skjerming for de yngste elevene
men gjennom separering av elevinnganger og god planlegging av interne
kommunikasjonsveier kan dette ivaretas på en god måte.

Eksisterende situasjon/ bygning
Eksisterende skolebygninger består i prinsippet av tre ulike bygningsvolumer hvorav to er
sammenkoblet i vinkel og et står som frittstående bygg. Eksisterende «ungdomstrinn» (fløy
A) er 1490 m² BTA i en etasje med tilhørende ventilasjonsrom på 56m² BTA lokalisert på tak
inn mot Spesialromsfløy (fløy B). Fløy A rommer i tillegg til baseareal for 9 og 10 årstrinn
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også administrasjon med tilhørende støtteareal, elevkantine og hovedinngang. Arealene her
er betydelig oppgradert/renovert i 2007 og holder god standard med god tilgjengelighet.
Spesialromsfløy (fløy B) er 1824m² BTA fordelt over tre etasjer inkl. full kjeller og
sammenkoblet med fløy A på første etasje. Denne delen er bygget på 1960-tallet og bærer
preg av manglende vedlikehold og elde. Det er ikke heis i bygget, men det er installert
trappeheis mellom første og andre etasje.
Fløy C, Mellomtrinnet (4- til 6- årstrinn), er lokalisert i eget frittstående bygg fra 1948. Bygget
1687m² BTA fordelt over fem etasjer inklusiv loft og kjeller. Bygget er delvis renovert med
nyere utvendig metallkledning som antas å være lagt på utvendig isolering. En senere
ombygging er gjennomført for å gi plass til ny heis/løfteplattform som forbinder første
(inngangsplan) til tredje etasje og våtrom tilpasset rullestolbrukere på flere plan. Bygget for
øvrig preges av slitasje Det er montert trappeheis mellom første etasje og felles aula i kjeller.

Alternative løsninger
Fem ulike alternativer er vurdert i mulighetsstudiet.
Alternativ 1 – Bevaring og full renovering av eksisterende bygg C og fløy B
Alternativ 2 – Som alternativ 1 men med utvidelse som rommer ny hovedinngang og
sammenkobler bygg C og fløy B.
Alternativ 3 – Riving av bygg C, full renovering av fløy B. Erstatning av areal i form av
nybygg i forlengelsen av fløy B mot sørvest.
Alternativ 4 – Utfasing evt. riving av bygg C, full renovering av fløy B, erstatning av areal i
form av et nybygg/tilbygg mot nord.
Alternativ 5 – Utfasing/riving av Fløy C, riving av fløy B. Erstatning av areal kun gjennom
nybygg.

Kostnader
Samlet kalkyle inkl MVA
Alternativ 1

113 mil NOK

Alternativ 2

127 mill NOK

Alternativ 3

89,5 mill NOK

Alternativ 4

89,5 mill NOK

Alternativ 5

80,2 mill NOK

Kostnader til midlertidig skoledrift ikke medregnet.

Gjennomføring/ framdrift
Videre gjennomføring etter mulighetsstudien vil avhenge av politisk beslutning.
Under kapittel A / Tid er det vist en aktivitetsplan med hovedprosesser og beslutningspunkt.
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Generell prosjektinformasjon
Organisasjon
Byggherreorganisasjon
Oppdragsgiver: Kvæfjord kommune
Prosjektleder: Kristin Myreng Grimstad

Brukerorganisasjon
Bodil røkenes, rektor Borkenes skole
Chris Tandy, inspektør Borkenes skole

Rådgivere
Rådgivergruppen består av konsulenter fra Norconsult AS, Harstad.
Fagansvarlige:
PGL: Øyvind Lind
ARK: John Arne Traasdahl
RIB: Tor Charles Holmgren
RIV: Håvard Dalheim Johansen
RIE: Øyvind Frønum
RIBr Jan Tore Lilleng

Rutiner
Byggesak
Tiltak er søknadspliktig i henhold til PBL § 20-1
Det gjennomføres formell forhåndskonferanse i senere fase når alternativ for videre
utredning er valgt.

n:\517\28\5172883\5 arbeidsdokumenter\51 felles\rapport mulighetsstudie\5172883 borkenes skole_mulighetsstudie 2017 felles.docx

45

2017-09-26 | Side 9 av 43

Oppdragsnr.: 5172883 Dokumentnr.: RA1 Versjon: D02
Borkenes skole | Mulighetsstudie

Tid
Hovedfremdriftsplan
Sept. 2017

Mulighetsstudie

Oktober 2017: Politisk behandling av mulighetsstudie.
Videre framdrift vil avhenge av politisk beslutning. Rekkefølge og varighet for aktivitetene
kan kort skisseres slik:
Hovedprosesser og beslutningspunkt
1

Kontrahering av arkitekt og rådgivere

Estimert tid
1,5 mnd

Tid etter oppstart
1,5 mnd

2

Utarbeide skisse og forprosjekt

2,5 mnd

4 mnd

3

Beslutning om videreføring

1 mnd

5 mnd

4

5 mnd

10 mnd

5

Utarbeide
konkurransegrunnlag/detaljprosjektering
Kontrahering entreprenør

2 mnd

12 mnd

6

Beslutning om gjennomføring

1 mnd

13 mnd

7

Byggefase inkl. riving

14 mnd

27 mnd

8

Idriftsettelse

1 mnd

28 mnd

9

Skolen tas i bruk

29 mnd

I tabellen over er det angitt hovedprosesser og beslutningspunkt for gjennomføring av
prosjektet.
Det må forventes at det tar omkring to og et halvt år fra prosessen igangsettes til skolen er
ferdig til å tas i bruk. Det er sannsynlig at enkelte av prosessene vil kunne gjennomføres på
noe kortere tid, samtidig vil det kunne være forhold som ikke er synliggjort her som kan
forsinke prosessen.
Valg av alternativ vil ha begrenset påvirkning på den totale gjennomføringstiden.
Valg av entreprisemodell vil påvirke varigheten av prosess 4 og 7, men samlet sett ha
begrenset innvirkning på den totale gjennomføringstiden.

Prosessen i mulighetsstudien
Det er gjennomført tre møter med brukerrepresentanter og arkitekt der rombehov er avklart
og alternative løsningsprinsipper er foreslått og vurdert. Løsninger som innebærer
ombygging/ omdisponering og tilbygg er utredet med planløsningsforslag.
Alternativ 5 er utarbeidet uten brukermedvirkning på slutten av prosjektperioden for å
undersøke arealeffektivitet og kostnader ved å erstatte både spesialromsfløyen og
mellomtrinnfløyen med et arealeffektivt nybygg.
Rådgivergruppen har vært på felles befaring av eksisterende bygg.
Det er ikke foretatt noen dyptgående tilstandsanalyse. Bygningene og de tekniske anleggene
er vurdert med hensyn til framtidig funksjonsdyktighet.
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Økonomi
Kostnadskalkyler
NS 3451
Kostnader presenteres på 1-sifret nivå iht. NS 3451. Det meste av kalkylene er gjort på 2sifret nivå.
Prisnivå
Prisnivå pr september 2017.

Kalkulasjonsmetode
Kalkyle er uført med kalkulasjonsprogrammet ISY Calcus med grunnlag i kostnadskalkylemal for skolebygg. I tillegg er kalkylen justert for lokale markedsforhold. Erfaringstall fra
lokale skoleprosjekter er også tatt hensyn til i kostnadskalkylen.
Vi har medtatt kostnader for prisstigning frem til byggestart basert på oppstart neste vår/
forsommer. Prisstigning i byggeperioden er basert på byggetid ca 16 måneder.
Under konto 9 i kalkylen er det lagt inn kostnader for løst inventar. Tallene er basert på
erfaringer bl.a. fra prosjekter for Harstad kommune. Hvis det er høy grad av gjenbruk av
eksisterende inventar kan det være behov for å se nærmere på tallene.
I kostnadskalkylens konto 11 er det innarbeidet 8 % reserve for «forventet tillegg» og i konto
12 er det i tillegg lagt inn 5 % «Usikkerhetsavsetninger», dvs. totalt 13 % avsetning for
usikkerheter. Ovennevnte avsetninger er ment å dekke usikkerheter der omfang utbygging
blir rimelig i tråd med det som er forutsatt i mulighetsstudien. Økning i prosjektets omfang
(typisk arealøkninger, vesentlig heving av standard på materialvalg, mer omfattende eller
dyrere tekniske løsninger/ anlegg osv.) fanges ikke opp av denne typen avsetninger.
Det er ikke medtatt kostnader til midlertidig skoledrift. I alternativene 4 og 5 kan bygg C
brukes i hele byggefasen fram til uteanlegg skal opparbeides.

Kostnadssammenligning
Tall oppgitt i mill NOK inkl MVA
Riving
hele
bygg

Total rehab/
ombygging

Nybygg/
tilbygg

Utomhusanlegg

SUM

4,9

Ca 113 mill.

Alt 1

53,8+54,2

Alt 2

53,8+54,2

14,6

4,1

Ca 127 mill.

Alt 3

3,2

54,2+1,6

25,1

5,3

Ca 89,5 mill.

Alt 4

3,2

54,2+1,6

25,1

5,4

Ca 89,5 mill.

Alt 5

3,2+3,5

67,8

5,9

Ca 80,2 mill.
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Prosjektdokument
Rapporten består av
•

Beskrivelse med kostnadsestimat

•

Situasjonsplaner alternativ 1-5

•

Planløsningsforslag alternativ 4 og 5
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Rammebetingelser
Offentlige bestemmelser
•

Plan og bygningsloven (PBL)

•

Forskrifter til PBL

•

Arbeidsmiljøloven, forskrifter mm.

•

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. (kfr PBL)

•

Byggherreforskriften

•

Kunnskapsløftet (KL06) med læreplaner

•

Opplæringsloven med veiledere.

•

Elevenes arbeidsmiljølov. (Opplæringslovens kapittel 9)

•

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med veiledere.

•

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Sted og tomt
Borkenes skole ligger i et område med flere offentlige funksjoner i nordøstlig del av tettstedet
Borkenes. Skoleområdet avgrenses av boligområde i nord, Kvæfjord kirke og kirkegård i øst
og idrettsbygg/idrettsplass i sør og vest. Området har god tilgjengelighet og oversiktlige
adkomstforhold
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Eierforhold
Det er ikke fradelt en separat tomt for selve skolebygningene. Skolen inngår i grn.55/bnr. 8
som også omfatter idrettsplass og idrettsbygg. Kvæfjord kommune eier bygningene og tomt.

Reguleringsplan

Gjeldende reguleringsplan - «Reguleringsplan Borkenes skoleområde»- er fra 1980 og
stadfestet 1981. Skoleområdet ligger innenfor formål for offentlig bebyggelse. Det er avsatt
trafikkformål i planen men det er ikke vurdert hvorvidt dagens situasjon er i tråd med
gjeldende regulering. Evt. krav om gjennomføring av reguleringsendringer for å hjemle nye
tiltak er ikke avklart. Det er ikke avholdt forhåndskonferanse med kommunen.
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Stedskarakteristikk
Hoveddelen av skoleområdet henvender seg mot sør med gode sol og utsiktsforhold.
Tomten er for det meste flat med noe terrengfall i randsoner. Noe spredt vegetasjon rundt
skolebygget. I øst grenser tomten opp mot et større mer parkbearbeidet grøntområde/
kirkegård.

Infrastruktur

Vann og avløp
Bygningen er tilknyttet offentlig vann og kloakk.

Strømforsyning
Strømforsyning til skolebygningene antas å komme fra traforommet som er bygd inntil vestre
gavl på Mellomtrinnbygget.
Dersom mellomtrinnbygget rives, må det etableres ny løsning for trafo.

Trafikkforhold
Skolen er ligger i et område med flere offentlige funksjoner med god tilgjengelighet.
Hovedadkomst til skoleområdet er fra Skolegata via Kirkevegen. Ensidig dropsone/
bussstopp mot skoleområde gir oversiktlig og trygg avvikling av elevtransport. Snuplass i
sørøst reduserer behov for rygging og bedrer trafikksikkerheten
Fra sørvest kan skoleområdet nåes via idrettsanlegg. Kjørbar adkomst fra begge sider.
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Trafikksystem
Atkomst til fots
Fra vest kan området nåes fra Bergsveien og Husbyveien via idrettsanlegg. Skolegata gir
adkomst fra øst. En mindre stikkvei leder ned fra Bergsveien i nord.
Grusveier gjennom kirkegården benyttes også som atkomst til skolen for fotgjengere.

Offentlig kommunikasjon
Buss for elever stopper ved droppsone øst for skolen.

Atkomst med bil
Fra Skolegata via Bergsveien i vest og Kirkegata i øst.

Parkering
Det er parkeringsplasser i Skolegata mellom Kvæfjord kirke og skolen i tillegg er det etablert
parkering sørvest for idrettsbygget. Lokalisering av skolen mot andre offentlige tilbud gir god
sambruksmulighet for parkeringsplasser. Hoveddelen av aktiviteten i idrettsbygg og Kvæfjord
kirke ligger utenom skoletiden og den samlede parkeringsdekningen ansees som god.

Sykkelparkering
Kapasitet på sykkelparkering ikke avklart.

Varelevering
Det er opplyst at det tidvis er problem at det kjøres inn i skolegård i forbindelse med
varelevering. Området foreslås avgrenset med bom slik at utilsiktet kjøring i skolegård ikke
kan forekomme. Ved vareleveranser som krever at det må kjøres inn i skolegård må i den
grad det lar seg gjøre styres utenom skoletid.

Avfall
Avfallsløsning bør ligge i ytterkant av skoleområdet mot Skolegata slik at
renovasjonskjøretøy slipper å snu/rygge evt. kan anvende snuplass.

Atkomst for brannvesenet
Det er god tilgjengelighet på alle sider av bygningsmassen.

Natur og miljøforhold
Grunnforhold
Mulighetsstudien omfatter eksisterende bebyggelse og utvidelser/nybygg i tilknytning til
denne. Det er ikke funnet nødvendig å foreta grunnundersøkelser i denne fasen
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Rasfare
Ingen kjente forhold

Flom
Eventuell risiko forbundet med at Råelva er ledet under terreng på nordsiden av Bergsveien
er ikke kjent.

Miljøforhold
Miljøsaneringsrapport ikke utarbeidet. Dette må gjennomføres i senere prosjektfase og før
anbudsgrunnlag for entrepriser sendes ut

Bygninger
Eksisterende skolebygninger er på illustrasjoner identifisert med bokstavene A, B og C.

Eksisterende bygg A (Ungdomstrinn og administrasjon)
Ble utvidet og ombygd i 2007.
Ventilasjonsrommet i nordre hjørne betjener kun det som ble ombygd og tilbygd i 2007, ikke
spesialromsfløyen.
Tiltak i denne bygningsfløyen kun det som er nødvendig i grensesnittet mot
spesialromsfløyen (B)
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Eksisterende bygg C (Mellomtrinn)

Generell uttalelse fra brukerrepresentanter
• Teknologisk gammelt
• Dårlig inneklima
• Lite funksjonelt
• Klasserom for små for 30 elever
• Grupperom er spredt i forhold til klasserom
• Garderober i korridor

Arealer
Grunnflate ca 526m² BTA
Samlet areal alle plan ca. 1700m² BTA
Bygget er i fire etasjer inkludert loft og kjeller. Tradisjonell midtkorridor med
undervisningsareal på hver side. Samlingsrom i kjeller har vanskelig adkomstforhold via
trapp/trappeheis og ligger usentralt ift. skolene som helhet. Generelt gode dagslysforhold.

Struktur, etasjehøyder mv
Bygget er robust utført med plasstøpt betong i yttervegg og tunge konstruksjoner både mot
korridor og mellom klasserom. Dette gjør omdisponering av rom vanskelig.
Brutto etasjehøyde i 1. og 2. etasje 3,5 m. Netto høyde under dekker i samme etasjer er ca
3,2 m. Ventilasjonskanaler vil bli synlige.
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Tilstandsbeskrivelse
Bygning
Bygningens fasader ble etterisolert og oppgradert med ny kledning og vinduer på 1980-tallet
Bortsett fra ombygging som er gjort i forbindelse med løfteplattform og bad for
funksjonshemmet er bygningen nedslitt og trenger omfattende oppgradering.
Hovedinngangen til bygningen er kun tilgjengelig via utvendig trapp og består av et
trapperom uten heis. Løfteplattform er annet sted enn hovedinngangen.
VVS
Generell tilstand på de VVS-tekniske anlegg i mellomtrinnbygget er dårlig. I samtaler med
driftspersonell forstår vi at det stadig oppleves problemer med både varme- og
ventilasjonssystemene. Varmeanlegget er gammelt, det lar seg ikke innregulere godt og
anlegget er ikke dimensjonert etter dagens bruk. Dersom alternativ løsning hvor
mellomtrinnbygget beholdes (og planlegges videre benyttet), må det påregnes betydelige
kostnader tilknyttet oppgradering av de tekniske anlegg.

Fyrrom, mellomtrinnbygget

Ved eventuell renovering av bygningen bør det installeres frekvensregulerte pumper i
varmeanlegget og annen, bedre egnet løsning for ventilasjon må velges. Dagens løsning
med undertemperert fortrengningsventilasjon (tillufts diff don ved innervegg) fungerer dårlig
og en oppnår dårlig omrøring av luften i rommet.

Det er installert 2 ulike ventilasjonssystemer for mellomtrinnbygget. Kjeller og aula (gymsal)
har ett system - resterende deler av bygning (klasserom) har ett annet. Det første systemet
er gammelt og trenger sårt utskiftning. Her er det ikke installert noen varmegjenvinning og en
vil kunne oppnå god energibesparelse ved installering av nytt anlegg.
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Ventilasjonssystem for kjeller/ aula i mellomtrinnbygget

Det andre ventilasjonssystemet er av noe nyere dato, og selve aggregatet (plassert i eget
teknisk rom i plan 3) vil muligens kunne benyttes i det videre. Kanalnett og
luftfordelingsutstyr må skiftes ut, og anlegget må dimensjoneres ut fra den videre bruk.
Ventilasjon må installeres i alle rom – herunder også korridorer (i dag ikke ventilert).

Ventilasjonsaggregat for klasserom i mellomtrinnbygget

Den del av mellomtrinnbygget som er renovert fremstår som i teknisk meget god stand. Her
er det installert nytt kanalnett og ventiler for ventilasjon, nytt opplegg for vannbåren varme
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(radiatorer) samt nytt opplegg for sanitær. Disse deler av bygningen trenger ikke ytterligere
arbeider.

Elektro og teletekniske anlegg
Kabelføringsanlegget (Kabelbroer, kabelstiger, kanaler etc.) er i hovedsak bygget opp med
føringer over demonterbar himling i korridorer. Deler av kursopplegget er av nyere dato, men
mye er fra byggeår. Ved større ombygging/endringer vil dagens krav til elektroanlegget bli
gjeldende, herunder også krav til dokumentasjon av eventuelle kabler som skal gjenbrukes.
Det opplyses også om at det er problemer med sikringer som løser ut ved bruk av mange
datamaskiner samtidig. Det er også utstrakt bruk av skjøteledninger til datautstyr, noe som
sannsynligvis vil medføre pålegg om utbedring fra el-tilsyn ved en evt. kontroll. Det anbefales
derfor å oppgradere kabelføringsanlegget med tilhørende kabler dersom det gjøres større
endringer på bygget.
Fordelinger har varierende alder og tilstand. Hovedfordelingen er fra byggeår og er utgått på
dato. Hovedfordelingen har ikke avdekninger og faren for strømgjennomgang ved berøring
er stor. Slik fordelingen er bygget opp vil kun instruert personell kunne betjene fordelingen,
noe som er en driftsmessig ulempe. Det er plassert underfordelinger i hver etasje. Disse er
oppgradert med jordfeilautomater og avdekninger av nyere dato. Ved en evt. renovering
anbefales det utskifting av både hovedfordeling og underfordelinger. Dette for å få et
helhetlig anlegg med forskriftsmessig dokumentasjon.

Hovedfordeling mellomtrinnbygg
Mesteparten av lysanlegget består av armaturer med T8 lysrør. Enkelte armaturer er av
nyere dato med mer energivennlige T5 lysrør. Lysanlegget har varierende alder og kvalitet
og her finnes et stort potensiale for energieffektivisering ved montering av lysstyring og bytte
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til armaturer med LED lyskilder. Det er arealer som har lysutstyr som det kan vurderes
gjenbruk på ved en ombygging, men dersom man vurderer restlevetid opp mot kost/nytte så
anbefales det å skifte anleggene i sin helhet i arealer som bygges om.

Spredenettet for IKT i bygget er av nyere dato. Det er lagt egne åpne kanalføringer for dette
gjennom bygget. Ved en evt. renovering av bygget vil dette med stor sannsynlighet komme i
konflikt med renoveringsarbeidene og måtte demonteres. Det finnes ikke eget IKT-rom i
bygget og hovedrack er plassert i hovedtavlerom. Dette er ikke en hensiktsmessig plassering
mtp. hvordan hovedtavlen er bygget opp. Det anbefales å legge nytt spredenett på nye
føringsveier over himling og etablere nytt IKT-rom ved renovering. Brannalarmsentral er av
nyere årgang og kan videreføres.

Det er montert heis/løfteplattform av nyere årgang i bygget. Denne står i en renovert del av
bygget og kan beholdes som den er ved en renovering.

Eksisterende bygg spesialromsfløy (Fløy B)

Generell uttalelse fra brukerrepresentanter
• Gammelt og nedslitt
• Utdaterte rom
• Klasserom er for små for 30 elever
• Dårlig inneklima
• Dårlig lydisolasjon
• Dårlige/ utette vinduer
• Garderober i korridor
• Kjellerarealer fungerer som lager
• 8. klasse har 2 klasserom i denne fløyen.
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Arealer
Grunnflate ca 596m² BTA
Samlet areal alle plan ca. 1824m² BTA
Bygget har tre etasjer inkludert full kjeller. Tradisjonell midtkorridor med undervisningsarealer
på hver side. Romslige kommunikasjonsveier og relativt grunne undervisningsarealer med
god tilgang på dagslys. Kjeller med tekniske arealer, stor lagerkapasitet, bomberom og
større toalettanlegg med separate trappeadkomster direkte fra skolegård (ikke universelt
utformet).

Struktur, etasjehøyder mv
Bæresystemet er av plasstøpt betong med bærende korridorvegger og slanke søyler mellom
alle vinduer på langveggene. Gavlvegger og vegger omkring trapperom og mot byggets
hjørner er bærende og avstivende betong.
Skillevegger på tvers av bygget mellom korridorvegg og yttervegg er ikke-bærende vegger
av tre. Planløsning kan derfor endres mellom korridorvegg og yttervegg uten konsekvenser
for bæresystemet.
Brutto etasjehøyde (inkludert dekker) i 1. og 2. etasje 3,4 m. Netto etasjehøyde under
betongdekker: I kjeller ca 2,95 m og i 1. og 2. etasje ca 3,1 m. Dette vil være styrende for
himlingshøyder og etasjehøyde i 1. etasje i eventuelle tilbygg. Det må påregnes synlige
ventilasjonskanaler i større rom ved framtidig ombygging.

Plan av bæresystemet og snitt gjennom yttervegg

Tilstandsbeskrivelse
Bygning
Betongen er ikke undersøkt for eventuelle skader som ikke er synlige. Det er ingen
indikasjoner på omfattende skader.
Alle yttervegger, vinduer, oppforet takkonstruksjon med lite isolasjon, innervegger, himlinger
og overflater er av eldre dato og må oppgraderes.
Det er ikke foretatt miljøundersøkelse. Må gjennomføres i senere fase, senest før
anbudsutsendelse.
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VVS
Anleggene i spesialromsfløy holder noe høyere kvalitet enn i mellomtrinnbygget, men
trenger også oppgraderinger. Vi forstår av samtaler med driftsteknikere at det stadig
oppleves utfordringer med det varmetekniske anlegg. Reservedeler og utstyr lar seg ikke
skaffe da anlegget er gammelt. Vi anbefaler komplett demontering/ riving av røranlegget og
montasje av nytt, behovstilpasset utstyr. Det må påregnes relativt store kostnader tilknyttet
rehabilitering av de tekniske anlegg også i spesialromsfløyen.

Dersom en velger løsning med renovering av spesialromsfløyen kan gjerne
ventilasjonsteknisk rom for denne del av bygget (herunder også inkludert nytt tilbygg)
plasseres i kjeller. Kjelleren i denne fløyen er uventilert, dette bør ivaretas i ny renovering.
Inntak og avkast for ventilasjon kan gjerne håndteres ut av kjellervegg og sjakt opp utenfor
yttervegg. På denne måten unngår en å benytte verdifullt areal i plan 1 og plan 2.

Ventilasjonsaggregat, spesialromsfløy
Eksisterende ventilasjonsaggregat for spesialromsfløy kan om mulig søkes benyttet i det
videre – da supplert med ett nytt aggregat. En må likevel påregne utskiftning av kanalnett og
luftfordelingsutstyr i fløyen, og helst med behovstilpassede luftmengder i rom (VAV).

I dag har de to bygningene hvert sitt varmetekniske rom (fyrrom), med varmekilder olje og
elektrisitet. Ved eventuell renovering og tilbygg bør de to bygninger ses under ett og ett
felles, energifleksibelt varmeanlegg bør installeres. På denne måten vil anlegget bli mindre
arealkrevende og enklere å drifte (ett angrepspunkt for driftsteknikere).

Elektro og teletekniske anlegg
Kabelføringsanlegget (Kabelbroer, kabelstiger, kanaler etc.) er i hovedsak bygget opp med
føringer over demonterbar himling i korridorer. Deler av kursopplegget er av nyere dato, men
mye er fra byggeår. Ved større ombygging/endringer vil dagens krav til elektroanlegget bli
gjeldende, herunder også krav til dokumentasjon av eventuelle kabler som skal gjenbrukes.
Det anbefales derfor å oppgradere kabelføringsanlegget med tilhørende kabler dersom det
gjøres større endringer på bygget.
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Fordelinger har varierende alder og tilstand. Hovedfordelingen er fra byggeår og utgått på
dato. Hovedfordelingen har ikke avdekninger og faren for strømgjennomgang ved berøring
er stor. Slik fordelingen er bygget opp vil kun instruert personell kunne betjene fordelingen,
noe som er en driftsmessig ulempe. Det er plassert underfordelinger i hver etasje. Disse er
oppgradert med jordfeilautomater og avdekninger av nyere dato. Ved en evt. renovering
anbefales det utskifting av både hovedfordeling og underfordelinger. Dette for å få et
helhetlig anlegg med forskriftsmessig dokumentasjon.

Hovedfordeling spesialromsfløy
Mesteparten av lysanlegget består av armaturer med T8 lysrør. Enkelte armaturer er av
nyere dato med energivennlige T5 lysrør. Lysanlegget har varierende alder og kvalitet og her
finnes et stort potensiale for energieffektivisering ved montering av lysstyring og bytte til
armaturer med LED lyskilder. Det er arealer som har lysutstyr som det kan vurderes
gjenbruk på ved en ombygging, men dersom man vurderer restlevetid opp mot kost/nytte så
anbefales det å skifte anleggene i sin helhet i arealer som bygges om.

Spredenettet for IKT i bygget er av nyere dato og forsynes fra renovert del av bygget. Ved en
evt. renovering av bygget vil dette med stor sannsynlighet komme i konflikt med
renoveringsarbeidene og måtte demonteres. Det vil være hensiktsmessig å legge nytt
spredenett på nye føringsveier over himling ved renovering. Brannalarmsentral er av nyere
årgang og kan videreføres.
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Utendørs installasjoner
Ballbingen
Denne må eventuelt flyttes dersom det blir aktuelt å utvide bygningsmassen nordover.
Nordøst for skoleanlegget er det satt opp en ballbinge som eies av idrettslaget.

Forhold til teknisk forskrift
Det forutsettes at bygninger ved hovedombygging skal tilfredsstille kravene i teknisk forskrift
TEK17. Dette må avklares gjennom forhåndskonferanse med bygningsmyndighet.

Drift
Bygning og utearealer forutsettes utført slik at behovet for vedlikehold blir lavt.
Ved ombygging/ utbygging er forholdene for skolens drift i byggeperioden viktige med
hensyn til økonomi.

Naboforhold
Nabobygninger på nordsiden er eneboliger. På østsiden ligger Kvæfjord kirke, og på
vestsiden ligger idrettsanlegget.
Det forventes ikke konflikter ved nye tiltak på skoleeiendommen.
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Brukskrav
Brukerfunksjoner
Generelt
Kapittelet beskriver rombehov
Dette kapittelet er ikke redigert i samsvar med Norsk Standard.

Primærfunksjoner
Generelle undervisningsrom
4. klasse har ikke plass i småskolen og må ha plass i mellomtrinnet.
Må kunne fange opp relativt stor variasjon i elevtall på grunn av varierende årskull og
perioder med mottaksklasser.
Grupperom kan ha indirekte dagslys. Noen grupperom må ha nøytral atkomst i forhold til
klasserommene for å kunne bruke på tvers av klasser og årstrinn.
Rom for flerspråklige. Fleksibel løsning. Kan over tid variere mye (2-12 elever). Kan evt være
et avdelbart område i felles samlingsrom eller et stort grupperom.
Sette av plass for ladeskap/ hyller til laptop. 1 plass pr klasse.
Klasserom trenger veggplass for smartboard.

Spesialisert læringsareal
•

Musikkrom

•

Naturfag

•

Sløyd

•

Skolekjøkken

•

Tekstil og forming uten keramikk

•

3D-printer

Spesialrommene dimensjoneres for 15-16 elever bortsett fra naturfag og musikkrom som
dimensjoneres for hele årstrinn på 32 elever.

Fellesfunksjoner
Samlingsareal
Et samlingsrom/ areal som gir plass til å samle alle. Bør ha lass til 100 personer.
Kjøkken til samlingsrom bør ligge nær skolekjøkken.
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Biblioteket integreres i samlingsarealet. Biblioteket er ikke bemannet. Bør være åpent og
tilgjengelig. Nåværende bibliotek har ca 8 meter vegg.
med bokhyller

Sekundærfunksjoner
Administrasjons-, personal- og støttefunksjoner
Administrasjon og personalrom forutsettes dekket i bygningsfløy A.
Garderober for elever
Grovgarderober i inngangspartier til elevbaser. Skifte fra utefottøy til innefottøy.

Rom for bygningsmessig drift
Renholdsrom
Avfallsoppsamling. Fortrinnsvis utendørs

Bygningsfunksjoner
Universell utforming
For arbeidsbygning og publikumsbygning gjelder krav om universell utforming. Det
innebærer blant annet krav til trinnfri atkomst til bygning og innvendige arealer samt
manøvreringsplass for rullestolbruker.
Bygning, atkomst og uteområde planlegges med hensyn til mest mulig lik brukskvalitet for
alle brukere uansett handikapp. Dette omfatter ikke bare bevegelseshemmede, men også
andre handikap som redusert syn, redusert hørsel, astma- og allergiplager.
Universell utforming innebærer også at anlegget skal ha tydelige innganger, god intern
kommunikasjon og god tilgang for bevegelseshemmede. Dette betyr bl.a. trinnfrie
inngangspartier, heis og brede nok dører og passasjer for rullestol. Handikappede skal ikke
henvises til en alternativ inngang. Hovedinngang skal være brukbar for alle.
Noen viktige punkt

Bevegelseshemmede, rullestolbrukere m.fl.:
Det skal være parkeringsplass til forflytningshemmede. Oppstillingsplass for kjøretøy og
manøvreringsområdet for rullestol ved kjøretøyet (samlet 4,5x6,0 m) skal være tilnærmet flat
(1:100), og det skal være stigning maks 1:20 fra oppstillingsplass til inngang (1:12 ved
ramper med maks 3m lengde, dvs høydeforskjell maks 25 cm).
Rullestolbrukere skal uten hjelp komme fram til alle aktuelle rom i bygget. (Unntatt tekniske
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rom mv.) (tilstrekkelig dørbredde, automatisk åpning av dører, betjeningsareal til siden for
dører, snuareal, hjelpehåndtak, heis, mv.)
Alle elevtoalett og personalgarderobe utføres med RSWC med hjelpehåndtak, mv. ihht NBIs
anvisninger.
Betjeningsorgan for tekniske installasjoner plasseres, når relevant, på ferdig golv + 1.0 m
(lysbrytere, telefon, heisknapper, etc.)

Astma, allergi, mv.
Avdunsting og støvproduksjon fra materialer søkes minimalisert
Teppebelegg benyttes ikke.
Renholdsvennlige overflater

Synshemmede
Gode lysforhold
Kontrastfarger
Glassparti markeres tydelig med horisontale sprosser eller markering på glasset

Hørselshemmede
God akustikk (demping)
Lavest mulig bakgrunnsstøy

Rom
Personer
Personale
Dimensjonerende antall ikke gitt. Det forutsettes at personalfunksjoner er dekket i
bygningsavsnitt som ikke skal ombygges.
Elever
Dimensjonerende antall elever: Dagens elevtall er 210 elever. I snitt utgjør dette ca 30 elever
pr. årstrinn. Det er og har vært store variasjoner i årskullenes størrelse og fødselsoversikt
viser at disse svingningene vil fortsette. Det vil si at antallet elever pr årstrinn tidvis vil kunne
bli vesentlig høyere og mindre for enkelte årskull. Størst årskull i dag er i overkant av 45
elever på ungdomstrinnet.
For å ivareta god arealeffektivitet blir det vesentlig å finne løsninger som evner å fange opp
så store variasjoner uten å legge inn betydelig overkapasitet på alle undervisningsrom
Det er i dagens ungdomstrinn (9-10- årstrinn) i fløy A kapasitet til å motta elevgrupper på 48
elever pr trinn. I løsningsforslagene våre (alternativ 4 og 5) har vi foreslått å samle
basearealene i størst mulig grad og å legge inn noe høyere kapasitet for hver base enn
snittet er i dag - 33 elever pr årstrinn. Mulighet for å underdeler basearealene med mobile
vegger gjør det da enklere for større årstrinn å «låne» overflødig areal» fra mindre årstrinn.
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For å kunne ta imot de største elevgruppene har vi I tillegg oppdimensjonert kapasiteten i et
baseareal til 44 elever. Et ekstra klasserom som generelt kan tjene som spesialrom for
matematikkundervisning inngår også som ekstra areal buffer ved flere store årstrinn.
4-8 kl
•

4 stk. klasserom som kan deles med mobile vegger – Kapasitet 33 x 4stk =132
elever

•

1 stk. klasserom som kan deles med mobile vegger – Kapasitet 44 x 1stk= 44
elever.

•

1 ekstra klasserom (spesialundervisning matematikk) – Kapasitet 19- elever.

Maks kapasitet 4- 8 årstrinn 176 elever + 19 = 195 elever.
Maks kapasitet 4-10 årstrinn 176+(2x48) + 19 = 291 elever
Besøkende
Dimensjonerende tall ikke oppgitt. Brukere av skolen på kveldstid er ikke kvantifisert.

Areal
Arealnorm
Kommunen har ikke angitt noen arealnorm for bruttoareal pr elev.
Dimensjonerende for undervisningsareal er min. 2,0m² pr elev.
Uteareal som funksjon av antall barn
Veiledende arealnorm for skolers uteareal er 50 m2 / elev. Veiledningen tar utgangspunkt i
nye skolebygninger på nye tomter.
Arbeidsplasser
Arbeidstilsynet krever minst 6 m² areal pr kontorarbeidsplass.

Fri høyde
Krav til fri høyde i arbeidslokaler er generelt 2,7 meter.
Fri høyde i korridorer minimum 2,4 m.
For øvrig må romhøyde ses i sammenheng med rommets størrelse. For normale klasserom
vil 3,0 m netto høyde være akseptabelt.

Uteareal
Behov for lekeplass for de yngste elevene.

Transport
Kjøretøy
Egne biler, sykler
Ansatte og besøkende parkerer på plasser langs kirkegårdsmuren.
Det må etableres parkeringsplass(er) for forflytningshemmede
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Krav til sykkelparkering ikke avklart.
Varetransport
Må forhindres at kjøretøy kommer ukontrollert inn på skoleområdet.

Avfallshåndtering
Felles oppsamlingsplass med kontainere alternativt dypoppsamlere

Klima
Lys
Dagslys
Rom for varig opphold skal ha dagslys og utsyn.

Sikkerhet
Brannvern
Det er ikke fastlagt branntekniske premisser for bygningene i denne fasen.
Premissdokument må utarbeides i senere fase.

Tilfluktsrom
Det er tilfluktsrom i spesialromsfløyens kjeller. Status for tilfluktsrommet må avklares med
Sivilforsvaret. Søknad om eventuell avvikling av tilfluktsrommet fremmes i senere
forprosjektfase.

Personvern
Forhold omkring personvern bør vurderes i neste fase. Herunder tilgang til skolegård og
bygninger i skoletiden.
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Løsningsalternativer
Alternativ 1

Konsept/ løsningsprinsipp
Bevaring og renovering av eksisterende bygg C (mellomtrinnbygget) og fløy B
(spesialromsfløy).

Grad av ombygging/ inngrep
Det legges opp til full renovering utvendig og innvendig i henhold til gjeldende krav med
tilpasning og ny rominndeling der det ligger til rette for det.
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Arealeffektivitet
Totalt areal – 5046m² BTA
24m² BTA pr elev (210 elever) inkl. kjeller fløy B.
21m²BTA pr. elev (210 elever) ekskl. kjeller fløy B.
Løsningen endrer ikke tilgjengelig skoleareal og gir samlet langt mer areal pr. elev enn hva
som ligger til grunn i moderne skoleplanlegging. Selv om løsningen gjennom omdisponering
og mer underdeling av større klasserom vil kunne gi noe forbedret undervisningsforhold i
byggene isolert sett vil arealene fortsatt være fordelt over flere bygg og mange plan med
svært begrenset fleksibilitet spesielt for bygg C.
Bygg C er ikke forbundet med øvrig bygningsmasse som begrenser mulighet for sambruk.

Situasjonsplan
Utomhusarealene vil ikke berøres av tiltakene i vesentlig grad.

Riving
Det legges ikke opp til å rive noe ut over tilpasninger ved innvendig ombygging.

Konsekvenser for skoledrift i byggefase
Ved ombygging av fløy B vil eksisterende Bygg C delvis kunne dekke behov for midlertidige
arealer og vise versa. Vi antar at det vil bli noe behov for supplering av midlertidige lokaler
(brakkerigg el.). Parallell skoledrift vil kunne foregå i resterende arealer.

Kostnadsforhold
Bygging i to trinn.
Midlertidig skole
Løsningen innebærer nødvendig renovering av relativt store kjellerarealer som har
begrenset relevans i moderne skoledrift

Vurdering
En full oppgradering av eksisterende bygningsmasse ansees lite hensiktsmessig ut fra
brukshensyn, logistikkforhold og arealbruk. Løsningen innebærer store innvesteringer uten
betydelig forbedring av undervisningsforhold. Løsningen ansees som økonomisk ugunstig
både i forhold til innvestering og drift, og det er derfor ikke tegnet ut løsningsforslag for dette
alternativet.
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Alternativ 2

Konsept/ løsningsprinsipp
Alternativ 2 tilsvarer alternativ 1 men her foreslås i tillegg et mindre tilbygg som funksjonelt
kobler sammen bygg C og fløy B. Løsningen vil ut over å gi bedre kontakt mellom byggene
ikke forbedre situasjonen nevneverdig.

Grad av ombygging/ inngrep
Tilsvarende som alternativ 1 men med noe nybygg i tillegg.

Arealeffektivitet
Totalt areal 5327m² BTA
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25,3m² BTA pr elev (210 elever) inkl. kjeller fløy B.
22,3m²BTA pr. elev (210 elever) eks. kjeller fløy B.
Alternativet har høyeste samlet areal.
Løsningen gir mer areal enn i dag og svært dårlig arealeffektivitet med dagens elevtall.

Situasjonsplan (atkomster, lekeareal, drift mv
Det foreslås å legge ny hovedadkomst i sammenkobling mellom fløy B og bygg C.
Løsningen vil gjøre hovedinngang mer synlig fra hovedadkomst. Adkomst til indre gårdsrom
(skolegård) blir begrenset/blokkert fra øst. Kjøreadkomst til skolegård må foregå fra vest.

Riving
Tilsvarende som for alternativ 1

Konsekvenser for skoledrift i byggefase
Tilsvarende som for alternativ 1.

Kostnadsforhold
Tilsvarende som for bygg 1. I tillegg kommer nybyggskostnader for etablering av
mellombygg mellom fløy B og bygg C.

Vurdering
Alternativ 2 ansees i likhet med alternativ 1 som et lite egnet løsning. Selv med bedre
forbindelse mellom bygningsmassen vil bygg C fortsatt være svært perifert i forhold til
administrasjon-, lærer- og fellesarealer. Løsningen med nybygg øker samlet areal ytterligere
ut over alternativ 1.
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Alternativ 3

Konsept/ løsningsprinsipp
Riving av bygg C og full renovering og utvidelse av eksisterende fløy B (spesialromsfløy) i to
etasjer mot sør. Evt. utvidelse av eksisterende hovedinngang (en etasje) som felles
samlingsareal

Grad av ombygging/ inngrep
Det legges opp til full renovering av fløy B utvendig og innvendig i henhold til dagens krav.
Det påregnes en betydelig restrukturering av arealer med ny rominndeling.
Kommunikasjonsveier beholdes.
To etasjes utvidelse i forlengelse av fløy B mot sør. Eksisterende hovedinngang foreslås
utvidet i en etasje.

Arealeffektivitet
Totalt areal stipulert på bakgrunn av uttegnet løsningsforslag i alternativ 4 til 3838m² BTA
18,2 m² BTA pr elev (210 elever) inkl. kjeller fløy B.
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15,3m² BTA pr. elev (210 elever) eks. kjeller fløy B.
Løsningen innebærer videreføring av relativt store kjellerarealer som har begrenset relevans
ved moderne skoledrift. Arealer for øvrig får relativt god arealeffektivitet med mer
sammenhengende undervisningsarealer og mulighet for økt fleksibilitet. Utvidelsen får en
noe desentralisert plassering i forhold til fellesareal, administrasjon og lærerarealer.

Situasjonsplan (atkomster, lekeareal, drift mv
Tiltaket endrer ikke overordnet disponering av tomten. Utvidelsen sør for fløy B skyver gang/kjøre forbindelse mellom hovedadkomst og skolegård mot sør og «lukker» skolegården mer
mot hovedadkomst. Utearealene blir gjennom dette underdelt i mer definerte soner rundt fløy
B og gir noe svakere kontakt/lengre adkomstvei mellom indre skolegård/hovedinngang og
aktivitetsarealer i bakkant av tomten mot nord og mot hovedadkomst med parkering.
Gjenværende areal etter at bygg C rives omdisponeres til lekeareal og adkomstvei til
skolegård.
Nye elevinnganger lokaliseres i utvidelsen og får med dette en sentral plassering og god
nærhet til elevenes utearealer

Riving
Utvidelsen vil komme i konflikt med eksisterende bygg C som må rives. Full renovering av
fløy B innebærer riving av alle innvendige lettvegger, himlinger, separate trapper til
toalettanlegg i kjeller, nødvendig hulltaking/utskjæring i bærende betongvegger, tekniske
anlegg og vinduer i yttervegg.

Konsekvenser for skoledrift i byggefase
Alternativet vil gjøre det nødvendig å rive bygg C før ferdigstillelse av tilbygg. Det kan tenkes
at ombyggingen av fløy B langt på vei kan ferdigstilles før utvidelsen påbegynnes slik at
bygg C delvis kan tjene som midlertidig lokaler under ombyggingen frem til denne må rives.
Midlertidige lokaler må etableres under selve utvidelsen av fløy B. Parallell skoledrift i
resterende arealer vil kunne gjennomføres.
Ombygging av fløy B vil kunne foregå med parallell drift i øvrige undervisningsareal i fløy A.
Det vil være noe sjenerende støy fra en slik ombygging, men støysensitiv virksomhet har
relativt god distanse og skjerming fra arealene som ombygges. Ombygging av eksisterende
kantine og fellesareal i fløy A vil i et kortere tidsrom være mer begrensende for virksomheten
her.

Kostnadsforhold
Midlertidige lokaler må etableres.
Løsningen innebærer mindre renovering av relativt store kjellerarealer som har begrenset
relevans ved moderne skoledrift
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Vurdering
Løsningen vil bidra til en mer arealeffektiv skole med bedre intern logistikk og større
fleksibilitet i undervisningsarealene. Full renovering av fløy B til gjeldene krav vil innebære
en del tiltak og kostnader i kjeller som ikke direkte vil være relevant for å bedre
undervisningsforholden sammenlignet med et nybygg. I tillegg vil utvidelsen av fløy B
innebære kostnader ved riving av eksisterende bygg C og derav også større behov for
midlertidige lokaler.
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Alternativ 4

Konsept/ løsningsprinsipp
Full renovering av eksisterende fløy B (spesialromsfløy) og utvidelse i to etasjer mot øst.
Evt. utvidelse av eksisterende hovedinngang (en etasje) som felles samlingsareal

Grad av ombygging/ inngrep
Det legges opp til full renovering av fløy B utvendig og innvendig iht. dagens krav. Det
påregnes en betydelig restrukturering av arealer med ny rominndeling.
Kommunikasjonsveier beholdes, men eksisterende trapperom i nordøst må ombygges og
eks. betongtrapp rives for å få til god kobling mellom eksisterende og ny bygningsmasse.
To etasjes utvidelse mot øst. Eksisterende hovedinngang foreslåes utvidet i en etasje.

Arealeffektivitet
Totalt areal 3838m² BTA.
18,2 m² BTA pr elev (210 elever) inkl. kjeller fløy B.
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15,3m² BTA pr. elev (210 elever) eks. kjeller fløy B.
Løsningen innebærer videreføring av relativt store kjellerarealer som har begrenset relevans
ved moderne skoledrift. Arealer for øvrig får relativt god arealeffektivitet med mer
sammenhengende undervisningsarealer og økt fleksibilitet både i forhold til
undervisningsformer og evne til å fange opp variasjoner i elevgrunnlag. Utvidelsen får en
gunstig plassering med god nærhet til sentrale funksjoner som administrasjon, lærerarealer
og fellesfunksjoner.

Situasjonsplan (atkomster, lekeareal, drift mv
Tiltaket endrer ikke overordnet disponering av tomten. Utvidelsen mot øst blokkerer noe av
den visuelle kontakten med aktivitetsarealene i bakkant og gir noe lengre vei mellom dette
området og indre skolegård.
Løsningen fremtvinger ikke riving av eksisterende bygg C, men ved riving av dette bygget
frigjøres uteareal med god soleksponering som kan dedikeres de minste årstrinnene.
Separate elevinnganger bidrar til å skjerme de minste elevene fra de eldre årstrinnene.
Det er også synliggjort en variant av nybyggsfløy i dette alternativet med ny hovedinngang
imot øst. Hovedinngangen blir med dette mer utadvendt og lettere å se fra
hovedadkomst/parkering. Denne varianten er ikke gjennomgått med brukere men medtas for
å vise mulighet for mer utadvendt plassering av hovedinngang.

Riving
I dette alternativet er det ikke nødvendig å rive eksisterende bygg C for å få etablert en
fullverdig skole. Bygget kan rives eller fases ut på annen måte uavhengig av prosjektets
fremdrift.
Full renovering av fløy B innebærer riving av alle innvendige lettvegger, himlinger, separate
trapper til toalettanlegg i kjeller, nødvendig hulltaking/utskjæring i bærende betongvegger,
tekniske anlegg og vinduer i yttervegg. Trapperom mot

Konsekvenser for skoledrift i byggefase
Bygg C kan anvendes som midlertidig skole under byggeprosessen. Hvis utvidelsen kan
ferdigstilles før ombyggingen av eksisterende fløy B igangsettes for fult vil det muligens være
nok areal tilgjengelig for å ivareta parallell drift av skolen uten å supplere med ytterligere
midlertidige arealer ut over bygg C. Eksisterende trapperom i nordøst må i så fall ombygges
og eks. betongtrapp rives i forbindelse med utvidelsen for å få til kobling mellom
eksisterende og ny bygningsmasse.
Ombygging av fløy B vil kunne foregå med parallell drift i øvrige undervisningsareal i fløy A.
Det vil være noe sjenerende støy fra en slik ombygging men støysensitiv virksomhet har
relativt god distanse og skjerming fra arealene som ombygges. Ombygging av eksisterende
kantine og fellesareal i fløy A vil i et kortere tidsrom være mer begrensende for virksomheten
her.
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Kostnadsforhold
Løsningen innebærer mindre renovering av relativt store kjellerarealer som har begrenset
relevans for moderne skoledrift

Vurdering
Løsningen vil bidra til en mer arealeffektiv skole med bedre intern logistikk og gi større
fleksibilitet i undervisningsarealene. Full renovering av fløy B til gjeldene krav vil innebære
en del tiltak og kostnader i kjeller som ikke direkte vil være relevant for å bedre
undervisningsforholden sammenlignet med et nybygg. Behov for midlertidig skole vil i stor
grad være dekket gjennom tilgjengelige arealer i eksisterende bygg C og evt. frigitt arealer
ved faseinndeling mellom nybygg og ombygging
Alternativet er vurdert som det funksjonelt sett beste alternativet ved bruk av eksisterende
bygningsmasse og det er derfor valgt å utdype dette alternativet i samråd med brukere.
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Alternativ 5

Konsept/ løsningsprinsipp
Riving av fløy B og bygg C. reetablering av arealer i nybygg i forlengelse av fløy A mot øst.

Grad av ombygging/ inngrep
Riving av Fløy B vil influere og begrense drift i tilstøtende arealer i fløy A.

Arealeffektivitet
Totalt areal 3127m² BTA.
14,9 m² BTA pr elev (210 elever) inkl. kjeller fløy B.
Nybygg gir størst arealeffektivitet.
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Situasjonsplan (atkomster, lekeareal, drift mv
Tiltaket endrer ikke overordnet disponering av tomten. Utvidelsen mot øst blokkerer noe av
den visuelle kontakten med aktivitetsarealene i bakkant. Riving av fløy B åpner dagens
skolegård mot hovedadkomst og gjør utearealet mer oversiktlig.
Løsningen fremtvinger ikke riving av eksisterende bygg C men ved riving av dette bygget
frigjøres uteareal med god soleksponering.

Riving
Løsningen fordrer riving av fløy B før oppstart av utvidelsen. Eksisterende bygg C kan tjene
som midlertidig skole under byggeprosessen. Det må antagelig også suppleres med
ytterligere midlertidige arealer for å kunne ivareta parallell skoledrift.

Konsekvenser for skoledrift i byggefase
Riving av fløy B og utvidelse av nye arealer vil kunne foregå med parallelt med drift i øvrige
undervisningsareal i fløy A. Det vil være noe sjenerende støy fra en slik bygging men
støysensitiv virksomhet har relativt god distanse og skjerming fra arealene som ombygges.
Ombygging av eksisterende kantine og fellesareal i fløy A vil i et kortere tidsrom være mer
begrensende for tilstøtende virksomhet.

Kostnadsforhold
Det må tas spesielle hensyn i koblingen mellom eksisterende bygningsmasse både ved
riving og utvidelse.

Vurdering
Mulighetsstudiet har tatt utgangspunkt i å vurdere mulighet for videre bruk av eksisterende
bygningsmasse. For å vurdere løsningene ved til-/ombygging har vi allikevel sett det som
nødvendig å ta med et alternativ som viser de arealmessige konsekvenser ved å løse dette
gjennom kun nybygg. Løsningene er kun skissemessige og ikke gjennomgått med brukere
men gir i første rekke en indikasjon på mulig arealbruk.
Alternativet gir skolen som helhet den mest kompakte bygningskroppen med det laveste
totale arealet.
Mindre areal reduserer driftskostnadene i byggets levetid.
Ettersom eksisterende bygningsmasse i to etasjer rives og dermed ikke gir bindinger for
tilbyggets utforming, vil tilbygg/ nybygg kunne oppføres med optimal etasjehøyde i begge
etasjer.
Ombygging av eksisterende bygningsmasse vil innebære en del usikkerhet vedrørende
tilstand og følgekostnader ved inngrep. Ved nybygging er usikkerheten liten.
Ved videre arbeid med et slikt alternativ vil det også kunne legges til rette for eventuelle
senere utvidelsesmuligheter.
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Alternativ 1
Bevaring og renovering av eksisterende Mellomtrinnbygg samt renovering av Spesialromsfløy
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Skjema organisering av hovedfunksjoner

Eksisterende (ingen endring)
Total renovering

Kommunikasjon
Fellesareal
Basearealer

Snuplass

FORDELER
•
Bevaring av gammel arkitektur og eksisterende infrastruktur.
•
Bedre inneklima (oppgradering av ventilasjon, klimaskall, vinduer, yttervegg)
•
Kan utføres i trinn.
ULEMPER
•
Etablering av midlertidig skoledrift under byggeprosess.
•
Desentralisering av undervisning- og samlingsareal. Lange avstander mellom forskjellige funksjoner.
•
Store ombyggingskostnader uten å oppnå vesentlig forbedring i logistikk og universiell utforming.
•
Eksisterende bygg gir mer arealkapasitet enn elevtallet skal tilsi men løser ikke rombehov og logistikk
problemer.

Omfang utomhus anlegg

Snuplass

Lærere og administrasjon

OMFANG UTOMHUSARBEID

AREAL RENOVERING
Eksisterende Mellomtrinnbygg C

1650 m² BTA

Eksisterende Spesialromsfløy B
derav

1824 m² BTA
1208 m² BTA - total renovering (1. og 2. etasje)
616 m² BTA - mindre renovering (kjeller etasje)

SUM areal total renovering i 2 bygg 2895 m² BTA
SUM areal mindre revovering
ca 616 m² BTA

AREALEFFEKTIVITET
ca 5000 m² BTA
Total areal skole
Dagens antall elever i 4-10 trinn (30 elever per trinn) - 210
Maks antall elever i 4-10 trinn - ikke beregnet

3800 m²
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Alt 1 Oversikt

Arealeffektivitet medtatt kjeller i eks. Spesialromsfløy
23,8 m² per elev (for dagens kapasitet 210 elever)
Arealeffektivitet untatt kjeller eks. Spesialromsfløy
20,8 m² per elev (for dagens kapasitet 210 elever)
Oppdragsnummer

5172883
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Tegningsnummer

A-10-00-02

Revisjon

D1

Alternativ 2
Renovering av Mellomtrinnbygg, Spesialromsfløy samt etablering av mellombygg med felles funksjoner
Skjema organisering av hovedfunksjoner
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Kommunikasjon

Total ombygging

Fellesareal

Nybygg

Basearealer

Snuplass

Omfang utomhus anlegg

Snuplass

Lærere og administrasjon

OMFANG UTOMHUSARBEID

AREAL RENOVERING

3165 m²

FORDELER
•
Bevaring av gammel arkitektur.
•
Bedre inneklima (oppgradering av ventilasjon, klimaskall, vinduer,
yttervegg)
•
Hovedinngang kan flyttes nærmere adkomstvei.
•
Mulig trinnvis gjennomføring.
•
Klimatisert forbidelse mellom byggene.

Eksisterende Mellomtrinnsbygg C

1 650 m² BTA

Eksisterende Spesialromsfløy B
derav ca

1824 m² BTA
1208 m² BTA - total renovering
616 m² BTA - mindre renovering (kjeller etasje)

ULEMPER
•
Lite kompakt og desentralisert utforming fører til lange avstander mellom
forskjellige funksjoner og øker kommunikasjonsarel.
•
Vesentlig mer areal enn elevtallet skal tilsi.
•
Løser ikke problematikk med grupperom.
•
Både omfattende ombygging og nybygg samlet sett fører til store
kostnader.

AREAL NYBYGG

SUM areal total renovering i 2 bygg
2895 m² BTA
SUM areal mindre renovering
ca 616 m² BTA
SUM areal renovering
3511 m² BTA

D1 2017-09-08 For godkjennelse hos oppdragsgiver
Rev.

Mellombygg

ca 280 m² BTA (stor usikkerhet) / 170 m² BYA

ca 5280 m² BTA

Dagens antall elever - 4-10 trinn - 210 (30 elever per trinn)
Maks antall elever i 4-10 trinn - ikke beregnet
Arealeffektivitet medtatt kjeller i eks. Spesialromsfløy
25,1 m² per elev (for dagens kapasitet 210 elever)
Arealeffektivitet untatt kjeller eks. Spesialromsfløy
22,2 m² per elev (for dagens kapasitet 210 elever)
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AREALEFFEKTIVITET
Total areal skole
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Oppdragsnummer
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Alternativ 3
Utbygging på Sørside av eksisterende Spesialromsfløy
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Basearealer

Snuplass

Nybygg

Lærere og administrasjon

Omfang utomhus anlegg

Snuplass

AREAL RIVING
Eksisterende Mellomtrinnbygg C

OMFANG UTOMHUSARBEID
1650 m² BTA / 526 m² BYA

4060 m²
AREAL RENOVERING
Eksisterende Spesialromsfløy B
derav ca

FORDELER
•
•
•
•
•

Utbygging bevarer eksisterende ventilasjonsanlegg.
Gode kommunikasjonsforhold mellom klasserom fellesareal og administrasjon/lærerarbeidsplasser.
Slipper driftkostnader for bygg som rives.
Tomt for eksisterende bygg som rives kan opparbeides som utvidelse av skolegård.
Løsningen utnytter overkapasitet i eksisterende skolefløy med relativt lite nybygg.

ULEMPER
•
Eksisterende Mellomtrinnbygg må rives og det må etableres midlertidig skoledrift under byggeprosess.
•
Rivekostnader.
•
Relativt stor avstand mellom utvidelse og samlingsareal.

Eksisterende Ungdomstrinnfløy A

1824 m² BTA
1208 m² BTA - total renovering (1. og 2. etasje)
616 m² BTA - mindre renovering (kjeller etasje)
130 m² BTA (skolekjøkken)

SUM areal totalrenovering SUM areal mindre renovering SUM areal renovering -

1824 m² BTA
746 m² BTA
1954 m² BTA

AREAL NYBYGG
Nybygg undervisning
ca
Eventuelt utvidelse samlingsareal

428 m² BTA / 210 m² BYA
60 m² BTA

SUM areal nybygg

ca 488 m² BTA
D1 2017-09-08 For godkjennelse hos oppdragsgiver

AREALEFFEKTIVITET
Total areal skole

Rev.

3838 m² BTA (untatt utvidelse av samlingsareal)

Dagens antall elever i 4-10 trinn 210 elever (30 elever per trinn)
Maks antall elever i 4-10 trinn 272 elever (33/44* elever per trinn i 4-8 klasse og 48 elever
per trinn i 9-10 klasse)
Arealeffektivitet medtatt kjeller i eks. Spesialromsfløy
18,2 m² per elev (for dagens kapasitet 210 elever) og 14 m² per elev
(for maks kapasitet 272 elever)
Arealeffektivitet untatt kjeller eks. Spesialromsfløy
15,3 m² per elev (for dagens kapasitet 210 elever) og 11,8 m² per elev
(for maks kapasitet 272 elever)
* - 2 klasserom er dimensjonert for evt. større elevtall enn forventet
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Alternativ 4
Utbygging på Nordside av eksisterende Spesialromsfløy
Skjema organisering av hovedfunksjoner
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AREAL RIVING
Eksisterende Mellomtrinnbygg C

FORDELER
•
Eksisterende skolebygg kan benyttes under byggeprosessen.
•
Hovedinngang kan flyttes nærmest adkomstvei - Tydelig henvendelse.
•
Utbygging bevarer eksisterende ventilasjonsanlegg.
•
Eksisterende andkomst til skolegård kan bevares.
•
Gode kommunikasjonsforhold mellom klasserom fellesareal og
administrasjon/lærerarbeidsplasser.
•
Mest kompakt løsning med korte interne forbidelser og bedre nærhet til sentral
aula/sosial sone.
•
Løsningen er ikke avhenging av å rive eksisterende Mellomtrinnbygg. Bygget kan rives i
ettertid eller benyttes til et annet formål.
•
Sentralt plassert heis. Heis kan tilknyttes kjellerarealer og gir god mulighet for utnyttelse
av lagerkapasitet.
•
Bedre sammenbinding mellom aktivitetsareal i bakkant og skolegård.

AREAL RENOVERING
Eksisterende Spesialromsfløy B
derav ca

OMFANG UTOMHUSARBEID
1650 m² BTA /525 m² BYA

Eks Ungdomstrinnfløy A

1824 m² BTA
1208 m² BTA - total renovering (1. og 2. etasje)
616 m² BTA - mindre renovering (kjeller etasje)
130m ² BTA (skolekjøkken)

SUM areal totalrenovering
SUM areal mindre renovering
SUM areal renovering

1208 m² BTA
746 m² BTA
1954 m² BTA

AREAL NYBYGG
Nybygg undervisning
ca 428 m² BTA / 210 m² BYA
Evt. nybygg utvidelse samlingsareal
60 m² BTA
SUM areal nybygg
488 m² BTA
AREALEFFEKTIVITET
3838 m² BTA
Total areal skole
Programmert antall elever i 4-10 trinn 210 elever (30 elever per trinn)
Maks antall elever i 4-10 trinn 272 elever (33/44*) elever per trinn i 4-8 klasse og 48
elever per trinn i 9-10 klasse)

ULEMPER
•
Påkobling til nybygg forutsetter riving av eksisterende trapp og del av yttervegg.
•
Innganger i utvidelse henvender seg ikke til eksisterende skolegård.

Arealeffektivitet medtatt kjeller i eks. Spesialromsfløy
18,2 m² per elev (for dagens kapasitet 210 elever) og 14 m² per elev (for maks kapasitet
272 elever)
Arealeffektivitet untatt kjeller eks. Spesialromsfløy
15,3 m² per elev (for dagens kapasitet 210 elever) og 11,8 m² per elev (for maks kapasitet
272 elever)
* - 2 klasserom er dimensjonert for evt. større elevtall enn forventet
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Alternativ 5
Spesialromsfløy rives. Nybygg bygges på Sør-Øst side av
eksisterende Ungdomstrinnfløy
Skjema organisering av hovedfunksjoner
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40 m²
BTA

Hovedinngang
Utvidelse
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llb
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130 m² BTA
Skolekjøkken/
Kantine
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Nybygg
1561 m² BTA
681 m² BYA

Bu
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s
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14
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Pa
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A

Læ
rer
eo

s ti

Baseareal 9-10

Lekeareal 7-8

Utvidelse skolegård

Inngang 4-8

C

Idrettshall

Utvidelse skolegård

C

Bygg evt. rives/
Rives etter nybygg er bygdt
Midlertidig skole

Idrettshall

Bo
m

Lekeapparater

Bo
m

Inngang 4-8

Bygg evt. rives
1650 m²BTA
Lekeapparater
526 m² BYA

Lekeareal for 4-6 klasse
Lekeareal for 4-6 klasse

Snuplass

Total renovering

Fellesareal

Mindre renovering

Basearealer

Nybygg

AREAL RIVING

•
•

Eksisterende Mellomtrinnbygg C
Eksisterende Spesialromsfløy B
SUM areal riving

•
•
•
•
•
•
•
•

Omfang utomhus anlegg

Snuplass

Lærere og administrasjon

FORDELER

•

Eksisterende (ingen endring)

Kommunikasjon

Nybygg kan utformes som et moderne skolebygg med stor fleksibilitet.
Nybygg viser størst arealeffektivitet i forhold til elevtallprognose og gir lavere
driftkostnader.
Nybygg gir en veldig kompakt løsning med korte interne forbidelser og bedre nærhet til
sentral aula/sosial sone
Elevinnganger henvender seg til eksisterende skolegård.
Utbygging bevarer eksisterende ventilasjonsanlegg av eks. Ungdomstrinnbygg.
Eksisterende andkomst til skolegård kan bevares.
Eksisterende Mellomtrinnbygg kan benyttes under byggeprosessen.
Hovedinngang blir mer synlig fra atkomstvei.
Gode kommunikasjonsforhold mellom klasserom fellesareal og
administrasjon/lærerarbeidsplasser..
Løsningen er ikke avhenging av å rive eksisterende Mellomtrinnbygg. Bygget kan rives i
ettertid eller benyttes til et annet formål.
Sentralt plassert heis. Heis kan tilknyttes kjellerarealer og gir god mulighet for utnyttelse
av lagerkapasitet.

OMFANG UTOMHUSARBEID
1650 m² BTA / 526 m² BYA
1824 m² BTA
3474 m² BTA

4555 m²

Merknad til revisjon D2:
Nybygg er utvidet (totalt 91 m²) for å få plass
til rømningstrapp og ekstra klasserom for
intensivt lesekurs.

AREAL RENOVERING
Mindre renovering
Eks. Ungdomstrinnfløy A

130m ² BTA (skolekjøkken)

AREAL NYBYGG
Nybygg undervisning
Nybygg utvidelse samlingsareal
SUM areal nybygg

D2 2017-09-26 For godkjennelse hos oppdragsgiver
D1 2017-09-08 For godkjennelse hos oppdragsgiver

ca 1561 m² BTA / 681 m² BYA
40 m² BTA
1601 m² BTA

AREALEFFEKTIVITET
Total areal skole - ca 3127 m² BTA
Dagens antall elever i 4-10 trinn 210 elever (30 elever per trinn)
Maks antall elever i 4-10 trinn 261 elever (32,5 elever per trinn i 4-8 klasse, og 48
elever per trinn i 9 -10 klasse)

Rev.

Dato

Beskrivelse

SVKHY
SVKHY

JAT
JAT

Utarbeidet

Fagkontroll

OYLIN
OYLIN
Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning
enn formålet tilsier.
Målestokk (gjelder A3)

Kvæfjord kommune

1 : 1000

Borkenes skole - Mulighetsstudie
Alt. 5 Oversikt

ULEMPER
•

Arealeffektivitet
14,9 m² per elev (for dagens kapasitet 210 elever)
11,9 m² per elev (for maks kapasitet 261 elever)

Nybygg forutsetter riving av eksisterende Spesialromsfløy og etablering av midlertidig
skoledrift.

Oppdragsnummer

5172883
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Tegningsnummer

A-10-00-06

Revisjon
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Eksisterende trapp rives og erstattes med rettløpstrapp

Alternativ 4 Plan kjeller

19 m
Nybygg
Gruppe
16 m²

13 m

Gruppe
14 m² 8. klasse 8. klasse
28 m²
38 m²

Lærere og Administrasjon

Heis

Areal mindre ombygging
616 m²

"gata"
Samlingsareal
151 m²

Skolekjøkken
59 m²

Lager

Flerbruksrom
27 m²

Sambruk

Administrasjon
Garderober

Utgang til skolegård/
Hovedinngang

Naturfag
78 m²

Åpning i yttervegg
Inngang 6-7

Inngang 8

Lager sløyd
20 m²

Korridor
50 m²

Tekstil/forming
49 m²

Alt. hovedinngang

Musikk
78 m²

VF
5 m²

Alternativ 4 Plan 1. etasje

Gard 8
19 m²

Sko 6-8
25 m²

3 d printer
17 m²

Kiosk
18 m²

Nybygg

Areal nybygg
8 m²

Sløyd
59 m²

Grupperom Mellomtrinn
Areal nybygg
210 m²

A

Klasserom Mellomtrinn

Forberedelse
16 m²

Sko 4-5 Trapp

Kommunikasjon

B

Lager
Spesialrom
Inngang 4-5

Areal Mindre ombygging
130 m²
Areal nybygg
59 m²

Areal Total ombygging
598 m²

Eksisterende
1339 m²

Våtrom

Eksisterende trapp rives og erstattes med rettløpstrapp

Nybygg

Alternativ 4 Plan 2.etasje
Areal nybygg
210 m²

6. klasse
38 m²

B
Gruppe Gruppe
13 m² 13 m²

Areal nybygg
Basearealer - 428 m² BTA
Evt. utbygging av samlingsareal - 60 m² BTA

Garderober
Grupperom Mellomtrinn
Klasserom Mellomtrinn

4. klasse
28 m²
4. klasse
37 m²

Garderober 6-7
30 m²

5. klasse
39 m²

Areal renovering
Total renovering
1. + 2. etasje - 1208 m² BTA
Mindre renovering
Skolekjøkken/samlingsareal - 130 m² BTA
Kjelleretasje - 616 m² BTA

Gruppe Gruppe
14 m² 14 m²

Åpning i yttervegg

5. klasse
48 m²

HCWC
Garderober 4-5
40 m²

Kommunikasjon
Våtrom

Gruppe
12 m²

Gruppe Gruppe
14 m² 14 m²

6. klasse
28 m²

Areal Total ombygging
599 m²

7. klasse
39 m²

Gruppe
11 m²

Reserveklasserom (Matematikk)
38 m²

Korridor
113 m²

A

Eksist.ventilasjonsrom
56 m² BTA

7. klasse
28 m²

Nybygg

Eks.
ventilasjonsrom

13 m

Gruppe
13 m²

tilbygg

D1 2017-09-08 For godkjennelse av oppdragsgiver

Trapp

Rev.

Dato

Beskrivelse
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JAT

Utarbeidet

Fagkontroll

OYLIN
Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning
enn formålet tilsier.
Målestokk (gjelder A3)
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som angitt

Borkenes skole - Mulighetsstudie
Alternativ 4

SUM areal renovering - 1954 m² BTA
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19,1 m
Nybygg
7. årstrinn
Maks kapasitet - 33 elever

Alternativ 4

Eks. Ungdomstrinnfløy

Plan 2. etasje 1:200
Forslag organisering av
undervisningsareal

6 elever

Nybygg

12,6 m

Gruppe
11 m²

14 elever

Heis

Intensive lesekurs

sjakt

19 elever

7. klasse
28 m²

benk

sosial sone

åpent ned

Garderober 6-7
30 m²

Reserveklasserom (Matematikk)
38 m²

Gruppe
14 m²

6. klasse
28 m²

Gruppe
14 m²

6/13 elever

44 elever i sammenslåtte
klasserom

19 elever

5. klasse
39 m²

5.årstrinn

benk

skyvevegg

6. klasse
38 m²

WC 6-7
3 m²

20 elever

skyvevegg

33 elever i sammenslåtte
klasserom
5. klasse
48 m²

benk

6/13 elever

Maks kapasitet - 44 elever

14 elever

skyvevegg

WC 6-7
4 m²

Korridor
113 m²

Matematikk undervisning

Reserve klasserom/grupperom

6 elever

19 elever

Maks kapasitet - 33 elever

6. årstrinn

7. klasse
39 m²

6 elever

Eks. ventilasjonsrom

Gruppe
12 m²

12 elever

33 elever i sammenslåtte klasserom

Gruppe
13 m²

Alternativ løsning med ny hovedinngang fra Øst

Gruppe
13 m²

14 elever

Gruppe
13 m²

Gruppe
13 m²

7. klasse
29 m²

24 elever
Eks. ventilasjonsrom
Heis

4. klasse
28 m²

HCWC
6 m²

Lesekurs/gruppe
21 m²

WC 4-5
6 m²

sosial sone

Garderober 7. klasse

Garderober 6. klasse

sosial sone
4. klasse
37 m²

Garderober 4-5
40 m²

WC
3 m²

7,4 m

Garderober
Grupperom Mellomtrinn
Gruppe
14 m²

Gruppe
14 m² 7/14 elever

Trapp

Gruppe
13 m²

skyvevegg

19 elever

8 elever

10 elever
WC 4-5
6 m²

benk

Maks kapasitet - 33 elever

4. Årstrinn

33 elever i sammenslåtte
klasserom
skyvevegg

7. klasse
40 m²

33 elever i sammenslåtte
klasserom

14 elever

Klasserom og grupperom
kan slås sammen

Gruppe
16 m²

19 elever

WC
2 m²

BK
2 m²

6/13 elever
Gruppe
13 m²

Klasserom Mellomtrinn
Kommunikasjon
D1 2017-09-08 For godkjennelse av oppdragsgiver

Våtrom

Rev.

Dato

Beskrivelse
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JAT

Utarbeidet

Fagkontroll
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Godkjent
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Målestokk (gjelder A3)
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1 : 200

Borkenes skole - Mulighetsstudie
Alternativ 4 Plan 2.etasje
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19,1 m

27,9 m

tilbygg

Eksisterende Ungdomstrinnfløy

skyvevegg

Teknisk
4 m²
bokhyller

bokhyller

Gruppe
16 m²

8. klasse
28 m²

8. klasse
38 m²

14 elever

19 elever

Heis
33 elever i sammenslåtte klasserom

bokhyller

8 elever

WC 8
3 m²

WC 8
3 m²

benk

tilbygg

7 elever

Plan 1. etasje 1:200
Forslag organisering av undervisningog felles funksjoner

12,6 m

Gruppe
14 m²

Lærere og Administrasjon

bokhyller

Alternativ 4

8. årstrinn

"gata"
åpent opp

skohyller
6-7 klasse

Kiosk
18 m²

skohyller/benk

WC Felles
HCWC
6 m²

Lager
9 m²

Gard 8
19 m²

skohyller/benk

Alternativ løsning med ny hovedinngang fra Øst
Tekstil/forming
49 m²
Musikk
78 m²

Elevinngang
6-7 og 8 klasse
Gruppe
13 m²

16 elever

Evt. scene

6 elever

Gruppe
16 m²

8. klasse
29 m²

Korridor
50 m²

14 elever

Hovedinngang

3 d printer
17 m²

Lager sløyd
20 m²

Heis

8. klasse
40 m²

8 elever

19 elever

WC
3 m²

33 elever i sammenslåtte klasserom

WC
3 m²

Materiall sløyd
Garderober 8. klasse

"gata"

Sko 8
15 m²

skohyller

VF
5 m²

skyvevegg

Sambruk
Skolekjøkken
59 m²

8 klasse

Flerbruksrom
27 m²

WC Felles

demo

Sko 6-8
25 m²

skyvevegg

anretningskjøkken

Samlingsareal
151 m²

VF/sko
13 m²

Naturfag
78 m²

skohyller

Administrasjon

Sløyd
59 m²

Garderober
Grupperom Mellomtrinn

Flerbruksrom
28 m²

16 elever

32 elever

Klasserom Mellomtrinn

Hovedinngang/
elevinngang 6-7 klasse

Elevinngang
8. klasse

Kommunikasjon
skohyller

Lager

D1 2017-09-08 For godkjennelse av oppdragsgiver
Rev.

Spesialrom
Våtrom

Forberedelse
16 m²

benk

Sko 4-5
24 m²

Dato

Beskrivelse
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JAT

Utarbeidet
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OYLIN
Godkjent
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Målestokk (gjelder A3)

Trapp
30 m²

Kvæfjord kommune

1 : 200

Borkenes skole - Mulighetsstudie
Alternativ 4 Plan 1. etasje

Elevinngang 4-5
klasse
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Alternativ 5 Plan 1. etasje
1 : 500
28,3 m

Eksisterende Ungdomsfløy

Nybygg
683 m² BTA

Areal Mindre ombygging
130 m²
40 m²
BTA

kiosk
Are
a
59 l rivin
8m g
²

Utvidelse av
samlingsareal

Korr
77 m²

"gata"
Samlingsareal
151 m²
Musikk
85 m²

sambruk

Skolekjøkken
59 m²

Lager
22 m²

scene

Eksisterende
1339 m²

Lager
15 m²
Sko 5-8
26 m²

Naturfag
84 m²

22,1 m

A

A

Sløyd
65 m²

Sko 4
26 m²

nybygg

3d pr.
13 m² Kunst og Håndv
40 m²
HCWC
5 m²

Administrasjon

Flerbruksrom
35 m²

nybygg

Forb/Lab
17 m²

VF

B
d
en
ter
sis
ek
m
lro
sia
pe

Utgang til skolegård/
Hovedinngang

Garderober

Utvidelse av samlingsareal

Klasserom Mellomtrinn

Inngang 4

eS

Administrasjon

y
sflø
s
rive

B

Spesialrom

Inngang 5-8

Våtrom

Vist ventilasjonsrom tilhører eksisterende bygg.
Nytt ventilasjonsrom for tilbygget plasseres på tak over tilbygget.

Alternativ 5 Plan 2.etasje
1 : 500

28,3 m

Eksisterende Ungdomstrinnfløy

Lager
5 m²

Gr
19 m²

4. klasse
30 m²

4. klasse
50 m²

25 elever

15 elever

15 elever

25 elever

25 elever

Merknad til revisjon D2:
Nybygg er utvidet (totalt 91 m²) for å få plass
til rømningstrapp og ekstra klasserom for
intensivt lesekurs.

Rev.

y
sflø

B

s
rive

Areal riving
Eks. Spesialromsfløy - 1824 m² BTA

Gr
19 m²

D2 2017-09-26 For godkjennelse av oppdragsgiver
D1 2017-09-08 For godkjennelse av oppdragsgiver

m
lro
sia
pe

Lager
Våtrom

HCWC
Gr
7 m²
19 m²
Lager
5 m²

7/8. klasse 7/8. klasse
30 m²
50 m²

eS

Klasserom Mellomtrinn

25 elever

7/8. klasse
50 m²

d
en
ter
sis
ek

Grupperom Mellomtrinn

5/6. klasse
50 m²

16 elever

nybygg

Gr
16 m²

5/6. klasse
32 m²

25 elever

Lesekurs
24 m²

B

Gr
16 m²

5/6. klasse
50 m²

gard 5-6

Are
a
59 l rivin
8m g
²

Matematikk

A

Areal nybygg
Basearealer - 683+808=1491 m² + vent. rom ca 70 m² = 1561 m² BTA
Evt. utvidelse av samlingsareal - 40 m² BTA
SUM nybygg - 1601 m²

Gr
14 m²

Eksist.
ventilasjonsrom
56 m²

Nybygg
808 m² BTA

gard 4

Eksist.ventilasjonsrom
56 m² BTA

gard 7-8

A

22,1 m

nybygg

Dato
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JAT
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OYLIN
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Målestokk (gjelder A3)

Kvæfjord kommune

som angitt

Borkenes skole - Mulighetsstudie
Alternativ 5

Areal Mindre renovering
Skolekjøkken/samlingsareal - 130 m² BTA
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Fra: Johansen, Oddrun K (Oddrun.K.Johansen@nav.no)
Sendt: 14.09.2017 11:32:18
Til: Torbjørn Larsen; Merete Hessen
Kopi: Kristoffersen, Grete
Emne: SV: Tilbakemelding fra Kvæfjord kommune angående utvikling av NAV-kontorene i Troms
Vedlegg:
Hei!
Viser til din henvendelse av 16.5.17, og samtale med administrasjonssjef Merete Hessen i gårdagens
partnerskapsmøte.
Vi beklager på det sterkeste at du ikke har fått svar på din henvendelse. Det skyldes i all hovedsak skifte av
fylkesdirektør i den tiden din henvendelse kom – og dessverre etterpå en forglemmelse.
Fylkesdirektør Grete Kristoffersen takker ja til din invitasjon til kommunestyremøtet den 12. oktober. Vi avtaler
tidspunkt i programmet med Merete Hessen.

Med vennlig hilsen
Oddrun Johansen
Avdelingsdirektør
NAV Troms
( 22 82 20 00//Mobil 970 297 67
* oddrun.johansen@nav.no

Fra: Torbjørn Larsen [mailto:Torbjorn.Larsen@kvafjord.kommune.no]
Sendt: 16. mai 2017 11:13
Til: Johansen, Oddrun K
Kopi: Merete Hessen
Emne: Tilbakemelding fra Kvæfjord kommune angående utvikling av NAV-kontorene i Troms

Hei.
Viser til brev av 4.4.2017 til ordførerne i Troms om utvikling av NAV‐kontorene i Troms, der det blir bedt om forslag
på politisk involvering i kommende utrednings ‐og planarbeid i saken.
Vi har diskutert saken i Kvæfjord formannskap og gjort følgende enstemmige vedtak:
Kvæfjord kommune ber om at utredningsprosessen innledes med at Fylkesdirektøren i NAV Troms kommer til
kommunestyret og orienterer om saken.
På denne bakgrunn vil jeg invitere Fylkesdirektør i NAV Troms til å gi slik orientering til vårt kommunestyre.
Vi har vårt første kommunestyremøte den 22. juni og neste deretter 12. oktober.
Håper dette kan være en god start på den politiske involveringen i prosessen.
Mvh
Torbjørn Larsen
Ordfører i Kvæfjord kommune
Mob:90868191
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Stortingsvalget 2017
Valgprotokoll

for valgstyret

Kommune

Kvæfjord

Fylke:

Troms Romsa

Ar:

2017

A Administrative

- Stortingsvalget

2017

forhold

Al Valgstyret
Sekretær:

Gjertsen June-Helen

E-postadresse:

Telefon:
Medlemmer

(inkl. møtende varamedlemmer):

Navn

Funksjon

Larsen Torbjørn Evald

Leder

Eriksen Karin

Nestleder

Gabrielsen Karoline

Medlem

Wikeland Linda

Medlem

Arnesen Bendiks Harald

Medlem

Danielsen Ola Asgeir

Medlem

Meyer Jan Sveinung

Medlem

Holand Birger

Varamedlem

Grønlund Wiggo Bjørnar

Varamedlem

Bakken Kåre Joakim

Varamedlem

Hokland Randi

Varamedlem

Bygdnes Anne Marit

Varamedlem

Norman Ole Ivar

Varamedlem

Kristiansen Anja Lone

Varamedlem

Elde Johan Helge

Varamedlem

Sivertsen Terje

Varamedlem

Bendiksen Patricia Ann

Varamedlem

Karlsen Linda Alise

Varamedlem

Hessen Asbjørn Ole

Vararnedlem

13.09.2017

10:23:41

Valgprotokoll
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for valgstyret

Side 1

A2 Valgtinget
Stemmekretser

og tid:

Navn på alle kretsene i kommunen
Krets

Apningstid

søndag

Apningstid

mandag

Moelv

16:00 —20:00

09:00 —14:00

Flesnes

16:00 —20:00

09:00 —14:00

Vik

16:00 —20:00

09:00 —14:00

Borkenes

16:00 —20 00

09:00 —20:00

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B1 Behandling

av rnottatte forhåndsstemmegivninger

B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmegivninger
Antall stemmegivninger
Forkastet
Antall forhåndsstemmegivninger
stemmegivning)

innenriks fra 1. juli til 9. august (tidlig-

Antall forhåndssternmegivninger

innenriks fra 10. august

Godkjente

0

18

0

454

0

1

0

8

Antall i beredskapskonvolutt

0

0

Sum mottatte forhåndsstemmegivninger

0

481

Antall brevstemmer

utenriks

Antall øvrige forhåndsstemmegivninger

utenriks og på Svalbard og Jan Mayen

Totalt antall

481

B1.2 Behandlede

forhåndsstemmegivninger

Forkastelser

Innenriks

Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen § 10-1 (1) a

Utenriks

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

Stemmegivningen er ikke kommet inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter
valgdagen §10-1 (1) g

0

0

Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen § 10-la (1) a

0

0

Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning

0

0

0

0

Stemmegivningen inneholder ikke tilstrekkelige
velgeren er § 10-1 (1) b

opplysninger

Stemmegivningen

er ikke avgitt til rett tid § 10-1 (1) c

Stemmegivningen

er ikke levert til rett stemmemottaker

Omslagskonvolutten

til å fastslå hvem

§ 10-1 (1) d

er åpnet eller forsøkt åpnet § 10-1 (1) e

Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning

§ 10-1 (1) f

§ 10-la (1) c

Sum forkastede forhåndsstemmegivninger
Godkjente forhåndsstemmegivninger

(skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1)

Totalt antall forhåndsstemmegivninger

13.09.2017 10:23.41

481
481
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B2 Foreløpig opptelling

av forhåndsstemmesedler

B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene
B2.1.1 Behandlede

stenger

ordinære forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall

Godkjente

Ant. sedler
440

Blanke

2

Tvilsomme

2

Total antall behandlede
B2.1.2 Partifordelte

forhåndsstemmesedler

445

444

forhåndsstemmesedler

Parti

Antall

Arbeiderpartiet
Demokratene

129
i Norge

2

Fremskrittspartiet

86

Helsepartiet

3

Høyre

65

Kystpartiet

0

Miljøpartiet

De Grønne

10

Nordting

0

Rødt

12

Senterpartiet

72

Sosialistisk Venstreparti

37

Alliansen

1

Kristelig Folkeparti

10

Liberalistene

1

Norges Kommunistiske

Parti

0

Partiet De Kristne

0

Venstre

12

Totalt antall partifordelte

stemmesedler

440

B2.1.3 Merknad
(Arsak til evt. differanse

Det er feilaktig

13.09.2017

mellom kryss i manntall

krysset i rnanntallet

10:23:43

(B2.1.1) og foreløpig

opptelling

(B2.1.2)

og evt. andre forhold)

for en person som kun har stemt ved Sametingsvalget.

Valgprotokoll
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B2.2 Opptalt etter kl. 17.00 dagen etter valgdagen

B2.2.1 Behandlede

(lagt til side og sent innkomne)

sent innkomne forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall

Godkjente

Ant. sedler
34

Blanke

1

Tvilsomme

1

Total antall sent innkomne forhåndsstemmesedler
B2.2.2 Partifordelte

36

36

sent innkomne forhåndsstemmesedler

Parti

Antall

Arbeiderpartiet
Demokratene

11
i Norge

0

Fremskrittspartiet

3

Helsepartiet

1

Høyre

7

Kystpartiet

0

Miljøpartiet

De Grønne

2

Nordting

0

Rødt

0

Senterpartiet

6

Sosialistisk

Venstreparti

1

Alliansen

0

Kristelig Folkeparti

0

Liberalistene

0

Norges Kommunistiske

Parti

0

Partiet De Kristne

0

Venstre

3

Totalt antall partifordelte

stemmesedler

34

B2.2.3 Merknad
(Arsak til evt. differanse

13.09.2017

10:23:44

mellom kryss i manntall

(82.2.1)

og foreløpig

opptelling

Valgprotokoll
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C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
Cl Oversikt over stemmer mottatt i alle kretser
Kryss i manntall

Sted for foreløpig
opptelling

Stemmekrets

Søndag

Opptalte

Mandag

Stemmesedler
urne

i

stemmer

I szerskilt
omslag

Fremmede

Moelv

Hos valgstyret

25

4

29

0

0

Flesnes

Hos valgstyret

82

22

104

0

2

Vik

Hos valgstyret

169

86

255

0

0

Borkenes

Hos valgstyret

271

497

769

3

41

547

609

1 157

3

43

Sum
Sum

1 156

C1.1 Merknad fra stemmestyrene

Borkenes — valgtingsstemmer
ordinære:
Sannsynligvis er en stemme avgitt uten at det er krysset i manntallet.

C2 Foreløpig opptelling

hos stemmestyrene

Det er ikke foretatt foreløpig opptelling hos stemmestyrene.

C3 Stemmegivninger

- valgting

C3.1 Stemmegivning

i særskilt omslag

Godkjente

1

Forkastet

2

Total antall stemmegivninger
C3.2 Forkastede

i særskilt omslag

stemmegivninger

Velger ikke i kommunens

i særskilt omslag

manntall §1 0 2(1) a)

2

-

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt
Total antall forkastede

3

allerede godkjent stemme §10-2(1) c)

stemmegivninger

0
2

C3.3 Fremmede stemmegivninger
Godkjente

43

Forkastet

0

Total antall fremmedstemmegivninger

13.09.2017 10:23:48

43
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C3.4 Forkastede

fremmede

Velger ikke i kommunens

stemmegivninger

manntall §10-2(1) a)

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt
Total antall forkastede

C4 Foreløpig opptelling

0

allerede godkjent stemme §10-2(1) c)

0

stemmegivninger

0

hos valgstyret

C4.1 Antall valgtingsstemmesedler

i urne
Kryss i manntall

Godkjente

Ant. sedler
1 147

Blanke

10

Tvilsomme

0

Total antall valgtingstemmesedler
C4.2 Partifordelte

1urne

valgtingsstemmesedler

1 156

1 157

i urne

Parti

Antall

Arbeiderpartiet
Demokratene

282
i Norge

0

Fremskrittspartiet

221

Helsepartiet

4

Høyre

202

Kystpartiet

0

Miljøpartiet

De Grønne

25

Nordting

0

Rødt

15

Senterpartiet

228

Sosial istisk Venstreparti

100

Alliansen

0

Kristelig Folkeparti

19

Liberalistene
Norges Kommunistiske

5
Parti

1

Partiet De Kristne

1

Venstre

44

Totalt antall partifordelte

13.09.2017

10:23:51

stemmesedler

1 147

Valgprotokoll
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C4.3 Merknad
(Arsak til evt. differanse

mellom kryss i manntall

C4.4 Antall stemmesedler

(C4.1) og foreløpig

opptelling

(C4.2) og evt. andre forhold)

i særskilt omslag
Kryss i manntall

Ant. sedler

Godkjente

0

Blanke

0

Tvilsomme

0

Total antall stemmesedler
C4.5 Partifordelte

i særskilt omslag

stemmesedler

1

0

i særskilt omslag

Parti

Antall

Arbeiderpartiet
Demokratene

0
i Norge

0

Fremskrittspartiet

0

Helsepartiet

0

Høyre

0

Kystpartiet

0

Miljøpartiet

De Grønne

0

Nordting

0

Rødt

0

Senterpartiet

0

Sosialistisk Venstreparti

0

Alliansen

0

Kristelig Folkeparti

0

Liberalistene

0

Norges Kommunistiske

Parti

0

Partiet De Kristne

0

Venstre

0

Totalt antall partifordelte

stemmesedler

0

C4.6 Merknad
(Arsak til evt. differanse
Stemme

mellom kryss i manntall

i særskilt omslag telles opp sammen

13.09.2017

10:23:51

(C4.4) og foreløpig
med fremmede

opptelling

stemmer

(C4.5) og evt. andre forhold)

for å ivareta hemmelig

Valgprotokoll
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C4.7 Antall fremmede

stemmesedler
Kryss i manntall

Godkjente

Ant. sedler
41

Blanke

3

Tvilsomme

0

Total antall fremmedstemmesedler
C4.8 Partifordelte

fremmede

43

44

stemmesedler

Parti

Antall

Arbeiderpartiet
Demokratene

10
i Norge

0

Fremskrittspartiet

14

Helsepartiet

0

Høyre

3

Kystpartiet

0

Miljøpartiet

De Grønne

0

Nordting

0

Rødt

0

Senterpartiet

8

Sosialistisk Venstreparti

3

Alliansen

0

Kristelig Folkeparti

0

Liberalistene

1

Norges Kommunistiske

Parti

0

Partiet De Kristne

2

Venstre

0

Totalt antall partifordelte

stemmesedler

41

C4.9 Merknad
(Arsak til evt. differanse
1 stemme

fra særskilt

13.09.2017

mellom kryss i manntall

(C4.7) og foreløpig

omslag er talt opp sammen

10:23:51

med fremmede

opptelling
stemmer

(C4.8) og evt. andre forhold)
for å ivareta hemmelig

Valgprotokoll
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D Endelig opptelling
D1 Forhåndsstemmer
01.1 Opptalte forhåndsstemmesedler
Type

Godkjente

Blanke

Forkastet

Total

Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger

440

2

2

444

Opptalt etter kl. 17.00 dagen etter valgdagen

34

1

1

36

474

3

3

480

Total antall opptalte forhåndsstemmesedler

D1.2 Forkastede

forhåndsstemmesedler
Startet senest
valglokalene

Type forkastelse

4 timer før
stenger

Opptalt

etter stenging

Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)

0

0

Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)

0

0

Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1)

1

1

Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) cl)

1

0

Totalt antall forkastede stemmesedler

2

1

D1.3 Godkjente forhåndsstemmesedler

fordelt på parti

Parti

Endelig

Arbeiderpartiet
Demokratene

140
i Norge

2

Fremskrittspartiet

89

Helsepartiet

4

Høyre

72

Kystpartiet

0

Miljøpartiet

De Grønne

12

Nordting

0

Rødt

12

Senterpartiet

78

Sosialistisk Venstreparti

38

Alliansen

1

Kristelig Folkeparti

10

Liberalistene
Norges Kommunistiske

1
Parti

0

Partiet De Kristne

0

Venstre

15

Totalt antall partifordelte

13.09.2017

10:23:51

stemmesedler

474
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01.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling

av forhåndsstemmesedler

Parti

Foreløpig

Arbeiderpartiet

Endelig

Avvik

140

140

0

2

2

0

89

89

0

4

4

0

72

72

0

0

0

0

12

12

0

0

0

0

Rødt

12

12

0

Senterpartiet

78

78

0

Sosialistisk Venstreparti

38

38

0

1

1

0

10

10

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

15

15

0

474

474

0

Demokratene

i Norge

Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kystpartiet
Miljøpartiet

De Grønne

Nordting

Alliansen
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Norges Kommunistiske

Parti

Partiet De Kristne
Venstre
Totalt antall partifordelte

stemmesedler

D1.5 Merknad
(Arsak til evt. differanse

mellom foreløpig

og endelig

opptelling

av forhåndsstemmer.)

D2 Valgtingsstemmer
D2.1 Opptalte valgtingsstemmesedler
Type

Godkjente

Ordinære
Særskilt
Fremmede
Total antall opptalte valgtingsstemmesedler

13.09.2017

1023:51

Valgprotokoll

Forkastet

Total

1 147

10

0

1 157

0

0

0

0

41

3

0

44

1 188

13

0

1 201

for valgstyret
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D2.2 Forkastede

valgtingsstemmesedler

Type forkastelse
Seddelen

manglet

Ordinære

off stempel §10-3(1)

a)

Det fremgår

ikke hvilket valg stemmeseddelen

Det fremgår

ikke hvilket parti eller gruppe velgeren

Partiet eller gruppen
Totalt

forkastede

stiller ikke liste §10-3(1)

gjelder §10-3(1)

b)

har stemt pa §10-3(1)

c)

d)

stemmesedler

D2.3 Godkjente valgtingsstemmesedler

Fremmede

Total

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

fordelt på parti

Parti

Endelig

Arbeiderpartiet
Demokratene

292
i Norge

0

Fremskrittspartiet

235

Helsepartiet

4

Høyre

205

Kystpartiet

0

Miljøpartiet

De Grønne

25

Nordting

0

Rødt

15

Senterpartiet
Sosialistisk

236
Venstreparti

103

Alliansen

0

Kristelig Folkeparti

19

Liberalistene
Norges Kommunistiske

6
Parti

1

Partiet De Kristne

3

Venstre

44

Totalt antall partifordelte

13.09.2017

Særskilt

10:23:52

stemmesedler

1 188

Valgprotokoll

for valgstyret

101

Side 11

D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler
Parti

Foreløpig

Arbeiderpartiet

Endelig

Avvik

292

292

0

0

0

0

235

235

0

4

4

0

205

205

0

0

0

0

25

25

0

0

0

0

15

15

0

Senterpartiet

236

236

0

Sosialistisk Venstreparti

103

103

0

0

0

0

19

19

0

6

6

0

1

1

0

3

3

0

44

44

0

1 188

1 188

0

Demokratene

i Norge

Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kystpartiet
Miljøpartiet

De Grønne

Nordting
Rødt

Alliansen
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Norges Kommunistiske

Parti

Partiet De Kristne
Venstre

Totalt antall partifordelte stemmesedler
D2.5 Merknad
(Arsak til evt. differanse

13.09.2017

10:23:52

mellom foreløpig

og endelig opptelling

av valgtingsstemmer)
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D3 Totaloversikt

over antall stemmesedler

fordelt på parti
Valgting

Forhånd

Parti

Total

140

292

432

2

0

2

89

235

324

4

4

8

72

205

277

0

0

0

12

25

37

0

0

0

Rødt

12

15

27

Senterpartiet

78

236

314

Sosialistisk Venstreparti

38

103

141

1

0

1

10

19

29

1

6

7

0

1

1

0

3

3

15

44

59

474

1 188

1 662

Arbeiderpartiet
Demokratene

i Norge

Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kystpartiet
Miljøpartiet

De Grønne

Nordting

Alliansen
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Norges Kommunistiske

Parti

Partiet De Kristne
Venstre
Totalt antall partifordelte

stemmesedler

Underskrifter:
Dato:
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