
 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  BM Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 18/1275    

 

 

FORPROSJEKT SVINNDAL SKOLE - ORGANISERING OG MILEPÆLER  

 

 

Rådmannens forslag: 

1. Forslag til organisering av forprosjektet (sè vedlegg 1) samt milepæler som beskrevet i 

saksframlegget, vedtas. 

2. Det bevilges kr. 150 000,- til arbeidet med forprosjektet. 

3. Finansiering av forprosjektet fra disposisjonsfondet. 

 

 

 

Faktiske opplysninger 

Gymsalen ved Svinndal skole er gammel og slitt og behovet for en ny gymsal er stort. 

 

I Kommunestyret 15. november 2018, sak 0037/18, ble følgende vedtak fattet: 

 

1. Det skal bygges ny gymsal ved Svinndal skole, jf. alternativ C, ny gymsal  

 

2. Forslag organisering og milepæler legges fram for FSK og KST før jul 2018. Jf. pkt. 3, 

s5.  

 

3. Forprosjekt skal startes innen 15. januar 2019, og avsluttes innen 31.mars 2019.  

 

4. Forprosjektet skal i tillegg gi svar på hvilke behov og tiltak som må gjennomføres med 

tanke på bygningsmasse for å imøtekomme befolkningsvekst samt forventede krav til en 

fremtidsrettet skole og barnehage i Svinndal.   

 

Vurderinger 

En ny gymsal ved Svinndal skole vil berøre mange, derfor anser vi det som nødvendig og 

riktig med en bred involvering i forprosjektet. 

 

Forslag til organisering av forprosjektet: 

 

 Oppdragsgiver:  Kommunestyret 

 Styringsgruppe:  Formannskapet, ledet av ordfører 

 Prosjekteier:   Rådmann 

 

 

 



 

 

 Prosjektgruppe:  

1. Kommunalsjef Miljø og teknikk (leder) 

2. Kommunalsjef Oppvekst og kultur 

3. Plan- og utviklingssjef 

4. Representant fra kommunestyret – leder Oppvekst og kulturutvalget 

5. Virksomhetsleder Svinndal skole og barnehage 

6. Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 

7. Leder FAU 

8. Leder elevrådet 

9. Representant utpekt av Våler idrettsråd 

 Referanse-/ressursgruppe 

1. Utvalgte lokale interessenter 

2. Representant fra Origosenteret 

3. Skiptvet kommune 

4. Samarbeidsutvalg (SU) 

5. Representant frivillige 

6. IT-fagperson 

7. Økonomi-kompetanse 

8. Rådgiver kommunikasjon og samfunnskontakt. 

 

Se for øvrig eget vedlegg (organisasjonskart). 

 

Det foreslås følgende milepæler i forprosjektet: 

A. Oppstart forprosjekt tirsdag 15. januar 2019. 

o Første møte i prosjektgruppa. 

o Informasjonsmøte referanse-/ressursgruppe. 

B. Opprette egne sider på Facebook og kommunens nettsider der informasjon legges ut, 

f.eks. møtereferater. Frist: 20. januar 2019. 

C. Folkemøte/workshop 13. mars 2019.  

D. Rapportering FSK i mars 2019. 

E. Rapport fra forprosjektet ferdigstilles innen 31. mars 2019. 

F. Rapporten behandles politisk i april/mai 2019. 

 

Forprosjektet skal levere på vedtaket i kommunestyret 1. november 2018, sak 0037/18. 

Mulighetsstudien som ble framlagt i det samme kommunestyremøtet vil være en del av 

grunnlaget for arbeidet i forprosjektet. 

 

Det vil kunne bli behov for å hente inn ekstern kompetanse under arbeidet med forprosjektet. 

I tillegg kan det bli aktuelt med noe reisevirksomhet for å besøke tilsvarende prosjekter. Det 

foreslås derfor at det bevilges kr. 150 000,- til arbeidet med forprosjektet. 

 

 

Vedlegg 

1. Organisasjonskart. 

 

 


