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PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra
avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill. kroner
holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

SAKSFRAMSTILLING

Rådmannen viser til behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 i kommunestyret
17.12.2018 (sak 139/18) hvor det i verbalpunkt 1. for investering står: Det bygges ny skole i
Veavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og
tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanleggingen forutsettes
startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.
Prosess rundt tomtevalg er blitt noe forsinket på grunn av at det sent i prosessen i 2019
kom opp et nytt alternativ til tomt som var verdt å utrede. I tillegg er det viktig å ha et så
godt grunnlag som mulig for å kunne mene noe om kommende kostnader knyttet til de
ulike alternativene. Det planlegges nå for at sak om tomtevalg til ny skole Veavågen legges
frem for politisk behandling i hovedutvalg teknisk og miljø 28. april, formannskapet 4.
mai, og påfølgende kommunestyre 11. mai. Rådmannen har oppfattet det slik at tempo
skal prioriteres, og saken kan da rekke hovedutvalg teknisk og miljø, men ikke oppvekst
og kultur før formannskapet den 4. mai. Rådmannen overlater til kommunestyret å ha en
endelig mening om dette.
Investeringsprosjekt «Ny skole Veavågen» er i gjeldende økonomiplan planlagt med
oppstart i 2021 og ferdigstillelse i 2024. Vedtatt budsjettramme er på 303 mill. kroner og
prosjektet er i rød fase – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %).
Kalkylen på 303 mill. kroner er foreløpig og basert på at det føres opp en ny skole for 400
elever fordelt på rundt 5.400 m2 på eksisterende skoletomt. Kalkylen er videre basert på at
all bygningsmasse på dagens tomt skal saneres unntatt SFO bygningen, noe som er i tråd
med løsningen i prosjektrapporten utarbeidet av Norconsult i mai 2018.
Det jobbes nå med å utarbeide et beslutningsunderlag angående tomtealternativene. For å
kunne utarbeide nødvendig kvalitet og kostnadsestimat for de ulike alternativene vil det
være behov for å kartlegge grunnforhold, potensiell plassering og utnytting av tomt,
infrastruktur og ledningsnett, med mer. Noe av dette krever kjøp av tjenester.
Investeringsprosjektet har ikke budsjettmidler i 2020. Rådmannen foreslår derfor at 0,5
mill. kroner av investeringsbudsjett 2021 avsatt til Ny skole Veavågen flyttes til budsjett
2020 for at det skal kunne utføres nødvendige undersøkelser for å styrke
beslutningsgrunnlaget knyttet til tomtevalg for ny skole. Budsjettendringen påvirker ikke
prosjektets totalramme.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med forslag til vedtak som fremgår
av side 1, herunder:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra

avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill. kroner
holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

Rådmannen i Karmøy, 05.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
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