PLAN OG TEKNISK
Ingolf Bones
Rognvegen 7

29.09.2017

2630 RINGEBU

Deres ref.:

Vår ref.:

17/1652-15 4544

Ark.:

FA - H45

BOFELLESSKAP FOR FUNKSJONSHEMMEDE - MØTEREF. 02 BYGGEKOMITEEN
28.09.2017
Deltakere:
Byggekomiteen (BK)
Ringebu kommune

Brede Holdbrekken, Esle Sæter,
Berit Aarnes (for Arild Kongsrud), Ståle Sønsteli
Jostein Gårderløkken , Per Kr. Simengård (PL, ref.)

Kopi:
Deltakere
Per H. Lervåg
Arild Kongsrud
Ingolf Morten Bones
Erik Odlo
Møtested/dato:
Ringebu rådhus 28.09.2017 kl 10 – 11
Neste møte:
Avtales senere
Sak

Referat i henhold til saker i innkalling til møtet.

02.01 Gjennomgang av forrige referat
Til pkt. 01.02 - Reglement for gjennomføring av bygging av bofellesskap
Byggekomiteen etableres som et «utvalg» med ordinær innkalling med
saksframlegg.
Ihht. reglementet skal referat fra møter i BK refereres i formannskapet.
BK ønsker referat og øvrig korrespndanse tilsendt på e-post.
Til pkt. 01.03 - Arbeidsform og medvirkning
Aktuelle involverte råd, utvalg, brukergrupper og pårørende er infomert og har
hatt mulighet til å komme med innspill. Positive møter og gjennomganger. Fått
innspill fra noen grupper – ellers ikke mottatt protokoller eller andre innspill de
siste 2-3 uker. Kan tyde på at informasjonen har vært rimelig bra.
Viktig ikke å forfordele noen grupper – bofellesskapet skal være for alle.
Foreldregruppe har kommet med innspill som er kommentert og sendt videre
til arkitekter. Foreldregruppena inviteres ikke til møte i byggekomiteen som de
foreslo. De blir igjen involvert ved senere innspillsfaser.

Ansvar

Til pkt. 01.05 - Framdrift
Etablert framdrift går ihht. plan.
Innpill til økonomiplan gitt 25.09.17 tilpasset gjeldende framdrift med følgende
kostnadsfordeling:
2017: 1 mill, 2018: 14 mill, 1019: 22 mill.
PL skisserte mulig framdrift med jevnere dilaog mellom arkitekt og BH/bruker
enn opprinnelig plan la opp til. Konkretiseres når arkitekt er valgt og dialog er
opprettet.
Dato for utsendelse av anbudsforespørsel til entreprenører er uendret,
01.02.2018.
Tomt er ikke overskjøtt, skal ikke by på problemer.
PL vurderer om vi skal gjennomføre grunnundersøkelser.
Til pkt. 01.06 - Møtekalender
BK legger opp til møter ved behov og neste møte avtales senere men det er
aktuelt når arkitekt har startet planleggingsarbeidet og det er tid for dialog for
å utveksle innspill.

02.02 Innstilling av arkitekt
Brev med forslag til innstilling ble oversendt BK 27.09.2017 og gjennomgått i
møtet.
En enstemmig byggekomiteen innstiller på administrasjonens forslag;
«Evalueringen viser at Union Consult kommer best ut i konkurransen, og
administrasjonen anbefaler Ringebu kommune å gå i kontraktsforhandlinger
med dem.»
Det er sendt avklarende spørsmål til tilbyder med laveste pris for å få bekreftet
oppgaveforståelse og at leveransen er komplett. Tilbakemelding var ikke
mottatt til møtet. Vurderes når mottas. BK informeres.

Saksbehandler: Per Kristian Simengård, tlf. 61 28 30 66

Med vennlig hilsen

Per Kristian Simengård
avdelingsingenør
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