
 
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted: mandag 19.11.18 kl.08.00 på kommunens møterom 
Til stede: Geir Knutsen, Trond Henriksen, Atle Larsen, May Bente Eriksen, Arild 

Hammeren, Øyvind Hauken og Ronny Isaksen. 
 

Forfall: Britt M Hansen. 
 

Ellers møtte:  Fra kl.09.00 på SKYPE - Åge Aleksandersen (WSP), Per Ivar Rasmussen og Ola 
Richardsen (begge PEAB). 

 
 
 
1 – Samspillsfasen  
Torsdag 15.november vedtok kommunestyret å inngå kontrakt med PEAB på 
forprosjektering/samspillsfase i skoleprosjektet. I forrige uke startet WSP med 
skoleutviklingsprosjektet og i den forbindelse ble også «nyskolen» diskutert. Etter en runde rundt 
bordet har medlemmene i styringsgruppe fått følgende innspill: 

• Lærerne bekymret for at det blir for lite klasse- og grupperom. 
• Små garderober og da spesielt i forbindelse med bassengfløyen. For lite med 15 kvm når 

eksempelvis disse skal brukes til fotballkamper etc. 
• Samordnet hjelpetjeneste er skeptisk til samlokalisering – det er ikke besluttet noe formelt 

om barnevern skal samlokaliseres men det er en bestemt mening om at PPT og helsesøster 
skal samlokaliseres med skolen. 

• Biblioteket er fremdeles skeptisk til samlokalisering med tanke på veggplass men vil jobbe for 
å tilpasse seg nye lokaliteter. Det vil være en mulighet for å bygge inn vinterhagen slik at 
disse kan brukes hele året. På denne måten vil også biblioteket få mere plass. 

• Det er kommet et skriv til samspillsfasen fra frivilligheten i Båtsfjord ved 
Frivillighetssentralen. Skrivet er distribuert til styringsgruppen og WSP pr.e-post. 

 
 
2 – Intern organisering 
Det er mange aktører i prosjektet som har forskjellige funksjoner. Derfor er det viktig at vi i 
samspillsfasen vet hvem som skal gjøre hva. Det er PEAB som har ansvar for den overordnede 
prosessen med WSP og Båtsfjord kommune som operative pådrivere. Følgende har ansvar: 

• Fra Båtsfjord kommune vil det være May Bente Eriksen og Øyvind Hauken som har ansvar 
for å kjøre prosessene med arbeidsgruppene i samarbeid med WSP. 

• I WSP er det Beate Aske Løtveit og Lin Gloppen sammen som samarbeider med Båtsfjord 
kommune. 

• PEAB har det overordnede ansvaret for oppsett av framdrifts- og møteplan. 
• Første fellesmøte er satt til 19.desember. Informasjon om dette sendes ut i dag 

(19.november), og det forventes at de forskjellige arbeidsgruppene jobber hver for seg og 
sender inn sine innspill til May Bente Eriksen. 

 
 
 
 



 
 
3 – Info fra PEAB (fra kl.09.00 på SKYPE) 

• PEAB presenterte selskapet og sin prosjektadministrasjon (pp-presentasjon). 
• Kontrakt – skulle underskrives i Båtsfjord i dag men må justeres litt. Kommer rundt pr.e-post. 
• Samspillsfasen  

o Må være løpende dialog med brukerne for å få innspill til møte 19.desember i 
Båtsfjord. 

o Det er veldig knapp tid å jobbe med innspill fra 19.desember til 1.februar 2019. 
Imidlertid tas det sikte på å presentere endelig kostnadsramme og hovedtrekkene i 
forprosjektrapporten. Endelig ferdigstillelse av forprosjektet vil være 01.03.2019. 

o Det er også ønskelig fra kommunen sin side at det lages kuttliste tas med i 
beslutningsunderlaget til 01.02.2019. 

• Økonomi - I forhold til et mål om 15.mill i besparelser får PEAB «frie tøyler» til å komme med 
forslag til innsparinger.  

• Rapportering – PEAB rapporterer månedlig til Prosjektleder; status i forhold til 
honorarbudsjett, framdrift, endringer, HMS og andre relevante forhold. Prosjektleder 
rapporterer videre vil kommunen rundt 8. i hver måned. 

• Møter - PEAB vil kjøre prosjekteringsmøter ukentlig. Det vil avholdes egne samspillsmøter 
med representanter fra Prosjekteier og brukere. Trond Henriksen er Båtsfjord kommunes 
representant. WSP vil også møte. Videre sender PEAB ut møteplan for samspillsfasen når 
denne er på plass. 

• Bassenget – Tilbudet til PEAB er basert på at bassengfløyen fungerer som en enhet, også 
med tanke på tekniske anlegg. PEAB med tekniske fagrådgivere må snarest avklare de 
stedlige forholdene slik at løsningsforslag kan fremlegges. Det forutsettes at bassenget skal 
være mest mulig i drift i byggetiden. 

• Tilfluktsrom – det må gjøres avklareringer rundt eksisterende tilfluktsrom tilknyttet 
bassengfløyen – må dette videreføres? PEAB gjør undersøkelsene. 

• Tekniske detaljer – navn på dører etc. må på plass i en egen plan. Dette tas opp på 
kommende møte. 

 
4 - Alternative skolelokaler  
I byggeperioden må 6.- 10.klasse i egne lokaler. 5.klasse blir på Nordskogen skole. Alternativer som 
ble diskutert: 

1. Spres på flere lokaliteter 
2. Samles i et bygg eks. på Foma i lokalene der VGS holder til. 
3. Settes opp brakkerigg i forbindelse med idrettshallen der en også ser muligheter til 

sambruk med fasilitetene på idrettshallen og Nordskogen skole. 
WSP undersøker muligheten med å organisere dette j.fr. punkt 3. Båtsfjord kommune 
oversender tegninger over idrettshallen til WSP. 

 
 
 
 
 
Møte hevet 10.20. 
 
 
Ronny Isaksen, referent 


