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Prosjekt Tolga Oppvekst- og kultursenter – prosjektgruppemøte 01/18
1. Ragnhild orienterte om sammensetting av prosjektgruppa og prosessen med utlysning
av anbud på ekstern prosjektledelse (PLE). PLE kan være på plass 1. mai. Det ble også
presisert at navnet på prosjektet er «Tolga Oppvekst- og kultursenter» og er det som
skal benyttes i omtale av prosjektet.
2. Bruk av ekstern bistand før PLE er på plass. Norconsult kan benyttes til noe bistand
ifm tekniske løsninger, arkitekt, ol, men dette skal skje etter avtale/avklaring med
intern prosjektleder (PLI) Eivind Moen.
3. Videre framdrift/oppfølging:
 Marit G oversender kostnadstallene fra mulighetsstudien til Bjørn Fredheim
 Musikkrom, teknisk avklaring i forhold til romvolum, takhøyde, mm, for å
kunne gå videre med planlegging barnehage og bruk av kjellerlokalene for å få
klarhet i spørsmålet om det kan brukes som skissert
 Bjørn Fredheim og arkitektene kvalitetssikrer mulighetsstudiet som er valgt for
å se om valgt løsninger er mulig å gjennomføre
 Eivind koordinerer ekstern teknisk bistand
 Alle innspill til prosjektgruppa skal gå gjennom leder for IMG
 Sambruksområdet/rommet ønskes plassert et annet sted og helst i nærheten av
kulturbygget
 Framdriftsplan forskyves EN måned ut i tid. Frist for innspill fra innspill og
medvirkningsgruppene (IMG) blir da 15. mai. Ny fremlagt fremdriftsplan
innarbeides i prosjektplanen.
For å kunne overholde frist for anbudsutlegging betinger det at romprogram er
på plass innen 15. mai
 Rekkefølge i utbygging, barnehage skole første vinter 2018-19 og deretter
kulturbygg. Vidarheim brukes som avlastnings-/erstatningsbygg for skolen
under utbyggingen 2018-19
 Innen frist 15. mai må det også være avklart de forberedelser som Teknisk
enhet kan utføre, i denne forbindelse, i løpet av sommeren 2018.
 Informasjon om prosjektet skal legges på kommunens hjemmeside og
oppdateres jevnlig
 Berit, May I, Eivind og Harald gjennomfører befaring av lokalene sammen
med Bjørn Fredheim onsdag 14.03. kl 1300.
 Eivind utarbeider en mal for referat som kan brukes til prosjektgruppas møter



Møteplan prosjektgruppe
Neste møte fredag 23. mars kl 0830 og deretter hver 14. dag.
Harald Sørli
referent

