
Møtereferat - Prosjektering av ny barnehage og kulturhusdel ved Tolga skole 

Dato: 22.05.2018 
 

Gruppe: Prosjektgruppa 

Tilstede: Ragnhild Aashaug, Harald Sørli, Bjørn Morten Galaaen, Inge Erlimo, Astrid 
Moen, Reidun Joten, May Irene Løseth, Berit K. Graftås, Ann Kristin 
Sandvik (for Lotte Iversen), Eivind Moen 
 

Forfall: Marit Gilleberg, Live M. Ryen, Lotte Iversen 
 

Andre tilstede: Norconsult v/Bjørn Fredheim, Birgit Wikan Berg 
 

Referat fra  
forrige møte: 

Ingen merknader til referat fra møte 20.04.2018. 
 
 

Tema: 
Framdriftsplan 

Det er nå klart for å inngåelse av avtale med Norconsult som PLE. 
Norconsult har signalisert at de trenger noe mer tid til utarbeiding av 
anbudsgrunnlaget enn forutsatt i revidert framdriftsplan fra 11/3. De 
foreslår at byggeprosjektet først legges ut på anbud 15/9, mot tidligere 
planlagt 1/7. 
Årsaken til dette er først og fremst at fristen for innspill har blitt 
forskjøvet 1 måned, fram til 15/5. Det blir dermed i praksis for liten tid til 
å utarbeide et samlet anbudsgrunnlag for ombygging/bygging av skole, 
barnehage og kulturhusdel innfor den gamle tidsfristen, som var satt til 1. 
juli. 
 

I samråd med Abakus foreslås det gjennomført en prekvalifisering før 
prosjektet legges ut på anbud. Ny anbudsfrist foreslås satt til 1. 
november, med beslutning om realisering i kommunestyret i desember. 
Kontraktsinngåelse og byggestart kan da skje i januar 2019. 
Byggeperiode for ny barnehage: 02.01.- 01.08.2019 
Byggeperiode for ombygging av Tolga skole: 01.05.-01.09.2019 
Byggeperiode for ny kulturhusdel: 01.08.2019- 01.07.2020 
 

Det blir nødvendig med en egen plan for logistikken rundt 
byggeperioden. 
 

Forslag til endret framdriftsplan enstemmig vedtatt. 
Endringene refereres i administrasjonsutvalget og kommunestyret. 
Ny framdriftsplan følger vedlagt referatet. 
 

Tema:  
Hva slags type 
kjøkken/skolekjøkken/ 
kantine skal vi ha? 

Det er ønskelig med et enkelt produksjonskjøkken i forhold til 
kulturhusdelen og kantine. 
Den daglige drifta av kantina må forankres. 
Diskusjon omkring plassering av søppelrommet. 
Skolekjøkken fast 2 dager i uka. Elevbedrift 3 dager x 10 uker. 
Det kan bli et enkelt skolemåltid i framtida. 
Det settes ned ei «kjøkkengruppe» som får i oppgave å se på hvordan et 
skolekjøkken og kjøkken/kantine bør og kan utformes innenfor gitte 
rammer. 
 

Tema:  
Romprogram og 
planløsninger 

Norconsult gikk gjennom romprogram og planløsning datert 18.05.2018. 
Alle IMG-ene har sendt over sine romprogram til Norconsult. 
 



Det er en mulig konflikt mellom plassering av vognrom for småbarnehage 
b og behovet for transport inn og ut av området foran hovedinngangen. 
Dette må sees på sammen med et samlet uteområde. 
 

Det ble uttrykt ønske om at virksomhetene fikk en sjanse til å gi innspill til 
siste planutkast. Spesielt med hensyn til personalrom. 
Felles kantine legges til grunn for planløsningen. Virksomhetene bes 
komme med innspill til hvordan ei slik felles kantine må innredes og 
fungere for å kunne bli et fleksibelt personalrom for alle virksomheter, 
inkludert kommunehuset og helsesenteret. 
 

Norconsult forsøker å få inn inntil 50 personalskap i planløsningen. 
Diskusjon omkring låsesystemet. Soneinndeling og adgang. Off-line- 
kontra On-linesystem. Knyttes opp mot brannalarm. Hvilke dører må 
låses? Ca kr. 7000 pr dør.  
 

I forbindelse med utarbeiding av anbudsgrunnlag, vil PLE i tiden som 
kommer sende ut detaljerte spørreskjemaer IMG-ene. 
 

Tema: 
Innspill utearealene 

 

Tiltak / 
Saker til oppføling: 

Det er ønskelig at alle virksomheter gir innspill på hvordan ei felles 
kantine må innredes og fungere for å kunne bli et fleksibelt personalrom 
for alle virksomheter, inkludert kommunehuset og helsesenteret.  
Frist for innspill settes til tirsdag 29/5. 

Framdrift: Jfr. egen sak. 
 

Neste møte: Neste møte i prosjektgruppa blir fredag 8. juli kl. 08:00-10:00. 

Referent: Eivind M 

 
 


