
 

MØTEPROTOKOLL - Fast Byggekomitè 
 

Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen    
Dato: 22.11.2013 
Tid:            09:00 
 
Til stede på møtet 
 
Møteleder John Thune (Krf) 
                 
   
Medlemmer 
 
Forfall 
 
Administrasjonen  

Hanne Bull Fladstad (H), Dagfinn Søtorp (So), Ida Bremnes (Ap),  
 
Ikke møtt: Bjørn Erik Studsrud (V), Hovedverneombud Sigrun Brigtsen.  
 
Kommunalsjef Jon Ådalen 

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 16/13 - t.o.m. sak 16/13  

 
Protokoll  

 

 
Merknader  

 
Orientering 

Kommunalsjef Jon Ådalen orienterte om status for prosjekter under arbeid og planlegging. 

• Kirkeng barnehage 
o Anbudsåpning er gjennomført 
o Anbudsprotokoll ble gjennomgått 
o Foreløpig budsjett ble presentert – legges frem til behandling i egen sag i 

januar 2014. 
o Biobrenselanlegg for begge byggeprosjektene er under utredning. 

Byggekomiteen vil ha gjennomgang av prosjektet med kostnader neste møte. 
Byggekomiteen ønsker også fremlagt alternativt prosjekt for varmepumpe 
basert på jordvarme. 
 

• Kirkeng skole 
o Forprosjektet er ferdig og ble lagt ut på Doffin som totalentreprise i oktober. 

Konkurransen ble stanset og vil bli lagt ut igjen som delte entrepriser. Det 
gjennomføres først en prekvalifiseringsrunde av aktuelle entreprenører for 
deretter å gjennomføre anbudskonkurranse for Hovedentreprise bygg og 
Hovedentreprise tekniske fag. 

o Byggekomiteen godkjente modell for delte entrepriser. 
o Prekvalifiseringen legges ut på Doffin 25.11.2013. 
o Skolebygget planlegges ferdig for overtagelse 1.7.2015. 



 
• Skautun 

o Forprosjekt Skautun er kommet langt og avventer videre beslutninger. 
o Rakkestad Kommune, byggekomiteen og adm. ledelse er invitert til befaring 

og gjennomgang av Sarpsborg kommunes nye omsorgssenter på Valaskjold 
fredag 6.12 kl 12.00. De som ønsker å delta fra byggekomiteen melder til 
Ådalen. 
 

• Østbygda skole 
o Forslag til kontrakt ble gjennomgått. Avsluttende forhandlinger gjennomføres 

med kjøper. 
 
 
 
 
 
   
   
 
 



SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
16/13 13/2183   
 MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN 1.11.2013.  

 
  



16/13 MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN 1.11.2013.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Fast byggekomitè den 1.11.2013 godkjennes. 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Fast Byggekomites vedtak  
Møteprotokoll fra møte i Fast byggekomitè den 1.11.2013 godkjennes. 
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