
Rakkestad kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
 
Utvalg: Fast Byggekomite  
Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset  
Dato: 24.01.2013  
Tid: 10:00  
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Tittel   
  
 Godkjenning av protokoll 
  
1/13 13/61   
 FAMILIESENTER- ORIENTERING  

 
2/13 13/60   
 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG  

 
3/13 13/63   
 KIRKENG SKOLE - NYBYGG  

 
4/13 12/2451   
 MELDING - UTVIDELSE AV PROSJEKTGRUPPE - 

FAMILIESENTERET  
 

 
 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
 
Rakkestad, 17. januar 2013 
 
 
 
John Thune (s) 
leder 
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1-13 FAMILIESENTER - ORIENTERING  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: 614  
Arkivsaksnr.: 13/61    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/13 Arbeidsmiljøutvalget 21.01.2013 
1/13 Eldrerådet 21.01.2013 
1/13 Rådet for funksjonshemmede 22.01.2013 
1/13 Fast Byggekomite 24.01.2013 
/ Ungdomsrådet  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Orienteringen tas til etterretning for øvrig ingen bemerkninger til prosjektet. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg  
Ingen 
 
Utrykt vedlegg 
Kommunestyresak 26/12. 
 
 
Bakgrunn 
Familiesenteret, Rakkestad Helse og velferdssenter har over en lengre periode blitt planlagt 
og utviklet som kommunens nye dagsenter med alle forebyggende helsetjenester og 
folkehelseapparat lokalisert. 
 
Fast Byggekomite og Kommunestyret fattet vedtak, hhv 8.06.2012 og 21.06.2012 slik: 

• Byggekomiteen godkjenner planene som foreligger for familiesenteret 
• Prosjektet igangsettes med byggestart høsten 2012 
• Endelig budsjett forelegges byggekomiteen for godkjenning  

 
Rakkestad Kommune har som første kommune i landet fått innvilget ca kr 9,0 mill i direkte 
tilskudd fra Husbanken til prosjektet. 
 
 
Hjemmel 
Kommunen skal legge fram for Arbeidsmiljøutvalget, til behandling, saker som kan få 
vesentlig betydning for arbeidsmiljøet og som krever Arbeidstilsynets samtykke, jfr 
Arbeidsmiljøloven § 7-2, ledd c og d som nedenfor: 
 

 Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:  
c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,  
d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som 

planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, 
arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,  
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Byggeprosjektet er ikke formelt behandlet i Arbeidsmiljøutvalget tidligere og legges derfor 
frem til orientering. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
 
Informasjon 
Byggeprosjektet er igangsatt etter forutgående anbudskonkurranse offentliggjort på Doffin. 
Byggmester Asbjørn Brandsrud, Hærland er valgt som entreprenør til prosjektet.  
Budsjett for prosjektet er godkjent av Fast byggekomite i sak 8/12, 24.08.2012. 

 
Fast byggekomite godkjente i samme sak prosjektgruppens sammensetning slik: 

 
• Prosjektleder Jon Ådalen  
• Seksjonsleder Gunvor Halstvedt 
• Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen 
• Fagleder IT Øivind Bentsen 
• Hovedverneombud Sigrun Brigtsen  

 
Medvirkning 
Det er gjennomført en rekke prosjektmøter, medvirkningsmøter med involverte enhetsledere 
fra senteret, tillitsvalgte og verneombud under ledelse av prosjektleder i planperioden.  
 
I disse møtene har prosjektet blitt utviklet og funnet sin endelige form.  
 
De involverte enhetsledere ved familiesenteret er informert og tatt med på råd av 
seksjonsleder. De har gitt skriftlig tilbakemelding detaljer i prosjektet. 
 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen har deltatt i prosjekt og medvirkningsmøtene og 
prosjektet er lagt frem for forrige og nåværende byggekomite til drøftelse og vedtak.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Arbeidsmiljølovens hensikt om medvirkning i prosjekter som berører arbeidsplasser synes å 
være godt ivaretatt underveis i prosjektet.  
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2-13 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: L80  
Arkivsaksnr.: 13/60    
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
2/13 Arbeidsmiljøutvalget 21.01.2013 
2/13 Rådet for funksjonshemmede 22.01.2013 
2/13 Fast Byggekomite 24.01.2013 
/ Ungdomsrådet  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Orienteringen tas til etterretning - for øvrig ingen bemerkninger til gjennomføringen av 
prosjektet. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg  Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Utbygging av Kirkeng barnehage er vedtatt i Budsjett 2013 med kr 7 000 000. 
 
Forprosjektet er igangsatt og arkitekt er valgt etter utlyst konkurranse. 
 
Forprosjekt og kalkyle skal legges fram for Fast byggekomite for behandling og vedtak før 
detaljeringsfasen igangsettes. 
 
Prosjekt Kirkeng barnehage er ikke formelt behandlet i Arbeidsmiljøutvalget tidligere og 
legges derfor frem til orientering.  
 
Det er viktig å presisere at tegningene som presenteres ikke er endelige.  
 
Hjemmel 
Kommunen skal legge fram for Arbeidsmiljøutvalget, til behandling, saker som kan få 
vesentlig betydning for arbeidsmiljøet og som krever Arbeidstilsynets samtykke, jfr 
Arbeidsmiljøloven § 7-2, ledd c og d som nedenfor: 

 Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:  
c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,  
d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som 

planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, 
arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,  

 
 
Andre faktaopplysninger 
 
Medvirkning 
Fast byggekomite har i sak 9/12 godkjent prosjektgruppe bestående av flg: 
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• Prosjektleder Jon Ådalen  
• Seksjonsleder Anne Grethe Schau  
• Styrer Marit I. Østbye, enhetsleder Kirkeng barnehage 
• Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen 
• Hovedverneombud Sigrun Brigtsen 

 
 
Administrasjonens vurdering 
Arbeidsmiljølovens hensikt om medvirkning i prosjekter som berører arbeidsplasser synes å 
være godt ivaretatt underveis i dette prosjektet.  
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3-13 KIRKENG SKOLE - NYBYGG  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: L80  
Arkivsaksnr.: 13/63    
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
3/13 Arbeidsmiljøutvalget 21.01.2013 
3/13 Rådet for funksjonshemmede 22.01.2013 
/ Ungdomsrådet  
3/13 Fast Byggekomite 24.01.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Orienteringen tas til etterretning og for øvrig ingen bemerkninger til gjennomføringen av 
prosjektet. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg  Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Utbygging av Kirkeng Skole er vedtatt i Budsjett 2013 og Handlings- og økonomiplan 2013 - 
2016. 
 
Forprosjektet er igangsatt og arkitekt er valgt etter utlyst konkurranse. 
 
Forprosjekt og kalkyle skal legges fram for Fast byggekomite for behandling og vedtak før 
detaljeringsfasen igangsettes. 
 
Prosjekt Kirkeng skole er ikke formelt behandlet i Arbeidsmiljøutvalget tidligere og legges 
derfor frem til orientering.  
 
Det foreligger ennå ikke tegninger.  
 
 
Hjemmel 
Kommunen skal legge fram for Arbeidsmiljøutvalget, til behandling, saker som kan få 
vesentlig betydning for arbeidsmiljøet og som krever Arbeidstilsynets samtykke, jfr 
Arbeidsmiljøloven § 7-2, ledd c og d som nedenfor: 
 

 Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:  
c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,  
d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som 

planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, 
arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,  
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Andre faktaopplysninger 
 
Medvirkning 
Fast byggekomite har i sak 10/12 godkjent prosjektgruppe bestående av flg: 

 
• Prosjektleder Jon Ådalen  
• Seksjonsleder Jørn Authen  
• Rektor Borghild Johann Øby 
• Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen 
• Hovedverneombud Sigrun Brigtsen 

 
 
Administrasjonens vurdering 
Arbeidsmiljølovens hensikt om medvirkning i prosjekter som berører arbeidsplasser synes å 
være godt ivaretatt så langt i dette prosjektet.  
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4-13 MELDING - UTVIDELSE AV PROSJEKTGRUPPE - FAMILIESENTERET  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: 614  
Arkivsaksnr.: 12/2451    
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
4/13 Fast Byggekomite 24.01.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen tiltrer prosjektgruppen Familiesenter. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Byggekomiteen behandlet i sak 12/2451 Familiesenteret – gjennomføringsfase og fattet 
vedtak om organisering av prosjektet ved etablering av prosjektgruppe med flg medlemmer: 
 

• Prosjektleder Jon Ådalen 
• Seksjonsleder Gunvor Halstvedt 
• Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen 
• Fagleder IT Øivind Bentsen 
• Hovedverneombud Sigrun Brigtsen 

 
Prosjektgruppen rapporterer til den faste byggekomité. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Ved en feil fra saksbehandler er Kommunalsjef Anne Sofie Andersen uteglemt i rådmannens 
forslag til vedtak om prosjektgruppens sammensetning. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Det er viktig at Anne Sofie Andersen er medlem i prosjektgruppen da hun skal ivareta andre 
tjenesteområder enn de som er organisert under Familiesenteret.  
Rådmannen ber derfor om at prosjektgruppen formelt utvides med kommunalsjef Anne Sofie 
Andersen.  
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