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Rådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges kr 28 000 inkl. mva for dekning av arkitekthonorar ved eventuell ombygging av
Grimsby barnehage slik at dagens behov blir dekt innenfor eksisterende bygningsmasse.
Kostnadene dekkes over konto 1490 1010 100 – reserverte tilleggsbevilgninger.

Bakgrunn:
Det har ved flere tilfeller, sist ved behandling av budsjett 2013 og kommunestyrets møte 29.
januar i år meldt behov for utvidelse av Grimsby barnehage for å få plass til barnevogner og
ekstra stellerom.
Et tilbygg er kostnadsberegnet til 1.2 millioner kroner. Et vognskjul ble foreslått i budsjettet
til en kostnad på 120 000 kroner. Under behandlingen av budsjettet ble saken utsatt til
kommunestyrets første møte i januar. Kommunestyret vedtok da at formannskapet foretar en
befaring ved Grimsby barnehage på neste møte.
Formannskapet foretok befaring den 28. februar. Rådmann ble da bedt om et
kostnadsoverslag fra arkitekt for å foreta ombygging av Grimsby slik at, om mulig, dagens
behov blir dekt innenfor eksisterende bygningsmasse.
Rådmannen kontaktet Enerhaugen Arkitektkontor AS som har vært her på befaring med
påfølgende møte med virksomhetsleder og rådmann. Arkitekten mener det er mulig å lage ei
skisse av eksisterende bygningsmasse der dagens behov blir dekt mht plass til vogner og
ekstra stellerom. Kostnadsoverslag for skissen er beregna til ca. kr 28.000,-.
Konklusjon:
Det bevilges kr 28 000,- til arkitekthonorar for skisse til ombygging av Grimsby barnehage
slik at dagens behov blir dekket innenfor eksisterende bygningsmasse. Kostnadene dekkes
over konto 1490 1010 100 – reserverte tilleggsbevilgninger.

Vedlegg: e-post datert 11. mars 2013 fra Enerhaugen Arkitektkontor AS.

