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Møtetid: 09.10.2019 kl. 16:30  
Sted: Moerveien 10, 3. etasje  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget 
og www.as.kommune.no.   
 

Saksliste 
 

 Side 

Orientering 

1/19 Oppsummering av behandlede saker i Plan- og byggekomiteen 
inneværende kommunestyreperiode. 

 

 Orientering om pågående byggesaker  

Saker til behandling 

7/19 16/00155-4 Solberg skole. Sluttrapport 2 

    

 
 
 
Ås, 26.09.2019 

 
 

Bjørn Leivestad 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 922 49 771 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 
 

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling  

PBK-7/19 
Solberg skole. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00155-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 7/19 09.10.2019 
2 Formannskapet 60/19 16.10.2019 
3 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport Solberg skole godkjennes. 
 
 
 
Ås, 23.09.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomitéen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport Solberg skole september 2019 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Solberg skole. Det er rapportert på følgende punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

 
Fakta i saken: 
Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 
Brukerne tok den nye skolen i bruk til avtalt tid og det er tilbakeført 75 millioner 
kroner av den totale økonomiske rammen som opprinnelig var på 257,6 millioner 
kroner. Prosjektet har blitt levert med meget god kvalitet og til en langt rimeligere 
kostnad enn forutsatt. Dette skyldes bl.a. et gunstig marked, samt ubrukte 
usikkerhetsavsetninger. 
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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