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 Arkivsaknr:       2015/451-67 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 18.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/17 Byggekomitè 21.09.2017 
 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg  
 Nordreisa kommunestyre  

 

Sluttrapport Guleng 3 

Vedlegg 

1 Sluttrapport Guleng 3 

 

Rådmannens innstilling 
Byggekomiteen godkjenner sluttrapporten for prosjekt 908 Guleng 3. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Prosjekt 908 Guleng 3 er avsluttet, og overtatt av Nordreisa kommune. Prosjektet er 
gjennomført innenfor de økonomiske rammer som er gitt og innen tidsfrist.  
 

Vurdering 
Prosjektet er gjennomført innenfor de økonomiske rammer som er gitt og innen tidsfrist. 
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Nordreisa 
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Behandlet i Miljø-, plan og utviklingsutvalget sak xx/17 den 05.10.17 

Behandlet i kommunestyret sak xx/17 den 26.10.2017  
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1. Innledning 

Guleng 3 et omsorgsbygg med 8 boenheter for personer som har behov for heldøgns pleie- og 

omsorgstjenester. Det er også felles stue og nødvendige lokaler for personalet. Før Guleng 3 bodde 

disse på ulike adresser i både private boliger og boliger drevet av NYBO.  

Det har vært et klar utgangspunkt at dette er boliger for personer med behov heldøgns pleie- og 

omsorgstjenester, og som kan bo i egne boliger med tilrettelegging av forholdene. Standarden er 

høyere enn for ordinære boliger, men lavere enn for sykehjemsplasser. 

Guleng 3 har vært prosjektnavnet, og et mer egnet navn på bygget skal beboerne selv velge. 

2. Politiske vedtak  

PS 47/14: Nordreisa kommunestyre - 04.11.2014:  

Vedtak: Utbyggingen av Guleng III igangsettes under forutsetning om at antatt anbud er innenfor 

investeringens totalramme på 28 mill. kr. 20 mill. kr av rammen er vedtatt i investeringsbudsjettet for 

2014 og det forutsettes at kommunestyret bevilger resterende ramme på 8 mill. kr i 

investeringsbudsjettet for 2015 før byggeprosjektet igangsettes. 

 

PS 60/14: Nordreisa kommunestyre 17.12.2014 

B) Investeringsbudsjett. På bakgrunn av forprosjekt for Guleng 3 heves låneopptak 2015 til 13 mill. 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.04.2017 

Guleng 3 kr. 500.000 ved bruk av ubrukte lånemidler. 

Samlet investeringsramme for prosjektet er kr 33.300.000.  

3. Forarbeid til prosjektet 

Arbeidet med et omsorgsbygg ble startet rundt 2006. Det ble diskutert flere løsninger og størrelser, 

og det ble gjennomført flere runder med Husbanken før en til slutt endte på endelig løsning for 

Guleng 3 slik den står i dag med åtte boenheter. 

Haldde arkitekter fra Alta utarbeidet forprosjekt med beskrivelse som utgangspunkt for en 

totalentreprise. 

4. Behov for bygget 

Det har vært et behov for et slik bygg til endel av omsorgtjenesten som kommunen skal levere. To av 

boenhetene har hatt forutbestemte beboere, og noe tilpasninger kunne da gjøres. De resterende 

boenhetene har blitt tildelt etter behov av helse- og omsorgstjenesten.  

5. Husbanken 

Det har vært kontakt med Husbanken fra starten av prosjektperioden og helt frem til byggestart.  

Krav fra Husbanken endret seg gjennom prosjekteringen, og endte opp med 8 leiligheter. Det var 

først planlagt med 16 leiligheter. Det ble nedlagt en stor innsats fra kommunen for å få aksept for 

prosjektet hos Husbanken. 
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6. Byggeperiode 

Arbeidet med bygget startet høsten 2015. Det ble bytte av prosjektleder like før byggestart, og 

kontinuiteten ble ikke så god som det kunne vært. Bygget ble overlevert Nordreisa kommune godt 

innenfor frist 7. desember 2016. 

6.1. Fremdrift 

Usikkerhet rundt prosjektet førte til 6 måneders utsettelse og ikke planlagt vinterarbeid. 

Ferdigstillelsen ble utsatt 6 måneder pga. dette, og tidsfristen ble overholdt. 

6.2. Brukergruppe 

Det har vært nesten uten unntak månedlige møter for driftsmessige avklaringer. Helse- og 

omsorgsledelsen og verneombud har deltatt sammen med prosjektleder. Relevante fag har vært 

invitert ved behov. Møtene har vært konstruktive og målrettet. 

Brukergruppen har vært på en befaring på Kautokeino omsorgssenter for å høste driftsmessige 

erfaringer og ideer for hvordan uteområdet kan benyttes.  

6.3. Entreprenører 

Peyma entreprenør har vært totalentreprenør med Elektrokjøl (ventilasjon), Mikalsen installasjon (el 

og automasjon) og Rørlegger Helgesen (rørlegger) som underentreprenører. Det har vært et godt og 

løsningsorientert samarbeid mellom Nordreisa som byggherre og Peyma entreprenør.  

Det har vært avholdt prosjekt- og byggemøter med entreprenørene annenhver uke hvor kommunen 

har deltatt på alle.  

Siv.ing Pål Pettersen er benyttet som uavhengig kontrollør for Nordreisa kommune 

6.4. Besøkende 

Både Miljø-, plan- og utviklingsutvalget og helse- og omsorgsutvalget har vært på befaring på bygget 

rett før innflytting. Pårørende og ansatte har også vært på befaringer. 

7. Byggekomiteen 

Byggekomiteen har fulgt opp prosjektet på jevning basis og vært på befaringer på bygget. 

Byggearbeidet har gått over et kommunevalg og det tok litt tid før den nye byggekomiteen kom i 

funksjon våren 2016. 

8. Innflytting 

Det har vært en fortløpende innflyttingsfase med de første beboerne på plass fra mars -17. I løpet av 

mai var alle boenheten i bruk. 
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9. Åpning  

Guleng 3 ble markert med en offisiell åpning 16. juni. Åpningen ble foretatt av ordfører Øyvind 

Evanger. Til åpningen kom ca. 40 inviterte, og de fleste tok seg tid til å se seg rundt i bygget. Framtid i 

Nord hadde en fin reportasje om åpningen. 

10. Økonomi 

10.1. Finansiering  

Bygget er finansiert med Investeringstilskudd på kr. 10.386.000 fra Husbanken. Resten lånefinansiert. 

Prosjektet ble levert innenfor rammen. Kostnader tilbake i tid, indeksregulering i 6 måneder 

tilleggskostnader i forbindelse med ikke planlagt vinterarbeid var fordyrende elementer i prosjektet.  

10.2. Prosjektregnskap 

Samlet ramme på kr. 33.300.000,- 

Byggekostnader inklusive prosjektledelse Kr. 40.886.462 

Inntekter, mva-kompensasjon Kr. 7.670.471 

PROSJEKTKOSTNAD Kr. 32.215.991 

Tilskudd Husbanken Kr. 10.386.000 

Netto investering Kr 21.829.991 

 

11. Drift 

Under prosjekteringsperioden var planen at bygget skulle selge til Stiftelsen Nybo når Nordreisa 

kommune hadde overtatt bygget fra entreprenør. Dette viste seg å ikke være i tråd med premissene 

for å få investeringstilskudd fra Husbanken. Stiftelsen Nybo kunne heller ikke kun drifte bygget da 

dette strider mot statuttene til Nybo om å ikke drifte eiendom som de ikke eier.  

Drift og vedlikehold, samt renhold forestås da av Nordreisa kommune. Det er tatt hensyn til effektiv 

renhold og drift av bygget ved valg av løsninger. 

 

12. Tilbakemeldinger 

Det er kommet gode tilbakemeldinger om bygget. Beboerne er fornøyde, men det har også vært 

kommentarer på at ikke alt er godt nok tilpasset for beboerne. De ansatte, har etter at bygget blitt 

tatt i bruk, kommet med ønsker om mindre tilpasninger, noe som stort sett er etterkommet. 

13. Erfaringer 

Det er høstet en del erfaringer under prosjektet. Nær kontakt med Husbanken er viktig om det velges 

å søke finansiering via dem. Beskrivelsen til totalentreprisen kan med fordel være mer spesifisert enn 

den har vært for Guleng 3. Kontakten med de som skal bruke bygget etter overlevering har vært 

vesentlig for å få et godt resultat. Løsningen med å velge nøytrale løsninger for leilighetene har gjort 

at beboerne lettere kan sette sitt personlige preg. 
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14. Konklusjon 

Prosjektet har tatt lang tid, ca 10 år fra arbeidet startet til bygget sto ferdig. Største delen av tiden 

har gått med til prosjektering og drøftinger med Husbanken. Da disse var avsluttet gikk det litt tid til 

beslutning og endelige politisk vedtak. Fra entreprenør tok det første spadestikket har prosjektet gått 

etter oppsatt tidsplan. Prosjektet har kommet i havn innenfor de økonomiske rammer som er gitt. 

Suksessfaktorene har vært god økonomistyring og dialog med brukergrupper før og under bygging. 
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