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PS 3/17 Oppfølging av kommunestyrebehandling av 
Doktorgården, omsorgsbygg og Solvoll 

  

 
 
Oppfølging av kommunestyremøte 20. april 
Solvoll 
Veien videre. 
 
Diskusjon: 
Orientering om prosessen 
B. Nielsen se på midl. løsninger. Dette er ivaretatt da bygningsmessig ikke blir gjort før 
virksomhet er flyttet. 
Er det mulig å gjøre bygg om til stiftelse 
 T. Elvestad: avhengig av byggets formål 
  Eks formål: bevare huset 
  B. Nielsen: bevare bru-miljøet 
 T. Olsen: formål må defineres, og favne om større grupper av brukere 
Spørsmål om bygget kan flyttes og hvor 
 Tomt må avklares 
T. Elvestad: Det må være et reell bruk av bygget  
D. Funderud: kulturskolen må inn i prosessen etter hvert 
 
 
Leonard Isaksens vei 10 
Tenkte løsninger. 
Valg av entreprise. 
 
Diskusjon: 
D. Funderud: entrepriseform? 
 Totalentreprise greit 
Bruk av 2. etasje vurdert 
 Kommunen har bruk for turnus-bolig og bolig for studenter i praksis 

T. Elvestad: sammenlikne med NYBO’s boliger flyktninger. Kan virke som det er for 
lite penger 

T. Elvestad: 2 alternativer 
 Renovere med opsjon på utbygging av 2. etasje 
 Vurdere om det er mest hensiktsmessig å rive bygge og bygg nytt eller renovere 
 
 
Nytt omsorgsbygg 
Hvordan forstår byggekomiteen vedtaket? 
 
Diskusjon: 
Enighet om at rett organ for behandling er helse- og omsorgsutvalget 
 
 
  



Forslag til helhetlig budsjettering av prosjekt. 
Mal. 
 
Diskusjon: 
Mal for beregning av prosjektkostnader gjennomført 
 Mindre endinger foreslått, og tas med 
Redegjøring for møte med prosjektgruppen i Alta kommune 
 Byggekomiteen er positiv til er mer systematisk prosjektgjennomføring 
 
 
Status prosjekter -17 
Oksfjord skole. 
Ny svømmehall. 
 
Diskusjon: 
Status Oksfjord skole  

Prosjekt i rute 
 
Svømmehall 
 Informasjon om 2125-konseptet 
 
 
Åpning Guleng III 
Forslag til dato. 
Forslag til åpner. 
Forslag til kulturelle innslag. 
 
Neste møte  
Neste møte i forbindelse med skisseprosjekt Rovdas gravlund. 
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Renovering av Leonard Isaksen veg 10 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:  
Byggekomiteen har vurdert sak om renovering av Leonard Isaksens veg 10 og foreslår: 
Det lyses ut et anbud med to løsninger; enten å renovere eksisterende bygg eller å bygge nytt 
bygg med det formålet som er vedtatt. 
 

Vedtak: 
Byggekomiteen har vurdert sak om renovering av Leonard Isaksens veg 10 og foreslår: 



Det lyses ut et anbud med to løsninger; enten å renovere eksisterende bygg eller å bygge nytt 
bygg med det formålet som er vedtatt. 
 

Nytt omsorgsbygg 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag:  
Byggekomiteen har vurdert sak om nytt omsorgsbygg og viser til kommunestyrets vedtak i sak 
21/17 og ber helse- og omsorgsutvalget som referansegruppe styre arbeidet med gjennomføring 
av vedtaket. 
 

Vedtak: 
Byggekomiteen har vurdert sak om nytt omsorgsbygg og viser til kommunestyrets vedtak i sak 
21/17 og ber helse- og omsorgsutvalget som referansegruppe styre arbeidet med gjennomføring 
av vedtaket. 
 


