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K1802 Ørsta KKS - Strategiplan
Forslag til vedtak:
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker godkjenner strategiplan som grunnlag for
prosjektleiing i skisse- og forprosjektfasen for K1802 Ørsta KKS.

Bakgrunn
Saksgangen i et byggeprosjekt er som skissert:
Utviklingsplan

Byggeprogram Skissekonsept

Forprosjekt

Produksjon

Byggeregnskap

I høve til reglement for byggeprosjekt skal det leggast fram strategiplan for
prosjektet til Utbyggingsutval for bygg og vegsaker, før arbeidet med skissekonsept
startar.
I sak T-91/20 «K1802 Ørsta vgs – Funksjonsprogram» ble følgande vedtatt:
1. Fylkestinget vedtek Funksjonsprogrammet for K1802 Ørsta KKS som
styrande for prosjektet. Fylkestinget ber om at arealbehovet for elektrofag
blir vurdert særskilt.
2. Fylkestinget godkjenner at Møre og Romsdal fylkeskommune er
byggherre for prosjektet.
3. Fylkestinget vedtek samfunns-, effekt- og resultatmål i tråd med
saksframlegget.
4. Fylkestinget føresett at synergiar som følgje av sambruk skal gi ein lågare
årskostnad for Møre og Romsdal fylkeskommune.
5. RM og BA held fram både ved Ørsta vgs og Herøy vgs som vedtatt i
Fylkesstrategien for tilbod i vidaregåande opplæring. RM i Ørsta og BA i
Herøy held fram i dagens lokaliteta.
Strategiplanen gjer greie for korleis prosjektet skal styrast fram til ferdig bygg. Det
skal innehalde overordna budsjett, anskaffingsstrategi, framdriftsplanar,
organisasjonskart og prosjektmål.

XPRO AS er engasjert som ass. prosjektleiar/byggherreombod for utbygginga for
Ørsta KKS og har saman med prosjektleiinga hos bygg- og eigedomsavdelinga
utarbeidd strategiplan for prosjektet.
Strategiplanen er å oppfatte som ein avtale mellom byggherre og prosjektleiinga
hos XPRO AS og om gjeldande rammar og krav til prosjektresultat og
gjennomføring.
Samarbeid med Ørsta kommune
Oppgradering av Ørsta kulturhus blei vedteke 13.12.2018 av Ørsta kommune. I sak
137/20 «Prosjekt Ørsta kompetanse – og kultursenter – Kulturdelen.
Funksjonsprogram med alternativsvurdering» fatta Ørsta kommunestyre
samanfallande vedtak i høve fylkestingets vedtak i sak T-91/20.
Strategi for å nå resultatmåla
I funksjonsprogrammet vart det presentert ein ambisjon om at nye Ørsta vgs skal
byggast 20 prosent raskare, betre og billigare enn nybygget ved Romsdal vgs.
Denne 20-20-20-strategien gir eit tydeleg ønske om kontinuerleg forbetring ved
gjennomføring av fylkeskommunale byggeprosjekt, og dette ambisjonsnivået
gjenspeglast i resultatmåla som er vedteke for prosjektet.
Gjennomføringsstrategien bygger på erfaring frå Romsdal vgs, Fagerlia vgs og
Spjelkavik Arena. Basert på erfaringane vert det gjennomført eit skissekonsept i
regi av byggherre. Endeleg kontraktstrategi vil avklarast i eigen sak etter at dette
skissekonseptet er utarbeidd. Dette gjev mindre usikkerheit/risiko i høve til det
økonomiske aspektet ved samspelet med entreprenøren.
For å stette gjennomføringa av prosjektet og samtidig sikre god måloppnåing
innafor resultatmåla er det vald ut fem innsatsområde det skal arbeidast særskilt
med i skissekonseptet for prosjektet:






Drift
Funksjonssoner (POD)
Low-Tech
Industrialisering og prefabrikasjon
Materialbruk og inneklima

Økonomi fram mot vedtak av forprosjekt
Prosjektleiinga har utarbeidd eit grovt budsjett for arbeid fram til godkjent
forprosjekt. Budsjettet tek utgangspunkt i strategiplanen og eigne erfaringstal.
Midlane er planlagt nytta til følgjande:

Budsjett

Brukt til no

Byggherrekostnader
Prosjektledelse
Prosjekteringskostnader
Forventa tillegg og
usikkerhetsavsetning
Mva

4 500 000
6 000 000
15 700 000

2 589 305
1 913 131
955 487

7 000 000
6 800 000

647 935

Totalt

40 000 000

6 105 858

Kostnader frem til godkjent forprosjekt er byggherrekostnader. Til no er det brukt
6,1 mill. kroner, av desse gjeld 4,75 mill. kroner for arbeid i 2020.
Prosjektkostnad fram mot vedtatt forprosjekt estimerast til omlag 40 mill. kroner.
Budsjettet fremma 20-20-20 måla, med ein reduksjonen i prosjektkostnadar
samanlikna med Romsdal vgs. Romsdal vgs nytta i overkant av 55 mill. kroner til
og med forprosjekt. (des. 2020-tal.)
Vurdering av totalkostnad for prosjektet vert først lagt fram ved skissekonseptet
når det er klart kor stort bygget blir. Budsjett for heile prosjektet vert endeleg lagt
fram for politisk vedtak i samband med handsaminga av forprosjekt.
Strategi for å sikre seriøst arbeidsliv
Kontrakt med entreprenør skal syne prosjektets strategi for å sikre seriøst
arbeidsliv i form av krav til entreprenør og oppfølging av desse.
Fylkeskommunen tek utgangspunkt i «Dei felles seriøsitetskrava» myndigheitene,
bygg- og anleggsbransjen og partane i arbeidslivet har kome fram til, med nokre
innskjerpingar.
Seriøsitetskrav til entreprenør i kontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune
Krav

Kommentar

HMS-kort

Krav

Pliktig medlem av leverandørregister

StartBANK e.l

Krav om faglærte handverkarar

Minimum 40%

Krav om lærlingar

Minimum 7%

Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for
utenlandssaker

Krav

Internkontroll. SHA

Krav

Ansatte skal ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med
allmenngjort eller landsdekkande tariffavtale

Krav

Bruk av underleverandørar

Maksimalt 2 ledd

Krav om betaling til bank

Krav

Misleghald av kontraktsforpliktelser

Kan få betydning for seinare
anskaffing

Revisjon

Krav

Bruk av standardkontrakt

Krav

Nøkkelpersonar skal kunne norsk

Krav

Krav om forbod mot kontant betaling

Krav om bruk av bank

Krav om yrkesskadeforsikring

Lovbestemt

Krav til faktura

Krav i standardkontrakt

Fylkeskommunen sine tilleggskrav utover «Dei felles seriøsitetskrava» er



Nøkkelpersonar skal kunne norsk
Krav til standardkontorakt når det gjeld krav til faktura.

Som byggherre har fylkeskommunen ansvar for oppfølging av seriøsitetskrav i
prosjektet. Oppfølging gjerast ved månadleg rapportering frå kontraktpart, mot
sjekklister kor seriøsitetskrava i kontraktane vert kontrollert. Det skal
gjennomførast stikkprøvebaserte kontroller av entreprenørens etterleving av
seriøsitetskrava, i form av uanmeldte kontrollar på byggeplass.
Det gjennomførast større kontrollar kvart halvår i høve oppfølging av
seriøsitetskrava. Avvik meldast til Arbeidstilsynet, ved avvik som vurderast til vere
mindre avvik – meldast dei til Arbeidstilsynet om dei ikkje vert raskt lukka.
Vurdering
Denne strategiplana, basert på erfaringar frå dei siste store byggeprosjekta til
fylkeskommunen, skal kunne gje god og forutsigeleg styring slik at prosjektet
K1802 Ørsta KKS kan leverast innan dei vedtekne måla for prosjektet.

Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Per Olaf Brækkan
bygg- og eigedomssjef
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