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Behandling 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 
 
Saken tas til orientering. 

 
 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   
 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 
 

 
 



Saksopplysninger 

Som følge av feil i anbudsprosessen for bygging av nytt omsorgssenter ble anbudsrunden avlyst 
av kommunen. Opprinnelig byggestart var planlagt til rett etter sommerferien ca 1. august. I 

økonomiplanen er det beregnet helårsvirkning for nytt omsorgssenter fra januar 2014.  
 
Som følge av feilen er prosjektet lyst ut på nytt, denne gangen i EØS-området. Byggestart er 

planlagt til 26. oktober inneværende år, med ferdigstillelse innen 7. februar 2014. Det er dermed 
mulig å ta i bruk nybygget ca 1. mars 2014. 

 
Følgende økonomiske størrelser vurderes som vesentlige i denne sammenhengen: 

 Mislykket anbudsprosess innebærer risiko for erstatning (negativ kontraktsinteresse) fra 

antatt entreprenør med eventuelt påfølgende regresskrav overfor ekstern rådgiver. Det er 
også en mulighet for at prisnivået i anbudene endres som følge av endret 

markedssituasjon.  

 Utsatt byggestart medfører  

o reduksjon i momskompensasjonen til bruk i driftsbudsjettet 
o mulig økning i vintertillegget i anbudene 
o forskyving av renter og avdrag til senere år 

 Utsatt ferdigstillelse innebærer reduksjon i besparelser som følge av driftsendringer 

Vurdering 

Mislykket anbudsprosess 
Det nye anbudet er lyst ut i hele EØS-området. Grunnen til dette er at kalkylene denne gangen 

overstiger terskelverdien, slik at reglene i forskriftens del III kommer til anvendelse. Det 
innebærer internasjonal utlysing av anbudskonkurransen, noe lengre utlysingstid og forbud mot 
konkurranse med forhandlinger.  

 
At det er lyst ut ny anbudskonkurranse kan slå begge veier. Enkelte entreprenører vil kunne 

tenkes å øke anbudssummene, noen vil ha motiver for å redusere prisene for å posisjonere seg, 
mens andre igjen ikke vil gi nytt tilbud fordi ordreboka er fylt opp i løpet av tiden som er gått. 
Administrasjonen er også kontaktet av entreprenør(er) som ikke ga tilbud forrige gang. Det er 

ikke mulig å anslå noe beløp som fanger opp markedsendringene.  
 

Det er i skrivende stund usikkert om den antatte entreprenøren vil fremme erstatningskrav på 
grunn av negativ kontraktsinteresse. Dersom det gjøres, vil administrasjonen vurdere krav om 
regress overfor ekstern rådgiver. Administrasjonen ønsker ikke i saksfremlegget å spekulere i 

eventuelle beløp. 
 

Utsatt byggestart 
En effekt i driftsregnskapet vil være en reduksjon i momskompensasjon fra investeringene. 
Dette er ikke et økonomisk tap, men må ses på som en utsatt mulighet. Momskompensasjon fra 

investeringer kan sammenlignes med låneopptak til driftsformål.  
 

Slik kommunens budsjett er laget, vil det allikevel fremgå som en tapt inntekt, og vil påvirke 
årsresultatet negativt. 
 

I investeringstiltaket (7030: Heldøgns omsorgsboliger Tanabru) er det anslått at driftsregnskapet 
skulle tilføres 1,8 mill i momskompensasjon. Minimum 60% av momskompensasjonen skal 

tilbakeføres til investeringsregnskapet, noe som innebærer at 40% kan brukes i driftsregnskapet. 
Dersom vi antar at det produseres for 5 mill i 2012 (nov/des) vil momskompensasjon til drift 
utgjøre 0,5 mill. Reduserte overføringer til driftsregnskapet vil da bli 1,3 mill i 2012. 



Produksjonen i prosjektet vil i hovedsak være i 2013. Det antas at investeringene i 2013 vil øke 

med 10 mill. Det innebærer en økning i momskompensasjon til driftsregnskapet på en halv mill.  
 

Utsatt byggestart vil innebære at grunnarbeidene foregår om vinteren. Det vil derfor kunne 
forventes et vintertillegg i anbudene i størrelsesorden inntil halv mill.  
 

Renter og avdrag vil forskyves til senere år. Dersom kontraktsbeløpet blir vesentlig endret, vil 
dette påvirke fremtidige renter og avdrag.  

 
Utsatt gevinst av endringene 
I økonomiplanen er det valgt tre tiltak som påvirker fremtidige utgifter og inntekter; nedleggelse 

av Austertana eldresenter, nedleggelse av Polmak sykehjem og drift av omsorgssenter Tana bru. 
Netto helårsvirkning av disse tre tiltakene (personale, bygningsdrift og renter/avdrag) er en 

besparelse på 4,3 mill. Nytt omsorgssenter kan tas i bruk to måneder senere enn planlagt, dette 
innebærer at 1/6-del av netto besparelse går tapt, tilsvarende 717 000 kr. 
 

 
 

 


