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Svar på skriftlig spørsmål fra repr. Tore Heidenreich, DEM, om 
investeringer i oppvekstsektoren. 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål, innsendt per epost datert 10.01.21. Spørsmålet var: 

«Kjære ordfører, 

Jeg tillater meg følgende spørsmål i forbindelse med to investeringer innen 

oppvekstsektoren. 

 

A. Tangvall skolesenter. 

 

Jeg ser  jo nå at en av underentreprenørene er erklært konkurs. Så da spør jeg : 

 

1. Hvilke konsekvenser får dette for fremdrift og økonomi i dette prosjektet ? 

2. Hvilke retningslinjer jobber kommunen etter når det gjelder anbudsinnhenting ved 

slike investeringer ?Jeg tenker da blant annet for å sikre seg at engasjerte 

entreprenører har den nødvendige økonomiske soliditet . 

 

B. Øvre Slettheia barnehage. 

 

1. I økonomiplanen for perioden 2020-23 er det satt av betydelige midler til å bygge 

opp denne barnehagen etter at råteskader har gjort at barnehagen nå drives i 

midlertidige brakker. Hvordan er fremdriften nå i dette prosjektet, og når forventes 

barnehagen ferdigstilt ? 

2. Hvor langt er nå anbudsprosessen kommet i dette prosjektet ? 

 

Jeg imøteser ordførerens svar på disse spørsmål.» 

 

 

Svar: 

Representanten spør hvilke konsekvenser konkursen hos en av underentreprenørene 

får for Tangvall Skolesenter, og svaret på dette er; ingen.  

 

Til representantens andre spørsmål kan jeg opplyse om at tilbyder kredittsjekkes og 

må dokumentere en gjennomsnittlig omsetning siste tre år. Det kreves i tillegg attest 

for skatt og merverdiavgift som ikke kan være eldre enn 6 måneder, regnet fra utløpet 

av tilbudsfristen.  
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Til representantens andre spørsmål er det ingenting som tyder på at fremdriftsplanen 

ikke overholdes. Prosjektet skal da stå ferdig høsten 2022, og anbudsprosessen med 

kontraktsinngåelse antas å være ferdig august 2021 

 

 

 

Med hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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