Anlægsregnskab

13. januar 2017

5771 Ombygning af børnehuset Friheden
Funktion og dranst: 05.25.14.3
Bevillingsprogram: 6533050025

Med baggrund i Daginstutionsanalysen der blev foretaget i 2012 blev projektet ombygning af Børnehuset
Friheden sat i gang. Børnehiset Friheden blev sammenlagt med Børnehuset Myretuen. De to institutioner lå
på hver sin adresse og ved at renovere og ombygge Børnehuset Friheden var det muligt at samle de to
institutioner. Ombygningen og udvidelsen er nu gennemført og den samlede nye institution kaldes nu
Børnehuset Oceanet.

Bevilling:
KB
26.11.13.

Bevilling i alt:

1.000.000 kr.
7.700.000 kr.
8.700.000 kr.

Arbejdet blev igangsat i 2014 og afsluttede i 2016. Forbruget er gjort op således:
Regnskab:
Håndværkerudgifter
Inventar
Omkostninger
Projektering
I alt
Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

7.271.311 kr.
kr.
283.316 kr.
1.144.750 kr.
8.699.377 kr.
-623 kr.

Projektet blev gennemført i 2 faser:
Fase 1:
Ombygning af nedre plan, hus 4 samt etablering af produktionskøkken.
Fase 2:
Ombygning af øvre plan, hus 4, ombygning af hus 1 samt udearealer (hørende til det tidligere fritidshjem) og
gårdrum i mellem afdelingerne.
I forbindelse med ombygning af Børnehuset Friheden, opstod der nogle konkrete problematikker, omkring
PCB sanering.
EA traf selvstændigt en beslutning om at igangsætte en udvidet sanering i forbindelse med fase 1 af
ombygningen. Beslutningen blev truffet internt i forhold til at sikre projektets fremdrift og overholdelse af
afleveringstidspunkt, og valget afspejlede, at et sundt indeklima er vægtet højt. Styregruppen blev hurtigst
muligt efterfølgende inddraget og har bakket op om beslutningen. Dog blev der ikke givet tillægsbevilling til
at dække omkostningerne, hvorfor at der i fase 2 har været fokus på at nedbringe omkostningerne, så
merforbruget i fase 1 kunne dækkes. Det er lykkes rigtig fint, og projektet afsluttes med et mindre forbrug på
623 kr.
Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.
Der er afsat 30.000 kr til 5 års gennemgang
Acadrenr: 15/16188 og 13/42199

