
Sør-Odal kommune 
Ordføreren 

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer 

Styringsgruppen for fremtidens 
skole 

Innkalling 

Møtedato: 28.03.2017 
Møtested: Rådhuset, møterom 230 b 
Møtetid: Kl. 10:00 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 96 80 00. Er noen inhabile i en sak, 
må det meldes fra om dette. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. 

Det er anledning til å se gjennom saksdokumentene på kontor for politisk 
sekretariat. 

Skarnes, 23.03.2017 

Knut Hvithammer 
Ordfører 



Sakliste 

Utvalgssak 
nr. 

Sakstittel 

006/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
007/17 Rapportering 
008/17 Gjennomgang av kostnadsoverslag/budsjett 
009/17 Kvalifikasjonskrav 
010/17 Tildelingskriterier 

Knut Hvithammer 
Ordfører 



Sør-Odal kommune  

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 28.03.2017 006/17 

Saksanv.: Turid Nabben Veiby 
Saksbeh.:  

Arkiv: FE - 033 Arkivsaknr 
17/599 - 1 

Protokollen fra 15.03.2017 godkjennes. 

Skarnes, 20.03.2017 

Rune Hallingstad rådmann 



Sør-Odal kommune 
Ordføreren 

Styringsgruppen for fremtidens 
skole 

Møteprotokoll 

Møtedato: 15.03.2017 Møtetid: 15.03.2017 14:00 

Møtested: Rådhuset, møterom 230b 

Følgende faste medlemmer møtte: Parti 
Gine Enger 
Ivar Hagen 
Kenneth Bareksten 
Kenneth Heimdal 
Knut Hvithammer AP 
Morten Holmen H 
Heidi Hitland SP 
Per Ivar Sveheim U 

Forfall meldt fra følgende 
medlemmer: 

Parti Følgende varamedlemmer 
møtte: 

Parti 

Camilla Karlsen 
Jane Merete Brøther AP 
Tor Egil Pålerud AP 
Hanna Gjermundrød MDG Jorun Lindblad MDG 
Petter Rundén SOBY Sølvi Nylend SOBY 
Sigrun E. Kristoffersen SV Knut Erik Enger SOBY 

Møteleder: Knut Hvithammer 
Merknader: 

Underskrifter: 



Side 2 
 

Saksliste 
 
Utvalgssak nr Sakstittel  
003/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
004/17 Valg av konstruksjonsmateriale  
005/17 Valg av utvendig kledning  

 
 
 
 
 
 
  



Side 3 
 

003/17: Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Protokollen godkjennes. 
 
 
15.03.2017 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
 
 
SFS- 003/17 VEDTAK: 
Protokollen fra 30.01.17  godkjennes. 

 
 
004/17: Valg av konstruksjonsmateriale 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Styringsgruppen vedtar at Fremtidens skole i Sør-Odal skal bygges med 
massivtre i bærende konstruksjoner og i yttervegger. 
 

 
 
15.03.2017 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
Votering: 
Styringsgruppa slutter seg til rådmannens forslag, enst. 

 
SFS- 004/17 VEDTAK: 
 
 
Styringsgruppen vedtar at Fremtidens skole i Sør-Odal skal bygges med 
massivtre i bærende konstruksjoner og i yttervegger. 
 

 
 
005/17: Valg av utvendig kledning 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Styringsgruppen vedtar at Fremtidens skole i Sør-Odal skal ha en utvendig 
kledning med treuttrykk. Trevirke skal være behandlet med jernvitriol eller 
tilsvarende. Samtidig skal trevirke bestå av 100% kjerneved. 
 

 
 



Side 4 
 

15.03.2017 Styringsgruppen for fremtidens skole 
 
Behandling: 
Votering: 
Styringsgruppa slutter seg til rådmannens forslag, enst. 

 
SFS- 005/17 VEDTAK: 
 
Styringsgruppen vedtar at Fremtidens skole i Sør-Odal skal ha en utvendig 
kledning med treuttrykk. Trevirke skal være behandlet med jernvitriol eller 
tilsvarende. Samtidig skal trevirke bestå av 100% kjerneved. 
 

 
 



 
  

 
Sør-Odal kommune  

 
Rapportering 
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 28.03.2017 007/17 
 
 
Saksanv.: Rune Hallingstad  
Saksbeh.:  

Arkiv: FE - 033, FA - 
A20 

Arkivsaknr 
16/1822 - 29 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

 
Bakgrunn for saken: 
Legges fram i møtet. 

 
 

 
 

 
 
Skarnes, 23.03.2017  
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
 



 
  

 
Sør-Odal kommune  

 
Gjennomgang av kostnadsoverslag/budsjett 
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 28.03.2017 008/17 
 
 
Saksanv.: Rune Hallingstad  
Saksbeh.:  

Arkiv: FE - 033, FA - 
A20 

Arkivsaknr 
16/1822 - 30 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

 
Bakgrunn for saken: 
Se vedlagte notat til styringsgruppen for Fremtidens skole i Sør-Odal 28.3.17 

 

 
 
Skarnes, 23.03.2017  
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
 



Notat til styringsgruppen for Fremtidens skole i Sør – Odal 28.03.17 

I følge prosjektplan for Fremtidens skole i Sør – Odal vedtatt i styringsgruppen 30.11.16 skal 
følgende presenteres første kvartal 2017: 

«Det vil bli utarbeidet et overordnet budsjett for prosjektet som er delt opp i følgende 
punkter:  
• Entreprisekostnader: omfatter totalentreprisen  
• Rådgiverkostnader: omfatter byggeplassorganisasjonen  
• Administrasjonskostnader: omfatter interne lønnskostnader, husleie, arbeidssamlinger, 
studieturer, kurs/seminarer etc.  
 
Budsjettet fremlegges styringsgruppen i første kvartal 2017 etter at rom- og 
funksjonsprogrammet er ferdigstilt.  
 
Prosjektet vil i fjerde kvartal 2017 utarbeide et detaljert og helhetlig budsjett.» 

Kostnadsoverslag/budsjett for Fremtidens skole i Sør – Odal vil bli presentert i møtet.  

 

 

 



 
  

 
Sør-Odal kommune  

 
Kvalifikasjonskrav 
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 28.03.2017 009/17 
 
 
Saksanv.: Rune Hallingstad  
Saksbeh.:  

Arkiv: FE - 033, FA - 
A20 

Arkivsaknr 
16/1822 - 31 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

 
Bakgrunn for saken: 
Se vedlagte notat til Styringsgruppen for Fremtidens skole i Sør-Odal 28.03.17. 
Saken vil være unntatt offentlighet jfr.Off.lovens § 23, og møtet vil være lukket. 

 

 
 
Skarnes, 23.03.2017  
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
 



Notat til styringsgruppen for Fremtidens skole i Sør – Odal 28.03.17 

Hva er kvalifikasjonskrav? 

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som stilles til leverandørene som ønsker å delta i en 
konkurranse om en offentlig kontrakt. Hensikten med kvalifikasjonskravene er å sikre at 
leverandørene er egnet til å gjennomføre den kontrakten konkurransen gjelder.  

Denne egnetheten kan være tekniske og faglige forhold, så vel som finansielle og 
økonomiske forhold. Tekniske og faglige kvalifikasjoner kan være blant annet erfaring fra 
tilsvarende leveranser, tilstrekkelig kapasitet med personell og maskinelt utstyr. Finansielle 
og økonomiske kvalifikasjoner kan være blant annet størrelsen på leverandørens 
regnskapsmessige omsetning og soliditet samt sikkerhetsstillelse fra bank. 

Kvalifikasjonskrav er av typen oppfylt eller ikke oppfylt. Leverandører som ikke oppfyller 
samtlige kvalifikasjonskrav, skal avvises og vil ikke kunne få den aktuelle kontrakten. Blant de 
kvalifiserte leverandørene er det tildelingskriteriene som avgjør hvem som får kontrakten. 

Nytt anskaffelsesregelverk har innført en ordning med at leverandørene i første omgang selv 
skal erklære at de oppfyller kvalifikasjonskravene. Dette kalles ESPD-skjema (Det europeiske 
egenerklæringsskjemaet). Oppdragsgiver kan kunne kreve dokumentasjonen som 
etterspørres fremlagt, og må uansett kreve dette før tildeling av den leverandør som er 
innstilt.  

Kvalifikasjonskravene for Fremtidens skole i Sør – Odal legges fram i møtet.  

 



 
  

 
Sør-Odal kommune  

 
Tildelingskriterier  
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 28.03.2017 010/17 
 
 
Saksanv.: Rune Hallingstad  
Saksbeh.:  

Arkiv: FE - 033, FA - 
A20 

Arkivsaknr 
16/1822 - 32 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

 
Bakgrunn for saken: 
Vedlagte notat til styringsgruppen for Fremtidens skole i Sør-Odal 28.03.17. 
Saken vil være unntatt offentlighet jfr off.lovens § 23, og møtet vil være lukket. 

 

 

 
 
Skarnes, 23.03.2017  
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
 



Notat til styringsgruppen for Fremtidens skole i Sør – Odal 28.03.17 

Hva er tildelingskriterier? 

Tildelingskriteriene er konkurransekriteriene som oppdragsgiver skal vurdere tilbudene 
etter. Tildelingskriterier angir særlig hvordan innbyderen til konkurransen vil vurdere tilbudt 
pris, kvalitet, service og andre fordeler av økonomisk karakter ved tilbudene. 

Leverandøren som har levert det tilbudet som etter oppdragsgivers vurdering scorer best på 
disse kriteriene, skal tildeles kontrakten. Kriteriene skal være objektive og saklige og i 
samsvar med de grunnleggende prinsippene. 

Tildelingskriteriene skal angis på en klar og tydelig måte i anskaffelsesdokumentene, slik at 
det er forutberegnelig for leverandørene hva oppdragsgiver vil vektlegge ved valg av 
leverandør. Samtidig må kriteriene ikke utformes på en slik måte at de er egnet til å 
favorisere en eller flere bestemte leverandører. 

Oppdragsgiver skal tildele kontrakt på grunnlag av ett av tre alternativer:  

- Tildeling på grunnlag av den laveste prisen 

- Tildeling på grunnlag av den laveste kostnaden (pris og LCC-kostnad) 

- Tildeling på grunnlag av det beste forholdet mellom laveste pris eller kostnad og 

kvalitet 

Begrepet "det økonomisk mest fordelaktige tilbudet" benyttes i direktivet som et overordnet 
kriterium for tildeling av kontrakt. Selve begrepet fremkommer ikke i den norske 
bestemmelsen, men det kan ses på som et bakenforliggende utgangspunkt for de tre 
alternativene for tildeling. 

 

Tildelingskriteriene  for Fremtidens skole i Sør – Odal legges fram i møtet.  
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