
 

 

Utvalg:  Investeringsutvalget 

Møtested: Lyngdal rådhus  -  formannskapssalen 

Dato: 27.03.2020 

Tidspunkt: 10:00 

 
Forfall meldes til politisk sekretariat på epost post@lyngdal.kommune.no eller telefon 960 93 458. 
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 

 
Tilleggsinformasjon: 
  
Møtet gjennomføres som fjernmøte på Teams med medlemmene i Investeringsutvalget. 
  
Møtet overføres via Lyngdal kommunes Nett-TV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur

MØTEINNKALLING
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Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 16/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
PS 17/2020 Gjenbruk av LBS - videre utredning  
PS 18/2020 Gang- og sykkelvei Kvås - status for prosjektet  

2



3

PS 16/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste



 

 Arkivreferanse: 2019/93-7 
 Arkivkode: H31 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 19.03.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Investeringsutvalget 27.03.2020 17/2020 

   

 

Saksfremlegg 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Prosjektet utredes videre med følgende forutsetninger: 

o Alle brukerne i rusboliger flyttes sammen i fløy D på LBS.  
 Utvalget bør anbefale et nivå på ombygging. 

o Kontorene til psykisk helse flyttes fra Bergsaker til LBS fløy E 2.etasje.  
 Utvalget bør anbefale et nivå på ombygging. 

o Avtalen med aktivitetshuset anbefales å si opp. Aktivitetshuset i de leide lokalene på 
Rosfjord flyttes til 1. etasje bygg E. på LBS så snart det er praktisk mulig. 
 Utvalget bør anbefale et nivå på ombygging. 

 
Følgende utredes videre til neste møte: 
 

 Kontorareal til Helse og Velferd utredes videre 
 Plassering av Helsestasjon og mulige alternativer 

 
Utrede videre oversikt over boliger og leiligheter i kommunen. 
 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG
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Bakgrunn for saken: 
 
I investeringsutvalget 28.02.2020 ble følgende vedtak fattet: 
 

 
Prosjektleder Terje Ågedal har jobbet videre med prosjektet og vil delta i møtet og redegjøre for arbeidet 
som er gjort, og legge fram forslag til videre fremdriftsplan. 
 
Vurdering: 
 
Status for prosjektet redegjøres for i møtet. 
 
 
 
Konklusjon: 
 
Prosjektet utredes videre med følgende forutsetninger: 

o Alle brukerne i rusboliger flyttes sammen i fløy D på LBS.  
 Utvalget bør anbefale et nivå på ombygging. 

o Kontorene til psykisk helse flyttes fra Bergsaker til LBS fløy E 2.etasje.  
 Utvalget bør anbefale et nivå på ombygging. 

o Avtalen med aktivitetshuset anbefales å si opp. Aktivitetshuset i de leide lokalene på 
Rosfjord flyttes til 1. etasje bygg E. på LBS så snart det er praktisk mulig. 
 Utvalget bør anbefale et nivå på ombygging. 

 
Følgende utredes videre til neste møte: 
 

 Kontorareal til Helse og Velferd utredes videre 
 Plassering av Helsestasjon og mulige alternativer 
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Utrede videre oversikt over boliger og leiligheter i kommunen.
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 Arkivreferanse: 2020/751-4 
 Arkivkode: Q21 
 Saksbehandler: Kristine Valborgland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 20.03.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Investeringsutvalget 27.03.2020 18/2020 

 

Gang- og sykkelvei Kvås - status for prosjektet 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Investeringsutvalget har hatt saken til behandling i hvert møte i 2020. Det har vært knyttet noe usikkerhet 
til kostnader til prosjektet. Anslaget for prosjektet er kr 21 mill ex.mva, da ligger det også inne en reserve 
på kr 1,8 mill. Rammen for prosjektet er kr 18 mill ex.mva. Det er i tillegg mulighet for ytterligere tilskudd 
fra fylkeskommunen. Om det er nødvendig med en søknad om tilleggsbevilgning er derfor fortsatt 
usikkert. 
 
Situasjonen med corona-smitte fører sannsynligvis til forsinkelser for prosjektet. 
 
 
Vurdering: 
 
Prosjektleder Roy Fredbo er invitert til møtet og vil orientere om status for prosjektet. 
 
Konklusjon: 
 

SAKSFRAMLEGG
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