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Sluttrapport for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21
Vedlegg
1
Prosjekt 1167 - IKT-infrastrukturtiltak 2019
2
Prosjekt 1172 - Nye kontorlokaler økonomi, flytting
3
Prosjekt 1174 - IKT infrastruktur 2021
4
Prosjekt 6107 - Diverse forsterkninger ledningsnett vann
5
Prosjekt 6136 - Diverse forsterkninger ledningsnett avløp
6
Prosjekt 6186 - Nyanlegg Driva boligfelt
7
Prosjekt 6246 - Tiltak myke trafikanter
8
Prosjekt 6251 - Forsterkning Gamle Kongeveg
9
Prosjekt 6259 - Sanering avløp Lønset
10 Prosjekt 6271 - Oppgradering PLS, avløp
11 Prosjekt 6272 - Sanering vann Bjørndalsvegen
12 Prosjekt 6273 - Sanering avløp Bjørndalsvegen
13 Prosjekt 6400 - Sanering av diverse AF-ledninger vann
14 Prosjekt 6401 - Sanering av diverse AF-ledninger avløp
15 Prosjekt 6402 - Sanering vann Kantarellvegen
16 Prosjekt 6403 - Sanering avløp Kantarellvegen
17 Prosjekt 6407 - Parkering f_SPA8
18 Prosjekt 6779 - Brannsentraler Helsesenter
19 Prosjekt 6809 - Gradrenner ungdomsskole
20 Prosjekt 6819 - Sanering av asbest formålsbygg - Drivdalen oppvekstsenter
21 Prosjekt 6822 - Ombygging sokkel dagsenteret (Huset)
22 Prosjekt 6823 - Ombygging Statens hus . Bytte av areal mellom Tannklinikk og NAV
23 Prosjekt 8269 - Utvikling kommunal grunn Vangslia - etablering av ledningsanlegg overvann

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
I henhold til økonomireglementet skal det for fullførte investeringsprosjekter foretas en
regnskapsmessig avslutning og utarbeides en sluttrapport som forelegges kommunestyret.
Rutiner for sluttrapporter er beskrevet i kommunedirektørens planrundskriv:
Når et investeringsprosjekt er ferdigstilt skal enheten med prosjektansvaret lage en sluttrapport.
Sluttrapporten omhandler følgende tema:
 Gjengivelse av målsetningene med prosjektet og en vurdering av om målene har blitt oppfylt





Prosjektregnskap sammenstilt med bevilgningen.
Finansieringen skal sammenstilles med hvordan prosjekter var planlagt finansiert. Avvik mellom
kostnader og bevilgning eller finansiering og finansieringsplan skal kommenteres.
Rapportering og evaluering omkring gjennomføringen, med vekt på følgende:
o Prosjektorganisering
o Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform
o Fremdrift

Det er rapportert om 23 prosjekter som er ferdigstilt pr. 31.12.21, se vedlagte rapporter .
I regnskapet for kommunekassen for 2021 viser Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og
regnskapsforskriften §5-5 andre ledd alle investeringsprosjekter som har hatt utgifter i 2021.
I årsmeldingen for 2021 er det gitt kommentarer til alle investeringsprosjektene. For de prosjektene
som er avsluttet pr. 31.12.21 er kommentaren slik: «Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet
og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21». Det
er denne saken det da er henvist til.
Miljøfaglig vurdering
Ikke aktuelt.
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt.
Folkehelsevurdering
Ikke aktuelt.
Vurdering

Kommunedirektørens tilråding
Sluttrapportene for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21 tas til orientering.

