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Frigivelse af anlægsmidler til arealeffektivisering på Vestermarkskolen og 
Skolebakken
19/24131

Beslutningstema
Valg af udbudsform, bemyndigelse af administrationen til indgåelse af kontrakter samt bevillig og 
frigivelse af den samlede anlægsramme.

Indstilling
Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget;

1. at der bevilliges og frigives en samlet anlægsramme på 9,773 mio. kr.
2. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med ekstern rådgiver og entreprenører
3. at projektet udbydes i fagentreprise

Sagsfremstilling
Projektet er et arealeffektiviseringsprojekt og skal være med til at realisere den indarbejde 
besparelsespulje. Projektet vil blive gennemført i to spor:

1. Heldagsskolen samles på Skolebakken i Ollerup
2. Heldagslegestuen på Spiren og Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus flyttes til 

Vestermarkskolen i Vester Skerninge
De to projekter gennemføres med hver sin projektgruppe, hvor der er deltagere fra de berørte 
institutioner samt fra Center for Ejendomme og Teknisk Service.

1. Heldagsskolen flyttes til Skolebakken i Ollerup
Projektet omfatter en flytning af heldagsskolen fra Juulgården og Gl. Nyby til Skolebakken i 
Ollerup, hvor de eksisterende lokaler indrettes og den nuværende legeplads flyttes til Skolebakken 
i Ollerup.

Da værkstedsklassen slutter midt 2020 er det ikke længere nødvendigt at indrette de nuværende 
lokaler i ”Spiren”, som det oprindeligt var påtænkt. På baggrund af dette forventes det at 
nedenstående udgifter vil kunne finansieres indenfor den nuværende samlede anlægsramme, og 
at der derfor ikke er behov for en tillægsbevilling. 

I forbindelse med samling af Heldagsskolen har det været muligt at finde lokaler til Egense Husflid 
på Skolebakken i Ollerup. For at foreningen kan udføre deres aktiviteter er det nødvendigt at 
opgradere den nuværende el tavle og brandsikre mellem heldagsskolen og Husflid. Udgifterne var 
ikke med i de oprindelige beregninger og er estimeret til 0,10 mio. kr.

Ved en nærmere gennemgang af lokalerne i Skolebakken i Ollerup er der konstateret asbest i dele 
af loftet, hvilket skal udbedres. Udgifterne var ikke med i de oprindelige beregninger og er 
estimeret til 0,25 mio. kr.
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Heldagsskolen på Skolebakken forventes at kunne tages i brug den 1. maj 2020.

2. Heldagslegestuen på Spiren og Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus flyttes til 
Vestermarkskolen i Vester Skerninge

Projektet vil omfatte en mindre rokade på skolen, indretning af vest fløjen på Vestermarkskolen i 
Vester Skerninge og en tilbygning på 115 m2. Ideoplæg og byggeprogram forelægges Børn- og 
Ungeudvalget primo og medio 2020.

Projektet skal være færdigt og pladsen skal være ryddet senest den 1. maj 2021, så skolen 
eventuelt kan anvendes til Landsstævnet 2021.
Da Spiren ikke skal anvendes til Værkstedsklasse vil administrationen undersøge om bygningen 
kan anvendes til andet formål eller sættes til salg. Der lægges en særskilt sag op i første halvår 
2020.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Ved budgetforliget for 2019 blev der afsat en samlet anlægsbevilling på brutto 9,67 mio. kr. Inklusiv 
fremskrivninger af den samlede anlægsbevilling nu på 9,773 mio. kr.

Anlægsbevillingen er afsat med et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2019 og 5,773 mio. kr. i 2020.

Det er derfor mulig at bevillige og frigive en samlet anlægsramme på 9,773 mio. kr. jf. indstillingen.

Det fremskrevne budget på 9,773 mio. kr. fordeles mellem de to projekter med 7,961 mio. kr. til 
Vestermarkskole-projektet og 1,812 mio. kr. til Heldagsskole-projektet.

De samlede udgifter på 9,773 mio. kr. forventer at fordele sig på følgende udgiftskategorier:

Anlægsudgifter inklusiv rådgiver 9,314 mio. kr.
Trafiksikkerhed 0,177 mio. kr.
Flytteudgifter 0,099 mio. kr.
Flytning af legeplads 0,183 mio. kr.

Udgifterne til eksterne rådgiver på projektet på Vestermarkskolen blev godkendt den 6. juni 2019 af 
Teknik- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag
Kasse- og Regnskabsregulativet
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