
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

      

Status på Tim skole og SFO, august 2022 

Status på anlægsprojektet  

Tim Skole er aktuelt i den afsluttende fase af anlægsprojektet, der arbejdes pt. på udskolingen, som 

forventes færdig i 3. kvartal 2022. Ved skolestart 22/23 kan skolens elever huses under samme tag, 

imens der lægges sidste hånd på de resterende lokaler i udskolingen.  

Grundet flere faktorer (som beskrives senere) afventer Ejendomscenteret den endelige dato for 

aflevering af det samlede projekt.  

Status på ibrugtagningen af Tim skole:  

Indskoling  Er taget i brug  

Mellemtrin  Er taget i brug 

Udskoling  Første 5 lokaler tages nu i brug til skolestart, faglokaler forventes afleveret sep. 22. 

SFO Afventer politisk godkendelse om gennemførsel ift. økonomi. Tidsplan udarbejdes 

herefter.   

Udearealer  Afventer opstart - Opstart i 3. kvartal 22.  
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Organisation og roller  
Børn og Familieudvalget er udpeget af økonomiudvalget til rollen som bygherre, organisationen 
omkring udvalget er illustreret i nedenstående figur: 

 

Figur 1 - viser organisering samt snitflader i anlægssag. 

Bygherre: Bygherre for RKSK er Økonomiudvalget, som har udpeget Børne- og Familieudvalget som 

stedfortræder.  

Projektejer: Administrationen Dagtilbud og Undervisning 

Bygherrerådgiver: Ejendomscenteret, Land, By og Kultur 

Styregruppe: Næstformand i BFU, Faglig Koordinator fra Dagtilbud og Undervisning, Arkitekt fra 

Ejendomscenteret, Afdelingsleder i Ejendomscenteret, Skoleleder Tim Skole.  

Mødefrekvensen er som følgende:  

Børne- og Familieudvalget mødes månedligt, styregruppen mødes kvartalsvis eller ved behov. 

Hver 2. uge afholdes byggemøder med deltagelse fra: Ejendomscenteret, Rådgiver, Entreprenør og 

Skoleleder. 

Ved behov har Ejendomscenteret afholdt formøder med skolen.  

Ejendomscenteret fungerer som intern bygherrerådgiver på projekterne og som bindeled imellem den 
interne og eksterne organisering. Ejendomscenteret har udarbejdet programoplægget (den skriftlige 
dokumentation for aktiviteter og beslutninger i initiativfasen. Programoplægget beskriver byggeriets 
overordnede funktion, kapacitet, økonomi, tid og kvalitet. Oplægget fungerer som udkast til det videre 
arbejde for rådgiver.)  
 
 
 
Ejendomscenteret følger processen og deltager på vegne af bygherre til byggemøder og koordinerer i 
den interne organisation i samarbejde med projektejer.  

Ejendomscenteret har i forhold til Projektet på Tim Skole, tilkøbt totalrådgivning og dermed tilkøbt 

ekstern ledelse af byggeprojektet. En af opgaverne under totalrådgivningen, har også været at forestå 

udbud af hovedentreprisen, herunder også udarbejdelse af kontrakter med hovedentreprenør. 

Kontrakter hertil blev godkendt af Ejendomscenteret.  

Totalrådgiveren er i dette tilfælde SKALA arkitekter, som har entreret med Ingeniørgruppen 

Vestjylland som underrådgiver. Projektets hovedentreprenør, Thyholm Murer er ansvarlig for 

entreprisen og alle underleverandører, samt bl.a. tidsstyring, koordinering på byggepladsen og 

kommunikation til rådgiver om forhindringer.   

Hovedansvaret for tid og økonomi er dermed totalrådgivers og hovedentreprenørens ansvar.  

 

Siden Økonomiudvalgsmødet 30. november 2021 

Det fremgik i sidste orientering af Økonomiudvalget d. 30. november 2021, at der ville ske en 

opfølgning i Økonomiudvalget omkring budgetoverskridelsen. I begyndelsen af 2022 blev 

administrationen bekendt med væsentlige overskridelser, hvilket blev forelagt på styregruppemøde 

den 1. marts 2022. På mødet blev det besluttet, at der skulle dannes et konkret overblik over 

omfanget.  

Ejendomscenteret var meget forundret over at overskridelsen var så væsentlig og allerede på dette 

tidspunkt overbevist om, at mange af ekstra betalingerne ikke bør forestås af RKSK. Derfor blev der 

entreret med en advokat, for afklaring herom.  
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Da overskridelsen var tilstrækkelig belyst, blev sagen bragt for BFU i juni måned 2022.  

Der har således i 2022 været afholdt to styregruppemøder, henholdsvis den 1. marts og den 19. maj, 

med fokus på afleveringstidspunkt, samt den økonomiske situation omkring anlægssagen.  

I det indeværende år, har der været afholdt 16 byggemøder (til og med juli 2022) med fokus på 

progression i anlægssagen og økonomi.  

Vi forventer nu, at skolen kan afleveres til efteråret, grundet flere større forhindringer i projektet.  

Eksempler på forhindringer i indeværende år er:  

 Tyveri fra byggepladsen – Der afventes lidt over 100 lysarmaturer og en el-tavle, som er sat til 
levering i uge 33. Grundet mangel på materialer er disse i restordre fra leverandøren. Der 
pågår en forsikringssag vedr. tyveri/indbrud. 
 

 To vandskader i udskolingen, hvor der nu kører forsikringssager.  
Vandskaderne skyldes vandindtrængning fra taget under byggeriet, i en tidligere fase.  
 

 Projekteringsfejl ift. brandsektionering. Entreprenøren er blevet bedt om at sætte ekstra 
brandgips op fra fællestorvet og ind til klasselokalerne i overbygningen. Opgaven betyder, at 
det ny opsatte ventilationssystem skulle demonteres for at skabe arbejdsplads, hvorefter 
ventilationssystemet selvfølgelig har skulle monteres igen efterfølgende.   
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Advokat inddrages  

Som allerede beskrevet, så blev administrationen i feb. 2022, bekendt med de væsentlige 

overskridelser. Derfor valgte Ejendomscenteret, at hyre en advokat på sagen, da det er 

administrationens opfattelse at en væsentlig del af overskridelsen, ikke skal afholdes af Ringkøbing-

Skjern Kommune - da Kommunen har indgået kontrakt om totalrådgivning og hovedentreprise.  

Ejendomscenteret har sammen med advokaten afholdt første møde med hovedentreprenør, andet 

møde er sat til primo september. Der er planlagt møde med totalrådgiver medio august.    

Den aktuelle ekstrabevilling på skole og SFO 

Den aktuelle ekstrabevilling som der søges om, indeholder overordnet:  

 Indeksering  
 Uforudsete udgifter (ubeskrevet i projekteringsmaterialet og ukendt fra byggeriets start)  
 Forsikringssager (flere vandskader samt indbrud på byggepladsen)  
 Forlænget byggeperiode frem til sommer 2022 (rådgiverhonorar, omkostninger til at holde 

byggepladsen i gang) 
 

På byggemøde den 02. aug. viste sig, at ventilationssystemet ikke kan monteres som beskrevet, hvilket 

vil medføre en forøget udgift på forventeligt 150.000 kr.  

I forhold til SFO har projektets underleverandører (jf. byggemøde nr. 48/14-07-22) meddelt 

hovedentreprenøren, at de ikke vil acceptere andet end fuld kompensation for prisstigninger ved 

udskudt arbejde. Denne omkostning er ikke indarbejdet i sagen forelagt BFU. Ejendomscenteret gør 

derfor opmærksom på, at økonomien for renovering af SFO vil være højere end det oprindelige tilbud 

fra hovedentreprenøren. Dette skyldes forlænget byggeplads, indeksering på materialer samt øget 

honorarer til rådgiver.  

I projektet må der påregnes en merudgift for forlænget byggeplads for både skole og SFO pålydende 

450.000 kr. 

Ekstrabevilling til skole og SFO 

10.08 mio. kr. benævnt i sagsfremstillingen til BFU 15 juni 2022, medtager byggepladsomkostninger til 

og med juni måned 2022 – men ikke alle omkostninger ind i 3. kvartal. Hertil vil en skønnet ekstra 

omkostning til forlænget byggeplads og ventilation, som ikke kan finansernes ud fra nuværende 

budget, medføre en ekstra omkostning på 600.000 kr.  

I projektets budgetoverslag, er der afsat 1,5 mio. kr. til udearealer. Heraf forventes der at blive brugt 
0,5 mio. kr. til udearealer, såsom belægning m.m.  
 
Det restende beløb på 1 mio. kr. er reserveret til f.eks. legeplads, beplantning m.m. Administrationen 
foreslår, at ekstra omkostninger tages fra dette beløb.  
Der er ikke budgetteret med advokatomkostninger, og administrationen har for nuværende ikke 

kendskab til, hvad udgiften vil løbe op i.  

Administrationen foreslår derfor, at de resterende (1mio. kr. – 600.000 kr.) 400.000 kr. reserveres til 

denne udgift.  

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er yderligere midler til uforudsete udgifter.  

Administrationen anbefaler derfor, at der gives en ekstrabevilling på 10.08 mio. kr. og det godkendes 

at det resterende beløb (1 mio. kr.) tages fra posten ”anlæg af friarealer/legeplads/belægning og 

beplantning.” til dækning af forlænget byggeplads, ventilation og advokatsalær.  
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Hvad gør administrationen ekstra frem til at projektet er i mål. 

Ugentlige byggemøder frem for tidligere hver 2. uge.  

Månedlige styregruppemøder frem for hver kvartalsvise.  

Advokatbistand ift. udgifter til entreprenør og rådgiver. 

Anbefaling/Konklusion 

Det anbefales, at der gives en ekstrabevilling på 10.08 mio. kr. og det godkendes at det resterende 

beløb (1 mio. kr.) fra posten ”anlæg af friarealer/legeplads/belægning og beplantning” anvendes til 

dækning af forlænget byggeplads, ventilation og advokatsalær.  

 

 


