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Sammendrag
Saken omhandler organisering av kulturkvartalet i prosjekterings- og byggefasen, dvs for:
- nytt konsert/ teaterhus og rytmisk senter på kvartal 100.
- nytt bibliotek med kafeer, blackboks og visningsrom på kvartal 105
- parkeringskjeller på kvartalene 100 og 105 og Hålogalandsgate mellom kvartalene,
(endelig omfang ikke avklart)
- byrom og gater avgrenset til områdene ved kvartal 100 og 105 til og med Sandkaia
Det foreslås at formannskapet er driftsstyre /økonomiutvalg for prosjektet og at Rådmannen gis
ansvaret for å gjennomføre prosjektet i henhold til vedtatte rammer. Den daglige styring av
prosjektet ivaretas av Eiendomskontoret i henhold til vedlagte organisasjonskart. Planlegging av
gjennomføringsfasen og bemanning av prosjektorganisasjonen starter når organisasjonsplanen er
vedtatt.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Prosjektkonkurransen for utforming av konsert / teaterhus, bibliotek ++, parkeringsanlegg og byrom
i Nerbyen pågår nå. Bystyret har i PS 08/101 vedtatt rammer for arkitektkonkurransen som
definerer plassering av bygg, funksjoner i bygg og anlegg og arealstørrelser. Vedtatt reguleringsplan
for Nerbyen med planbestemmelser gir også rammer for utforming av bygg og byrom.
Seks utvalgte arkitektfirma skal levere sine forslag til løsninger 12.desember 08. Når resultatet av
arkitektkonkurransen er jurybedømt og politisk behandlet i Bystyret 2.april 09, vil også prosjektets
arkitektoniske løsninger langt på vei være bestemt. Med saken vil det følge kostnadsvurderinger av
utbyggingsalternativ og en plan for videreføring av prosjektet. Hvis Bystyret da vedtar løsninger og
rammer for videreføring av prosjektet, vil prosjektet være godt definert. Da skal et stort apparat av
arkitekter, rådgivere og etter hvert entreprenører engasjeres i tunge kontrakter for detaljutforming
og bygging av hus og anlegg. Byggherre- og brukerorganisasjonen må være på plass for å
engasjere, styre og følge opp disse. Det kreves raske avklaringer fra byggherre og en effektiv
prosjektorganisasjon med korte beslutningslinjer. Nåværende organisering er ikke tilpasset dette.
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Vurderinger
Prosjektets størrelse og betydning for Bodøsamfunnet tilsier jevnlig informasjon til folkevalgte,
ansatte, naboer, brukere, utøvere og allmennheten. Ansatte, brukere og utøvere skal høres og
medvirke med erfaring og kompetanse, og folkevalgte skal gis mulighet til ha overordnet kontroll
og styring. For å beholde gjennomføringsevnen må det etableres en organisasjon med verktøy og
rutiner som kan håndtere dette effektivt.
Det er betydelig økonomisk risiko i et prosjekt av denne størrelse og kompleksitet som må
håndteres gjennom intern og ekstern kvalitetssikring av økonomi og løsninger.
I byggeprosjekt har Rådmannen vanligvis ansvaret for gjennomføring i henhold til vedtatte politiske
rammer og for å holde Formannskapet og Bystyret orientert om prosjektets utvikling. I det daglige
styres slike prosjekt av Eiendomskontoret gjennom ansatte og innleid personell i dialog med berørte
avdelinger og brukere. En slik organisering er robust ved frafall av personell ved at kvalifiserte
personer i kontoret er kjent med prosjektet og kan tre inn på kort varsel.
Forslag til organisering i gjennomføringsfasen
Rådmannen gis ansvaret for å gjennomføre prosjektet i henhold til vedtatte politiske rammer. Som
støtte har rådmannen Eiendomssjef og kommunaldirektørene i OK- og teknisk avdeling. Daglig
styres prosjektet av Eiendomskontoret gjennom et team av ansatte og innleid personell;
Prosjektadministrasjon:
- prosjektansvarlig – ansatt i eiendomskontoret
- prosjektleder (kjøpt tjeneste)
- støtte/ sekretærfunksjon (ansatt i eiendomskontoret - senior eller rekrutteringsstilling)
- brukerkoordinator (ansatt med forankring i Ok- avdelinga )
- prosjekteringsgruppeleder (kjøpt tjeneste)
- hovedbyggeleder (kjøpt tjeneste)
Intern kvalitetssikringsgruppe
- personale med relevant kompetanse i eiendomskontoret, kommunalteknisk kontor og IKT
brukes til intern kvalitetssikring ved behov.
Ekstern kvalitetssikring/ prosjektgransking
- Eksternt rådgiverfirma utafor prosjektorganisasjonen ( kjøpt tjeneste) foretar økonomiske
beregninger og usikkerhetsanalyse. Første kontroll er av arkitektutkast i prosjektkonkurransen. Senere kontrollpunkter er ved ferdigstilt skisseprosjekt, eventuelt også
forprosjekt, ferdig anbudsmateriale og før det inngås kontrakt med entreprenører.
Mentorer/ faddere
- Det etableres dialog med eksterne personer som har erfaring fra denne type prosjekt.
Brukergrupper
Det opprettes fag-/ brukergrupper for henholdsvis bibliotekbygget og konsert/ teaterhuset.
Gruppene skal utdype og kvalitetssikre funksjonskrav, informere brukerorganisasjoner (Nordland
musikkfestuke, musikkteateret i nordland m.fl.) og formidle brukerønsker til prosjektet. Gruppene
ledes av en brukerkoordinator som inngår i byggherreorganisasjonen.
Fag-/ brukergruppa for konsert og teaterhuset:
- en representant for teknisk drift kulturhuset
- en representant fra musikerne (Bodø Sinfonietta)
- en tillitsvalgt for kulturhusansatte
- en representant fra Sinus
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Fag-/brukergruppa for Biblioteket++ :
- en-to representanter fra biblioteket
- en representant fra kulturkontoret
- tillitsvalgt
Rutiner og verktøy
Politisk kontroll og styring
- Bystyret orienteres i tertialrapporter og etter behov ved egne saksframlegg
- Formannskapet orienteres rutinemessig i sine møter og for øvrig ved behov
Informasjonsstrategi
- Informasjon til ansatte i berørte virksomheter, brukere og utøvere skjer via
brukerkoordinator/brukergrupper
- Informasjon til allmennheten via;
o Egen side på internett og intranett- profesjonelt utformet med informasjon om
innhold i kulturbyggene, framdrift, tegninger og illustrasjoner av løsninger og
nyhetsoppslag. Når byggeriet kommer i gang knyttes også web kamera mot sidene
o Prosjekttavle på rådhus og i kulturhuset med tilsvarende informasjon
Dialog med berørte naboer
- Utbygging av kulturkvartalet vil være krevende for naboer og brukere av Nerbyen. I tillegg
til den generelle informasjonen på nettsider og tavler, skal tiltak varsles og planlegges i
dialog med berørte naboer for å begrense ulempene.

Konklusjon og anbefaling
Prosjektet vil, når resultatet av arkitektkonkurransen er politisk behandlet, ha definerte rammer. Det
vil da være riktig å bruke velprøvde organisasjonsmodeller for utbygging av kulturkvartalet og
bruke kompetanse i den kommunale organisasjon. Det innebærer at formannskap er driftsstyre
/økonomiutvalg og gis løpende orientering om status i prosjektet. Bystyret informeres gjennom
tertialrapporter og enkeltsaker. Rådmannen gis ansvaret for å gjennomføre prosjektet i henhold til
vedtatte rammer. Den daglige styring av prosjektet legges til Eiendomskontoret for å dra nytte av et
etablert fagmiljø og for å bli mindre sårbar ved bortfall av personell. Kunnskap som erverves i
prosjektet blir i den kommunale organisasjon. Prosjektet brukes til nyrekruttering av kompetente
medarbeidere eller til å få seniorer til å stå lengre i sin stilling.

Formannskapets behandling i møte den 20.01.2009:

Forslag
Fellesforslag:
1.
Rådmannen får ansvaret for å gjennomføre byggingen av kulturkvartalet innenfor de rammer
bystyret fastsetter. Dette gjelder alt fra prosjektering, via framdrift og til ferdigstillelse.
2.
Det opprettes en politisk styringsgruppe med klart mandat, som rapporterer til formannskapet. I
tillegg til ordføreren som leder, oppnevner bystyret 4 politikere. Fylkeskommunen og regionrådet
inviteres til å delta med en person hver.
3.
Bystyret understreker at styringsgruppa skal ha ansvar for framdriften når det gjelder tilrettelegging
for regionale og nasjonale kulturfunksjoner i fremtidens Bodø, for mulig ekstern medfinansiering,
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framtidig organisering og drift, brukerkoordinering, informasjonsarbeid og samfunnskontakt.
Styringsgruppa skal også løpende orienteres og konsulteres i forbindelse med byggeprosessen.
4.
Bystyret ber om at styringsgruppa etablerer en klar strategi for informasjons- og samfunnskontakt. Det
forutsettes at det i prosjektet settes av tilstrekkelig med ressursser til å ivareta et proaktivt og offensivt arbeid
med dette. Bystyret ber om at styringsgruppa snarest mulig tilsetter leder/koordinator for dette
arbeidet. Finansiering innarbeides i totalprosjektet.

Votering
Ved alternativ votering mellom innstillingen og fellesforslaget ble sistnevnte enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling
1.
Rådmannen får ansvaret for å gjennomføre byggingen av kulturkvartalet innenfor de rammer
bystyret fastsetter. Dette gjelder alt fra prosjektering, via framdrift og til ferdigstillelse.
2.
Det opprettes en politisk styringsgruppe med klart mandat, som rapporterer til formannskapet. I
tillegg til ordføreren som leder, oppnevner bystyret 4 politikere. Fylkeskommunen og regionrådet
inviteres til å delta med en person hver.
3.
Bystyret understreker at styringsgruppa skal ha ansvar for framdriften når det gjelder tilrettelegging
for regionale og nasjonale kulturfunksjoner i fremtidens Bodø, for mulig ekstern medfinansiering,
framtidig organisering og drift, brukerkoordinering, informasjonsarbeid og samfunnskontakt.
Styringsgruppa skal også løpende orienteres og konsulteres i forbindelse med byggeprosessen.
4.
Bystyret ber om at styringsgruppa etablerer en klar strategi for informasjons- og samfunnskontakt. Det
forutsettes at det i prosjektet settes av tilstrekkelig med ressursser til å ivareta et proaktivt og offensivt arbeid
med dette. Bystyret ber om at styringsgruppa snarest mulig tilsetter leder/koordinator for dette
arbeidet. Finansiering innarbeides i totalprosjektet.

Formannskapets behandling i møte den 17.12.2008:

Forslag
Forslag fra Knut Hernes (FRP):
Overnevnte sak utsettes fordi følgende momenter ønskes belyst før endelig vedtak fattes:
1. Ivaretas muligheten for momsrefusjon i den foreslåtte organisasjonsmodellen eller bør det
etableres et IKS? Er det andre fordeler/ulemper med et IKS?
2. Er det vurdert et samarbeid med fylkeskommunen for å gi prosjektet en regional profil?
3. Vil et samarbeid med fylkeskommunen og nabokommunene øke sjansene for at
prosjektet kan motta statsstøtte event. mer i statsstøtte?

Bakgrunnen for disse spørsmålene er informasjonen som ble gitt i Bystyresalen i går vedr. nytt
kulturbygg i Stavanger.
Forslag fra Kirsten Hasvoll (SV)
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1. Formannskapet gir sin prinsipielle tilslutning til rådmannens forslag til
organisasjonsmodell for utbygging av kulturkvartalet.
2. Formannskapet ber om at det etableres en politisk styringsgruppe med klart mandat.
Styringsgruppa skal ledes av ordføreren. Fylkeskommunen og regionrådet inviteres til å
delta.
3. Formannskapet ber om at det snarest utlyses en prosjektlederstilling. Formannskapet
understreker at vedkommende skal ansvar for hele kulturkvartalprosjektet, herunder
overordnet ansvar for byggeprosjekt, brukerkoordinering, informasjonsarbeid og
samfunnskontakt.
4. Formannskapet ber om at det etableres en klar strategi for informasjons- og
samfunnskontakt. Det forutsettes at det i prosjektet settes av tilstrekkelig med ressurser til
å ivareta et proaktivt og offensivt arbeid med dette.
5. En finansieringsstrategi skal være på plass før sluttbehandling i formannskapet.
6. Formannskap sluttbehandler saken i møte 28. januar 2008.

Fellesforslag:
Saken utsettes. Det avholdes nytt møte i formannskapet medio jan. 2009 hvor denne saken
behandles.

Votering
Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes. Det avholdes nytt møte i formannskapet medio jan. 2009 hvor denne saken
behandles.

Forslag til vedtak
1. Formannskapet vedtar foreslått organisasjonsmodell for utbygging av Kulturkvartalet
2. Planlegging av gjennomføringsfasen og bemanning av prosjektorganisasjonen starter nå.

Svein Blix
Rådmann
Thor Arne Tobiassen
Eiendomssjef
Saksbehandler: Dagfinn Nilsen
Vedlegg; Organisasjonskart for kulturkvartalet gjennomføringsfasen
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PROSJEKTORGANISASJON FOR UTBYGGI`NG AV KULTURKVARTALET

Bystyret

Formannskap
Rådmannen:
- rådmann
- OK- direktør
- TA- direktør
- eiendomssjef

STØTTE/
SEKRETÆR
FUNKSJONER
info/ nettside

prosjektledelse
adm.
prosjekteringsledelse
Prosjektansvarlig

Prosjektleder

BRUKERMEDVIRKNING
brukerkoordinator
deltar i alle
prosjekterings
gruppemøter

PROSJEKTERING
Prosjekteringsgruppeleder
*Prosjekteringsteam
arkitekt
rådgivere

kvalitetssikrings
gruppe
(eiend.ktr,
kommunalteknisk
knt, IKT)

økonomiråd:
PA
PL
Hovedbyggeleder
Støtte

BYGGELEDELSE
Hovedbyggeleder
Fagbygg EL Fagbygg VVS
Byggeplass Byggeplass
kontroll
kontroll
sceneteknikk
Akustikk

Brukergruppe(r)

Entreprenører
Prosjektusikkerhetsanalyse
gjøres av ekstern konsulent
(utafor prosjektorganisasjonen)

* Det kan bli flere arkitektfirma og flere prosjekteringsteam hvis det blir forskjellige vinnere for de to bygg i konkurransen
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