Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter
Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

BFan-001
Børne- og Familieudvalget
Skole og dagtilbud
2020

2021

2022

2023

7.500

7.500

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne
Profitcenter & F3-niveau

Løgstør skole Renovering
03.22.01 Folkeskole

Beskrivelse:
I budgetaftalen for 2016, blev der bevilget 25 mio. kr. til renovering af Løgstør Skole, Etape I.
Hertil kommer 5 mio. kr. til energirenovering som blev bevilget i 2016. Disse midler dækker renovering af
Etape I.
Etape I omfatter:
 Udbud af rådgivning
 Projektering af etape 1 og 2
 Udbud af håndværkerydelser
 Genhusning/leje af pavilloner (6 klasselokaler)
 Etablering af AKT i fløj 4
 Totalrenovering af fløj 1 og 2
I budgetaftalen for 2018, blev der bevilget 17,5 mio. kr. til renovering af Løgstør skole, Etape II
Etape II omfatter:
 Eventuel tilretning af projekt
 Genhusning / leje af pavilloner (6 klasselokaler)
 Totalrenovering af fløj 3 og 4 (halvdelen af fløj 4 blev i 2015 renoveret og ombygget til børnehave,
derfor indgår denne halvdel af fløjen kun i forbindelse med tagudskiftning).
 Nyt inventar i klasselokalerne
I budgetaftalen for 2016, blev der afsat 5 mio. kr. til energirenovering.

Energirenovering
Etape I
Etape II
I alt

2016
5.000

5.000

2017

2018

2019

2020

4.000

15.000

4.000

15.000

6.000
10.000
16.000

7.500
7.500

Den samlede anlægssum til renovering af Løgstør skole er 47.500.000 kr.
Status på renoveringen:
Renoveringen er påbegyndt i 2018. Fløj 1 og 2 er færdig og taget i brug. Fløj 3 tages i brug i efteråret 2019.
Det samlede projekt forventes afsluttet i 2020.
Pr. 31.12.2018 var der forbrugt 21,431 mio. af de bevilligede midler.
Budgettet er stramt, men forventes at holde.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
I overensstemmelse med fokusområdet børn og unge
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Er en del af Masterplanens målsætning om renoverede og moderne skole- og institutionsbygninger.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Moderne og tidssvarende rammer har en positiv afsmitning på omdømme og trivsel.
Konsekvenser for service til borgerne:
Opdateret bygningsmasse til glæde for elever som ansatte
Personalemæssige konsekvenser:
Opdateret bygningsmasse til glæde for elever som ansatte
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ingen, da det er et igangværende projekt.
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

