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ORIENTERING OM STATUS FOR AVTALE OM KJØP AV TOMT OG 
TOTALENTREPRISEKONTRAKT OM OPPFØRING AV LOKALE 
FOR NYTT BIBLIOTEK OG GARBORGSENTER.

SAKEN GJELDER

Forum Jæren AS og Time kommune inngikk den 31. mars 2006 avtale om nye lokaler til 
Time bibliotek. Avtalen omfattet kjøp av del av eiendommen gnr. 1 bnr. 125 i Time 
kommune, samt leveranse av bygningsmessige arbeider og tekniske installasjoner etter Time 
kommunes spesifikasjoner. Etter avtalen fikk Time kommune også opsjon på kjøp av 
tilleggsareal til Garborgsenter i samme bygg. Opsjonen ble innløst ved kommunestyrets 
vedtak den 6. november 2007, sak nr. 75/07. 

Det fremgår av avtalen at partene skulle inngå tilleggsavtale om areal og utforming av 
biblioteket, ytterligere kontraktsvilkår samt fremdriftsplan. Rådmannen hadde til hensikt å 
legge frem fremforhandlet avtale for politisk godkjenning i dette møtet. Imidlertid har partene 
ikke kommet langt nok i detaljplanleggingen av bygget til at det var hensiktsmessig å 
undertegne avtalen nå. Rådmannen vil med dette isteden orientere om status i saken.  

BAKGRUNN FOR SAKEN / SAKSOPPLYSNINGER

Time kommune gjennomførte i 2005 en konkurranse med formål å kjøpe eller leie nye lokaler 
til Time bibliotek. I konkurransegrunnlaget ble det satt som mål at biblioteket skulle være 
etablert i nye lokaler innen 2008-2009, men dette var ikke et absolutt krav. Tilbudene skulle 
også omfatte opsjon på tilsvarende lokaler til Garborgsenter.

Etter forhandlinger ble det inngått avtale med Forum Jæren AS om kjøp av lokaler til 
biblioteket, samt opsjon på lokaler til Garborgsenteret. Avtalen ble godkjent av Time 
kommune ved kommunestyrets vedtak av 13. desember 2005 (sak nr. 81/05). 

I avtalen er prisen satt til kr. 13.250 eks mva per BTA kvm. Prisen skal justeres i henhold til 
utviklingen i konsumprisindeksen fra august 2005. Prisen omfatter både kjøp av tomt og 
leveranse av de bygningsmessige arbeidene. 

I konkurransegrunnlagets kravspesifikasjon, er det stilt krav om at lokalene skal ha universell 
utforming. Videre er det gitt en beskrivelse av de avdelinger biblioteket skal inneholde og 
størrelsen av disse. 

Samlet arealbehov for biblioteket ble anslått til netto 1.500 kvm. Kommunen forbeholdte seg 
imidlertid en opsjon på et mindre tilleggslokale. Opsjonen ble innløst ved vedtak av 
kommunestyret i sak nr. 40/07. Etter vedtaket er samlet areal for biblioteket ca. 1.600 kvm.
Garborgsenterets samlede arealbehov ble anslått til netto 800 – 1000 kvm. Brutto areal er 
siden blitt beregnet til maksimalt 1.850 kvm for biblioteket og 1.060 kvm for Garborgsenteret, 
samlet 2.910 kvm. I de tegninger som foreligger per i dag, er samlet bruttoareal 2.853,4 kvm. 
Bruttoareal skal som nevnt legges til grunn ved beregning av pris.  

I Forum Jærens tilbud er det ikke gitt konkrete forslag med hensyn til utforming av de enkelte 
rom og bruk av materiell. Det har hele tiden vært forutsatt at slike detaljer skulle avklares i 
ettertid. Men ifølge referat fra forhandlingsmøte med Forum Jæren den 16. september 2005,
er det lagt inn et godt snitt på standard i tilbudet. Standardnivået er lagt slik at det ikke vil 



være behov for endring i pris så lenge kommunen holder seg til en god normal standard. 
Konkurransegrunnlaget og de etterfølgende referater inngår i avtalen av 31. mars 2006.

Pristilbudet fra Forum Jæren er basert på at kommunen skal kjøpe en andel av tomten, samt 
opptre som byggherre ved selve oppføringen av bygget. 

Det fremgår av avtalens punkt 3 at partene skal inngå nærmere avtale om areal og utforming 
av biblioteket, ytterligere kontraktsvilkår, samt fremdriftsplan. 

Som nevnt innledningsvis, hadde partene som mål å fremforhandle avtalen, slik at den kunne 
legges frem for politisk godkjenning i dette møtet. Partene er kommet et godt stykke på vei. 
Kommunen har levert et romprogram til Forum Jæren, og det er arbeidet en del med 
tegningene. Imidlertid gjenstår store deler av arbeidet med prosjektering og detaljering av 
bygget. Partene er enige om at undertegning av avtalen bør utsettes til disse detaljene er på 
plass. 

Partene er imidlertid enige om en overordnet veiledende fremdriftsplan, se vedlegg. Denne 
fremdriftsplanen skal legges til grunn for det videre arbeidet. 

I flere av punktene i fremdriftsplanen omtales kommunens avtalepart som FJ II. Bakgrunnen 
for det er at Forum Jæren AS ønsker å stifte et nytt selskap, Forum Jæren II AS. Formålet er 
at avtalen om kjøp av tomt og totalentreprisekontrakt for oppføring av bibliotek og 
Garborgsenter samt oppfølging av denne, skal legges til det nye selskapet. 

Detaljert fremdriftsplan for byggeperioden er enda ikke klar. En årsak til det er at Forum 
Jæren opprinnelig hadde engasjert Skanska Norge AS til å stå for selve oppføringen av 
bygget. I løpet av inneværende høst er det imidlertid blitt klarlagt at Skanska ikke skal stå for 
dette oppdraget. Forum Jæren vil nå innhente anbud fra nye entreprenører på oppføring av 
bygget. Denne prosessen skal gjennomføres våren 2009. Det er lagt til grunn at avgjørelse 
med hensyn til valg av entreprenør vil foreligge i mai 2009. Detaljert fremdriftsplan kan ikke 
utarbeides før spørsmålet om entreprenør er avklart. Ifølge overordnet fremdriftsplan vil den 
detaljerte planen være klar i juni 2009. 

I reguleringsplan for Hetlandskvartalet II (plan 244), der den videregående skolen skal ligge, 
er det stilt krav om bebyggelsesplan for hele området. Bebyggelsesplanen vil ikke omfatte 
tomten for bibliotek og Garborgsenter. Imidlertid er det behov for å gjennomføre felles 
utgraving av tomt for bibliotek/Garborgsenter og den delen av skoletomten som skal brukes 
til parkeringsanlegg. Det som en konsekvens av at parkeringsanlegget vil ligge svært nær 
bygget for bibliotek og Garborgsenter. Dette innebærer at arbeidet med 
bibliotek/Garborgsenter i utgangspunktet ikke kan starte opp før bebyggelsesplanen er ferdig 
behandlet. Men Forum Jæren vil søke om tillatelse til å starte opp nødvendig grunnarbeid på 
tomt for videregående skole før dette tidspunkt. Varsel om oppstart av arbeid med 
bebyggelsesplan ble sendt ut på høring 7. november 2008. I planprogrammet er det lagt til 
grunn at planen kan legges frem for annen gangs behandling ca april/mai 2009.

Ifølge overordnet fremdriftsplan kan biblioteket starte sin innredning i juli 2010. Bygget skal 
overleveres fra Forum Jæren til kommunen i september/oktober 2010. Dette innebærer at 
biblioteket vil forestå store deler av innredningen parallelt med at entreprenøren avslutter sitt 
arbeid. Biblioteket kan åpne i september/oktober 2010. Garborgsenteret skal ifølge 
fremdriftsplanen starte sin innredning etter overleveringen. Det må imidlertid bemerkes at 
kommunen har tatt et forbehold overfor Forum Jæren på dette punkt, under henvisning til at 
fremdriftsplanen er veiledende. Kommunen ønsker at også Garborgsenteret skal være klart til 



innredning i juli 2010. Begrunnelsen for det er dels at biblioteket kan bli påført store ulemper 
dersom Garborgsenteret skal innredes etter at biblioteket er ferdig. Blant annet må det 
påregnes at betydelige mengder med byggestøv trekkes inn i biblioteket via 
ventilasjonsanlegget. Forum Jæren har på side motsatt seg at Garborgsenteret skal få starte 
opp med innredningen før bygget er klart til overlevering. Det vises til at signalene så langt 
har vært at innredningsarbeidene i Garborgsenteret vil bli omfattende, og at det igjen kan 
påvirke fremdriften, kontraktsarbeidet og kostnadene forøvrig til Forum Jæren. Partene er 
imidlertid enige om at her er det en motstrid i interesser som må søkes løst i den videre 
prosessen frem mot byggestart.  

Det må videre bemerkes at ferdigstillelsen kan bli utsatt dersom Forum Jæren ikke får 
tillatelse til å starte opp gravearbeidet på naboeiendommen som omtalt ovenfor før 
bebyggelsesplanen er vedtatt, og bebyggelsesplanen ikke skulle bli vedtatt så tidlig som angitt 
i varselet av 7. november 2008. 

Avtale om kjøp av tomt og totalentreprisekontrakt om oppføring av lokale for nytt bibliotek 
og Garborgsenter vil bli fremlagt for politisk behandling i april 2009. Da er det tatt 
utgangspunkt i at prosjektering og videre detaljering av bygget skal være klart i februar 2009, 
jf. punkt om det i overordnet fremdriftsplan. I avtalen vil det bli satt frist for utarbeiding av 
endelig fremdriftsplan for byggeperioden, i samsvar med det som fremgår av overordnet 
fremdriftsplan. 

KONKLUSJON

Saken tas til orientering. 

Rådmannen i Time, den 27.11.2008

Brit Nilsson Edland Kristin Fernholt
Kommuneadvokat


