Referat
Styringsgruppemøte Hallingmo
Tid: 14. April 2016, kl. 1100 – 1300, Gol Kommunehus
Tilstede: Svein Eide, Helge Feet, Roger Toppen, Heidi Granli, Herbrand Jegleim, Anne Gerd Jorde og
Hege Jensvoll
Forfall: BFK (Stig Kleven) og Knut-Arne Gurigard
Fra admin: Hege Mørk, Kristian Damstuen og Jan Egil Halbjørhus

Sak 01/16 Godkjenning protokoll 5. November 2015
Protokoll enstemmig godkjent

Sak 02/16 Orientering innkomne anbud flerbrukshall
Det er innkommet 6 anbud og prosjektleder og byggeleder gjennomgår nå anbudene mht kontroll og
pris/leveranse/formalia. Ett eller flere anbud ligger innenfor budsjettrammen (entrepriserammen)
satt våren 2015.
Til orientering.

Sak 03/16 Organisering av Hallingmo – justert organisasjonsplan
Det ble til innkallingen sendt ut forslag til ny organisering av prosjektgruppene under
Hallingmoprosjektet. Dette utarbeidert etter vedtak i forrige SG-møte.
Eksisterende prosjektorganisering Hallingmo:

Styringsgruppen
for Hallingmo

PA: Ordfører

Arbeidsgruppe I:
Skole

Arbeidsgruppe II:
Kultur&Idre;

Prosjektgruppe
Flerbrukshall

Prosjektgruppe
IS/Fotball
Evt
prosjektgruppe
Vestbygg

Forslag fra admin/prosjektleder til SG:

• Arbeidsgruppe II avvikles og ersta3es med konkrete
prosjektgrupper
• Prosjektgruppen for Flerbrukshall videreføres, men som
referansegruppe
• (UNN er Plan & Byggenemd for ﬂerbrukshallen)
• Prosjektgruppen for Skule videreføres, men som
referansegruppe
• (UNN er Plan & Byggenemd for skolen)
• Det oppre3es ny arbeidsgruppe for ”Masterplan”
• Det oppre3es ny arbeidsgruppe for ”is/fotball”
Oppsummert forslag ny organisering:

Styringsgruppen
for Hallingmo

PA: Ordfører

Referansegruppe
Flerbrukshall

Prosjektgruppe
Is/Fotball

Prosjekt/
prosessleder

Prosjektgruppe
Masterplan

Prosjektgruppe
evt Vestbygg

Forslag til ny organsiering enstemmig vedtatt.
Mandat for Styringsgruppen
•
•
•
•
•
•

SG er formannskap utvida med ein representant frå idre4skrins,
fylkeskommunen og regionråd.
SG skal sikre ein inkluderande planprosess samt sortere og
konkre3sere innspel
Prosjekt- og referansegruppene rapporterar =l SG
SG har fullmakt =l å utarbeide budsje4 og milepælsplan samt
engasjere nødvendig prosjektleiing/leiar ﬁnansiert av midlar avse4
=l Hallingmoprosjektet
SG oppre4ar mandat =l prosjektgruppene
SG rapporterar direkte =l kommunestyret iE milepælsplan og
prosjektregnskap

Ref: Kommunestyret 18.12.2012 sak 85/12

Endringer i rødt enstemming vedtatt.

Referansegruppe
Skule

Mandat ny Masterplangruppe

• Utarbeide en justert visjon og status for
Hallingmo
• Fokusere på en helhetlig plan for idre:s- og
skoleområdet Hallingmo (masterplan)
• Ivareta infrastruktur- og koordineringsspørsmål
• Fokus på det samfunnsøkonomiske
perspek@vet
Medlemmer Masterplangruppe

•
•
•
•
•
•

Ordfører
Kommunalsjef Helse & Omsorg
Kommunalsjef Oppvekst & Kultur
Kommunalsjef Samfunn & Utvikling
Gol Idre=sråd
Representant fra næringslivet

Gol Reisemål utpeker en representant fra næringslivet.
Jan Egil Halbjørhus fungerer som prosessleder for Masterplangruppen
Fremdrift: Masterplangruppen skal avlegge rapport til Jul 2016.
Enstemmig vedtatt.

Is-/Fotballgruppen
Mandat

• Avklare nærmere forhold rundt et evt
kuns3sanlegg, samt dri7ssiden/økonomien i:
med et slikt prosjekt:
– Konsekvens for friidre?sbanen/løpebanen
– Skøytebanen
– Fotballbanen(e)
– Interregionalt samarbeid
– Varme&energiløsning

Medlemmer is/fotball:

• Gol Idre)slag
– Fra fotballmiljøet
– Fra skøytemiljøet
– Fra friidre)smiljøet

• Kulturkonsulenten (Mads E.)
• Interkommunal representant
Ordfører avklarer via Regionrådet hvem som blir regional representant
Prosjektrapport ferdig til primo oktober 2016.
Enstemmig vedtatt.

Økonomi:
Både prosjektgruppen for Masterplan samt is/fotball legger til neste SG-møte frem plan mht
tidsressurser/budsjett.
Enstemmig vedtatt.

Videreføring referansegruppe for Flerbrukshall

• Jan Egil Halbjørhus (Prosjektleder)
•
•
•
•
•

Mads Elbrønd (Gol Kommune)
Atle Magne Strandos (Gol IL)
Astrid Myro Rust (Gol Kommune)
Hallgeir Haugen (Gol Ungdomsskule)
Gudmund Brekko (Gol IdreEsråd)

• (UNN er Plan- & Byggenemd for ﬂerbrukshallen)

Enstemmig vedtatt.

Organisering for byggeprosjektet Flerbrukshall

UNN
(Plan&Byggenemd)

Prosjektleder

Referansegruppe
Flerbrukshall

Byggeleder

Enstemmig vedtatt.

Sak 4/16 Eventuelt
Løpebanen på Hallingmo bør ikke rehabiliteres nå i år, men avvente inntil utfallet av
is/fotballgruppens rapport.
Det bør undersøkes om det er mulig å reparere/lappe på de mest prekære områdene nå i år.
Enstemmig vedtatt.

JEH 14. April 2016

