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Oppgradere eksisterende herregarderobe 
og HC toalett på omsorgssenteret 
I forbindelse med utbygging og oppussing av 
omsorgssenteret, ble herregarderoben brukt i 
byggeperioden og ingen oppgradering ble gjort. 
Enheten har nå fått flere mannlige medarbeide-
re, og trenger en oppgradering av garderoben. 
Videre gjenstår det noe oppgradering av et toa-
lett i gamlebygget. Det foreslås å avsette 0,12 
mill. kr i 2021. 
 
 
Koble kommunale gatelys til målere 
Kommunen har 12 gatelys-anlegg som ikke er 
koblet til strømmåler. Dette er et krav fra Agder 
Energi. Forbruket pr. anlegg varierer fra 500 til 
29.000 kWh. Det er plan om å starte med de 
største anleggene, og det foreslås å sette av 
0,15 mill. kr. hvert år i økonomiplanperioden. 
. 

 

 

 

Kommentarer	til	investeringene	i	økonomiplanperioden	2021‐2024 

2 stk. biler til hjemmesykepleien 
Hjemmesykepleien har 2 stk. biler som 
brukes til hjemmebaserte tjenester. Den 
ene bilen ble skiftet ut i 2020 og den 
andre, som er en 2011 modell VW Caddy 
4X4, planlegges utskiftet i 2021. Kjøp av 
el-bil vil bli vurdert hvis den kan tilfreds-
stille bruksbehovet.   
 
   
Utvidelse Skaiå barnehage 
Arbeidene ble igangsatt august 2020, og 
ventes ferdig til barnehagestart i august 
2021.  Total ramme for prosjektet er 31,5 
mill. kr og det forventes at 21,5 mill. kr 
påløper i 2021. 
 
 
ENØK- og HMS tiltak; kommunale 
bygg 
Det er behov for HMS oppgradering av fle-
re kontorer og møterom på kommunehu-
set. Bygningen er over 30 år, og det er 
plan om å skifte ut belysning til LED, lyd-
dempende himling og omlegging av venti-
lasjon. Det anslås en kostnadsramme på 
0,5 mill. kr. 
 
 
Aggregat og ny adkomst til Skrøme 
vannverk 
Skrøme vannverk er det eneste vannver-
ket hvor kommunen ikke har nød-
strømsaggregat som slår inn automatisk 
ved strømbrudd. Sammen med plass til 
aggregatet etableres det bedre adkomst 
for levering av vedlikeholdsmidler til drift 
av anlegget. Kostnadsramme settes til 
0,15 mill. kr. 

 

Overvåking avløpsanlegg 
Arbeidet med overvåking av renseanlegge-
ne og pumpestasjonene startet i 2018, og 
ønskes sluttført i 2021. Utbyggingen vi gi 
en besparelse på tilsyn når alle anleggene 
er tilknyttet sentralen. Kostnad til sluttfø-
ring av prosjektet settes til 0,7 mill. kr. 
 
 
HMS tiltak, ombygging av garderobe 
og sanitæranlegg Birketveit RA 
Det er behov for å bygge om sanitæran-
legget til bla. ren og uren sone av hensyn 
til arbeidsmiljøet og føringer fra arbeidstil-
synet. Arbeidene tenkes i hovedsak utført 
med egne ansatte til vinteren, og ventes 
gjennomført innenfor en kostnadsramme 
på 0,5 mill.  

 


