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Forprosjekt sentrumsoppgradering  

 
Innstilling: 

 Utredningsprosjektet iverksettes 

 Lokal finansiering til forprosjekt sentrumsoppgraderingen hentes fra kraftfondsreserven til 
Bardu Kommune med kroner 318.000 

 Egeninnsats om en del av lokal finansiering benyttes så langt det er mulig innenfor 
prosjektet rammer.  

 
 

Vedlegg: 
Prosjektplan Flere tiltak sentrumsoppgraderinger.  
Tilsagn Troms Fylkeskommune  
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksgang: 
Saken avgjøres av Formannskapet.  
 

Kort sammendrag av saken: 
Rådmannen har høsten 2014 arbeidet med et av tiltakene i Strategisk Næringsplan som går på å 
iverksette utredning av offentlig toalett, turistbussparkering, taxibuplassering, scene i byrommet 
for lokale arrangement. 
 
Rådmannen har delegert arbeidsoppgaven til avdeling næring som på sin side nå har etablert et 
forprosjekt og skaffet 50 % finansiering til utredningsarbeidet.  
 

Saksopplysninger: 
Forprosjektet skal gi svar på følgende sentrale spørsmål: 
 
1. Alternative plasseringer av tiltakene 
2. Finansiering av tiltakene (investering og drift) 
3. Mulige løsningsvalg. 
4. Anbefaling til prioriterte tiltak i et hovedprosjekt (realisering).   
 
Forprosjektet skal ikke realisere tiltakene. Realisering av tiltakene vil skje i et eventuelt 
hovedprosjekt.  
 
 
 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 



Kraftfondsreserven vil bli endres fra kr……. til kr………….. 
 

Vurdering: 
Rådmannen mener det er viktig å starte opp med utredning av tiltaket. Dette har sin bakgrunn i at 
tiltaket er nedfelt i Strategisk Næringsplan for Bardu.  
 
Midlene som Troms Fylkeskommune har gitt til utredning av tiltakene forutsetter at Bardu 
Kommune stiller med 50 % lokal finansiering. Prosjektet kan således ikke starte opp før lokal 
finansiering er bekreftet.  
 
Alternativt kan politikerne velge å utsette tiltaket. Dersom dette skjer, så bør Bardu Kommune 
søke utsettelse tilsvarende til Troms Fylkeskommune som allerede har gitt tilskudd til 50 % av 
midlene (318.000) til tiltaket.  
 
I forhold til målsetninger, resultat og effekter viser vi til vedlagte prosjektplan.  
 

Rådmannens innstilling: 
 Utredningsprosjektet iverksettes 

 Lokal finansiering til forprosjekt sentrumsoppgraderingen hentes fra kraftfondsreserven til 
Bardu Kommune med kroner 318.000 

 
 
Bardu kommune, den 21.1.2015.  
 
 
Hege Walør Fagertun    Lennarth Kvernmo  
rådmann      Næringssjef  


