Magistraten

Punkt 20.

Godkendelse af delegeret kompetence til styregruppe for Børne- og Ungeunivers
2018-004010
Skoleudvalget samt Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten godkender, at projektets
styregruppe bemyndiges til at træffe beslutning om følgende på Aalborg Kommunes vegne:
Godkende materiale til udbud af bygherrerådgiveropgaven,
Offentliggøre udbud af bygherrerådgiveropgaven,
Udvælge 4-5 tilbudsstillere til prækvalifikation,
Granske og forhandle med de tilbudsstillere, der går videre i processen
Træffe beslutning om valg af bygherrerådgiver
Indgå kontrakt med bygherrerådgiver
Familie- og Socialudvalget: Vibeke Gamst fra fraværende.

Beslutning:
Godkendt, idet et medlem fra Familie- og Socialudvalget indgår i styregruppen.
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kl. 09.00
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Magistraten
Sagsbeskrivelse
Punktet er behandlet i Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget. Familie- og Socialudvalget har følgende
bemærkninger:
Til orientering samt anbefalet, at indstilling om nedsættelse af styregruppe og dens beføjelser vedr. Ny Skole
og daginstitution på Stigsborg Brygge oversendes til Magistratens behandling.
Forvaltningen er repræsenteret i styregruppen, og Familie- og Socialudvalget ønsker også at være politisk
repræsenteret i styregruppen. Videre fremhæver Familie- og Socialudvalget, at det er vigtigt, at de
pædagogiske principper for bygningernes indretning grundigt inddrages i projekteringsarbejdet.
I forbindelse med Budget 2018 besluttede byrådet at afsætte anlægsmidler til en ny skole på Stigsborg
Havnefront. Med vedtagelsen af Budget 2019 er beslutningen blevet udvidet til et Børne- og Ungeunivers,
der omfatter en integreret daginstitution og en skole i ét samlet bygningskompleks.
Som følge af denne beslutning er projektorganisationen i efteråret 2018 blevet tilpasset, således at både
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen er repræsenteret i styregruppe, projektgruppe
og referencegruppe, jf. bilag 1. Skolerådmand og direktør for Skoleforvaltningen står i spidsen for
styregruppen, da denne forvaltning står for hovedparten af økonomien i projektet. AK Bygninger indgår som
de to forvaltningers interne bygherrerådgiver på opgaven.
Projektorganisationen har til opgave at forberede og gennemføre et udbud af bygherrerådgiveropgaven. Det
sker med henblik på at indgå en kontrakt med en bygherrerådgiver om at bistå Aalborg Kommune med at
gennemføre en visionsproces og udarbejde et pædagogisk program, et idéoplæg og et byggeprogram for
Børne- og Ungeuniverset. Dette materiale skal sidenhen anvendes til at gennemføre et udbud i
totalentreprise med forhandling af projektering og etablering af byggeriet.
Udbud af bygherrerådgiveropgaven planlægges offentliggjort primo december 2018 med henblik på, at en
endelig aftale med bygherrerådgiver kan indgås i foråret 2019.
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller på den baggrund, at Magistraten
bemyndiger projektets styregruppe til at træffe beslutning om følgende på Aalborg Kommunes vegne:







Godkende materiale til udbud af bygherrerådgiveropgaven,
Offentliggøre udbud af bygherrerådgiveropgaven,
Udvælge 4-5 tilbudsstillere til prækvalifikation,
Granske og forhandle med de tilbudsstillere, der går videre i processen
Træffe beslutning om valg af bygherrerådgiver
Indgå kontrakt med bygherrerådgiver

Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen orienterer Skoleudvalget og Familie- og
Socialudvalget om arbejdet undervejs i processen med henblik på drøftelse heraf.
Bilag 1: Projektorganisering i den indledende fase.
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