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Kære Bo
Du har den 8. oktober 2008 stillet følgende spørgsmål til planen for renoveringen af skolerne:
”Da vi jo alle er interesseret i at vide, hvornår pengene til renovering af skolerne bliver brugt,
skal jeg hermed stille følgende spørgsmål:
•
•

Hvor mange af de afsatte bevillinger er blevet brugt?
Hvornår ventes renoveringsarbejdet færdiggjort?

Iflg. BR skulle Kejd have fremlagt en redegørelse i juni 2008.
Begge spørgsmål bedes besvaret ift. de enkelte skoler.”
I den anledning kan jeg oplyse følgende:
Af Borgerrepræsentationens beslutning den 21. februar 2008 (BR 88/08) vedr.
genopretningsplanen på folkeskoleområdet fremgår følgende: Forvaltningerne foretager en
årlig revidering og afrapportering af planen til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og
Ungdomsudvalget, dels med status for den samlede plan, dels med status for de enkelte
projekter. Med ca. et halvt års forskydning udarbejdes en mellemstatus og eventuelt en
revidering af planen.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet vedlagte grafiske oversigt over den forventede
mulige tidsmæssige udførelse af Genopretningsplanen for Folkeskoler (bemærk at oversigten
indeholder 2 sider).
Mellemstatus foreligger hermed til forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og
Ungdomsudvalget. Det skal bemærkes, at den mulige tidsmæssige udførelse, som fremgår af
mellemstatus, er afhængig af, at der justeres i de periodiserede budgetter i forbindelse med
den årlige revidering af planen.
Af oversigten fremgår desuden, hvor meget af den for den enkelte skole afsatte bevilling, der
er blevet brugt pr. 8. oktober 2008.
Oversigten besvarer således de stillede spørgsmål.

Supplerende baggrundsoplysninger

Borgerrepræsentationen besluttede den 13. juni 2007 (etape A) og igen den 21. februar 2008
(etape B) at bevillige i alt 602.843 t. kr.(2008 p/l) til genopretning af en lang række navngivne
folkeskoler, der alle havde et vedligeholdelsesefterslæb. Type og omfang af renoveringerne
varierer meget fra skole til skole. Nogle har været lige til at gå i gang med, især hvor der var
tale om enkle og specifikke renoveringer i et begrænset omfang. Langt størstedelen har
imidlertid skulle planlægges omhyggeligt og gennem flere processer inden aflevering. Både i
forhold til brugerinddragelse, projektering, myndighedsbehandling, offentlige udbud og
licitationer inden selve udførelsen iværksættes. Dertil har nogle projekter afventet andre
planlagte byggeaktiviteter på de respektive skoler, både af hensyn til skolens behov og/eller af
hensyn til en sammenhængende udførelse med de øvrige byggeprojekter. Disse forløb er som
regel aftalt mellem skolen, Børne- og Ungdomsforvaltningen (Center for Ressourcestyring,
Bygninger) og Kultur- og Fritidsforvaltningen (Københavns Ejendomme).
Den grafiske fremstilling over de forventede tidsforløb på folkeskolerne gengiver den bedst
mulige vurdering på nuværende tidspunkt. Med dette kendskab til forholdene i de enkelte
byggeprojekter vil forløbet med projektering, udførelse og ibrugtagning for de respektive
skoler forløbe som angivet i oversigten. Der kan imidlertid i nogle tilfælde opstå nye eller
uventede forhold i relation til eksempelvis myndighedskrav, bygningsmæssige forhold eller
evt. nye behov eller ønsker fra brugerne, der kan medføre en udskydelse af tidsplanen. I så
fald informeres de involverede så hurtigt som muligt, og projektet tilpasses derefter. Det er
imidlertid alle parters mål og interesse at sikre, at tidsplanerne overholdes som her angivet for
alle de berørte skoler.
Det skal dog bemærkes, at de periodiserede budgetter for genopretningsplanen, som er
fastlagt af Borgerrepræsentationen i forbindelse med periodiseringerne i forhold til
anlægsloftet, løbende skal justeres i overensstemmelse med ovenstående, hvis tidsplanen skal
kunne gennemføres.
Af oversigten fremgår endvidere, hvor meget af den for den enkelte skole afsatte bevilling der
er blevet brugt pr. 8. oktober 2008.
Med hensyn til en redegørelse for status, fremgår det af indstillingerne til
Borgerrepræsentationen, at der skal foretages en årlig revidering og afrapportering af planen
til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. Det fremgår desuden, at der med
et halvt års forskydning skal udarbejdes en mellemstatus.
I indstillingen fra februar 2008 gives en kort afrapportering på fase 1, der beskriver forbruget i
2007 samt status i forhold til udbud og projektering af projekterne.
Den mellemstatus, der skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i 2008, er nu klar og vil blive
forelagt Kultur- og Fritidsudvalget ultimo oktober og Børne- og Ungdomsudvalget på
udvalgets førstkommende møde.
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