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Inventar til ny musikskole og café ved Viften (åben dagsorden)
Sted:
Sag:

Viften, Rødovre Parkvej 130
Ny musikskole og café ved Viften

Der er i forbindelse med opførelse af ny musikskole og café ved Viften afsat 3 mio.
kr. i 2020 samt 1,5 mio. kr. i 2021 til inventar
På Kommunalbestyrelsesmødet den 18. december 2018 blev entreprenørliste og
økonomioversigt for anlægsprojektet godkendt.
Projektgruppen har på seneste møde den 9. oktober 2020 besluttet, at nedsætte
en arbejdsgruppe for at danne sig et overblik over hvilke møbler, AV, lyd- og
lysanlæg m.m. som skal indkøbes til den nye musikskole. Arbejdsgruppen består
af repræsentanter fra musikskolen, Viften, Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning.
Inventar til den nye café vil blive indkøbt efter en nærmere dialog med den kommende forpagter af caféen.
Der vil blive indhentet tilbud fra totalentreprenøren (Combi Byg) på de ekstra elarbejder til lyd- og lysanlæg som skal installeres i undervisningsrum og koncertsal/multisal. Indkøb af inventar vil gennemføres via kommunens indkøbsaftaler,
hvor det er muligt. Ellers indhentes der minimum 2 tilbud på øvrigt inventar.
Lov- og plangrundlag
Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
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Økonomi
Der er i alt afsat 4,5 mio. kr. til inventar, bestående af et rådighedsbeløb på 3 mio.
kr. i 2020 og et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2021.
Fordelingen af anlægsmidlerne vil være følgende:
-

Lyd- og lysanlæg i koncertsal i musikskole
Indretning af musikskolen
Indretning af caféen

2,0 mio. kr.
2,0 mio. kr.
0,5 mio. kr.

Hvis tidsplanen følges, vil beløbet blive forbrugt i regnskabsåret 2021. Der forventes derfor overført 3 mio. kr. fra 2020 til 2021, svarende til rådighedsbeløbet.,
som er afsat i 2020 til inventar.
Tidsplan
Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget
Behandling i Økonomiudvalget
Behandling i Kommunalbestyrelsen
Indhentning af tilbud
Aflevering af byggeri
Ibrugtagning/indretning

01.12.2020
09.12.2020
15.12.2020
Jan-april 2021
30.07.2021
August 2021

Teknisk Forvaltning anbefaler,
1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til Børne- og
Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr.
i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 til nyt inventar til ny musikskole og café ved
Viften.
Med venlig hilsen
Jørn Olav Ipsen
Afdelingsleder
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Kim Søgaard Andreassen
Projektleder

