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RAMMEAVTALER OG BRUK AV KONSULENTER 
 
Det vises til følgende spørsmål fra kontrollutvalget pr mail.  
 
Os skole  --Rehabilitering eller om deler av dagens bygningsmasse skal rives  og erstattes 
med et nybygg.I den forbindelse leverte konsulentfirmaet SWECO en mulighetsstudie i 
november 2022. Spørsmålet er på hvilken måte fikk SWECO dette oppdraget og til hvilken 
pris ? 
  
Os kommune har rammeavtaler innen flere fagområder. For prosjektering tekniske 
fag har Os kommune avtale med Norconsult, Asplan Viak og Sweco.  
 
Sum  forbruk i Os kommune  på  bruk av Norconsult, Asplan VIAK og Sweco er:  
 
 Forbruk 2020 

inklusive mva 
Forbruk 2021 inklusive 
mva  

Forbruk 2022- 
inklusive mva 

Norconsult 
Os  

3.433.813 1.116.644  870.518 

Sweco  0 0 579.596 
Asplan VIAK  0 0 0 
  
Os kommune kontaktet Norconsult i februar 2022 med spørsmål om de kunne bistå 
Os kommune med prosjektledelse for å få vurdert riving eller nybygg Os 
ungdomsskole mm.  
Norconsult hadde tidligere utreda nybygg ved Os ungdomsskole i 2019 og anbefalt 
riving; samt vurdert bygget i 2015. Dette ble gjort gjennom direkte anskaffelser.  
 
Norconsult Os orienterte i et møte om at de ikke hadde kompetanse innen sirkulær 
økonomi. Os kommune ga da beskjed 03.03.2022 at de ønsket å trekke inn firmaer 
som hadde denne kompetansen. Os kommune gikk videre til Sweco.  
 
Os kommune har i 2023 hatt minikonkurranse ute mellom de tre tilbyderne når det 
gjelder utarbeidelse av prosjekteringsgrunnlag for ny ungdomsskole, arbeidsfløy og 
spesialrom.  
 
Med hilsen 
OS KOMMUNE 
 
Marit Gilleberg 
kommunedirektør 
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