
NOTAT 

Fra: Rådmann Torbjørn Hansen       Dato 19.01.2021 

Til: Ordfører Randi Eek Thorsen 

 

690 SHOS 

Notat vedrørende kommunestyrets vedtak i sak 111/20, 17. desember 2020 

Ordfører har bedt rådmannen om å vurdere konsekvensene av kommunestyrets vedtak 17.12.2020. 

Rådmannen har i dette notatet forsøkt å vise de viktigste virkningene av hvert enkelt vedtaksledd, og 

samtidig gi en skisse av framdrift for oppfølgingen av vedtaket. I vurderingene har rådmann lagt til grunn 

prosjektet som ble lagt fram for kommunestyret, og vurdert det vi kjenner til per i dag. Vi kan ikke 

utelukke at det kan finnes løsninger som er rimeligere i et nytt prosjekt, men det er usikkerhet ved dette, 

og det kan også bli dyrere.  

Kommunestyrets vedtak 17.12.2020:  
Prosjekt 690 Helse og omsorgssenter på Sagatangen videreutvikles med sikte på å kunne realisere 
samtidig utbygging av et lokalmedisinsk senter i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Lunner kommune 
til 2024/25  
Prosjektet videreføres med tilsvarende antall boenheter, i sykehjemsplasser, etter areal- og 
bemanningseffektiv Ullerud-modell eller tilsvarende.  
Frigjort økonomisk handlingsrom benyttes til videre utvikling ved Marka helse og omsorgssenter og til 
vedlikehold av skoler og kommunale bygg, samt å unngå økt eiendomsskatt til makssats for å ta høyde for 
framtidige renteendringer.  
Ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes med bemannede omsorgsboliger, med mål om at 
statstilskudd og husleie dekker investeringskostnader. Videreføring av tilsvarende dagens ordning med 
private tilbydere av heldøgns omsorg vil fortsatt være et viktig supplement.  
Gran sykehjem Skjervum ivaretas for tilfredsstillende bo- og arbeidsforhold under byggeprosess, og 

framtidig bruk avklares i god tid før fraflytting. 

1 Samtidig utbygging av lokalmedisinsk senter og helse og omsorgssenter på Sagatangen 

Det er uklart om vedtakets forventninger om samtidig utbygging av et lokalmedisinsk senter i samarbeid 

med Sykehuset Innlandet og Lunner kommune kan oppfylles. Ordfører har sendt brev til Sykehuset 

Innlandet. Her ber ordfører om avklarende opplysninger om mulig fremdrift for et lokalmedisinsk senter 

på Hadeland. I en e–post fra Sykehuset Innlandet 19.1.21 ved prosjektdirektør Roger Jenssen, har de svart 

at Sykehus Innlandet har kontrakter som de er bundet av fram til 2024-2025. De foreslår at Sykehuset 

Innlandet og Gran og Lunner kommuner møtes for å gjennomgå samarbeidsplattformen i lys av nye 

forutsetninger.  

Rådmann mener at vi ikke kan gå i gang med å prosjektere lokaler for et lokalmedisinsk senter uten at 

Sykehuset Innlandet kan definere et behov og romprogram. Sykehuset Innlandet må kunne forplikte seg 

på dette. Når Sykehuset Innlandet er klar for å kunne inngå avtale vet vi ikke per i dag. På et tidspunkt må 

Gran kommune vurdere hvor lenge man kan vente på en forpliktende avtale med Sykehuset Innlandet. 

2 Endret helse- og omsorgsstrategi  

Vedtaket innebærer en endring av strategien for helse – og omsorgstjenesten ettersom den øker antallet 

sykehjemsplasser i framtidens helse- og omsorgstilbud fra 90 til 144. Konsekvensene av denne 



omleggingen av tjenesten må drøftes i det kommende arbeidet med kommunedelplan for helse og 

omsorg. 

Vedtaket innebærer at romprogram for byggeprosjektet endres, ved at det legger opp til at kommunen 

kun skal bygge sykehjemsplasser i anlegget på Sagatangen.  

 

3 Kostnadsbildet  ved endring av prosjektet fra 54 omsorgsboliger og 65 sykehjemsplasser til 119 

sykehjemsplasser 

 

Vurdering av kostnader ved endring av 54 omsorgsboliger til sykehjemsrom slik at det totalt blir 119 

sykehjemsplasser. 

 

- Prosjektets romliste (som lå til grunn for saken) viser sykehjemsarealer på 3373,5 m2 NTA og 

omsorgsboligarealer på 3381,6 m2 NTA. Ved å endre 54 omsorgsboliger til sykehjemsrom kan det 

forventes en arealreduksjon på ca. 900 m2 BTA. Ut ifra prisforutsetningene i rådmannens forslag til 

prosjektbudsjett fra 2020, så medfører det en reduksjon av forventede kostnader på 27 mill. kr. 

 

- Prosjekt 690 har fra 1. 1.2019 regnskapsførte utgifter på ca. 14 mill. kr. Det er hva tidligere 

mulighetsstudie, skisseprosjekt og forprosjekt har kostet. Vedtaket innebærer at tilsvarende 

prosjektering må gjennomføres, og vi kan regne med en tilsvarende kostnad. Det vil bli forsøkt å 

nyttiggjøre mest mulig av det som er utført for å redusere kostnaden. Kostnad for ny prosjektering 

antas ut fra dette å være  mellom 7 og 14 mill. kr. 

 

- Erfaringsmessig, etter Norsk Prisbok, er sykehjem generelt 12 % dyrere å bygge enn 

omsorgsboliger. Ut i fra kjente arealfordelinger ved prosjekt fra 2020 anslås det etter beste skjønn 

at kostnaden til prosjektet totalt sett kan bli inntil 5 % dyrere ved å endre fra omsorgsboliger til 

kun sykehjem. Etter gjennomført nytt forprosjekt for sykehjem skal prosjektet legges ut i markedet 

for innhenting av pris. Prisstigning anslås til inntil 3 % ved byggestart i 2024. Totalt blir det en 

økning på inntil 8 %. Det vil si en antatt økning av kostnad på inntil 43 mill. kr.   

 

- Prosjektet som ble fremlagt i 2020 hadde mange kjente og faste kostnader, og liten usikkerhet i 

fremlagt budsjett. Disse prosjektkostnadene har vært gjennomgått for å vurdere hvilke som har en 

økt risiko for å bli større i en ny prosjektering og konkurranse. I budsjettet for prosjektet var det 

lagt inn ca. 5 % usikkerhet. Ved utlegging av prosjektet på nytt bør vi øke avsetningen i kalkylen 

med om lag 15 % Det vil si en økning av forventet kostnad på inntil 87 mill. kr.  

 

- Ut ifra det ovenfor nevnte  må det påregnes at nytt stipulert investeringsbehov vil ligge mellom 

555 mill. kr. og 692 mill. kr. (inkludert medgåtte prosjekteringsutgifter fra 1.1.2019). 

 

- Tilskuddet øker med 19 mill. kr. siden sykehjemsplasser har høyere tilskuddssats enn 

omsorgsboliger, gitt dagens regler fra Husbanken. Det er gitt signaler om at rammene for 

rehabilitering av eksisterende plasser kan komme til å bli redusert i årene framover. Dette kan 

innebære at vi får lavere tilskudd, men når dette blir endret er usikkert.  

 

- Anslått lånebehov vil ligge mellom en reduksjon på kr. 35 mill. og en økning på kr. 75 mill. i forhold 

til budsjett fremlagt i 2020, inklusiv momskompensasjon. 

 



- Driftskonsekvens av et endret lånebehov vil, med 2 % rente og 30 års nedbetaling, kunne utgjøre 

en reduksjon på rundt kr. 1,9 mill. per år eller en økning på kr. 4,0 mill. per år. 

 

I gjennomgangen over er det ikke tatt hensyn til at en i en ny runde også vil kunne finne besparelser og 

mer effektive løsninger for å dekke behovet. Dette kan for eksempel være mer effektivt bygg ved at 

Sykehuset Innlandets behov for et lokalmedisinsk senter blir en del av prosjektet, i stedet for å bli bygget 

som et selvstendig bygg på et senere tidspunkt. Om så er tilfelle, vil en først ha oversikt over etter at det 

er gjennomført et skisseprosjekt sammen med Sykehuset Innlandet. 

 

4 Areal- og bemanningseffektivitet Ullerud-modell eller tilsvarende. 

Kommunestyret har tidligere behandlet spørsmålet om areal og bemanningseffektivitet ved ulike 

modeller for bygg for helse og omsorgstjenester. 

Ut ifra vedtak i kommunestyret sak 112/18 ble mulighetsstudiet av 3.9.2019 utarbeidet. Mulighetsstudiet 

gjennomgikk blant annet bygg i L-form som er tilsvarende «Ullerud-prosjektet» og konkluderte med at 

bygg med «lukket H-form» var å anbefale.  

For prosjektene på modellnivå er «L-form» beregnet til 11 300 BTA med en B/N faktor på 1,63, mens 

«lukket H-form» er beregnet til 11 200 BTA med en B/N faktor på 1,61. 

Skisseprosjektet bearbeidet valgt modell, «lukket H-form», videre. Det lykkes å finne mer arealeffektiv 

løsning, se Skisseprosjektrapporten («Vedlegg 690 SHOS Skisseprosjekt-rapport 16.10.2019») s. 5: 

«Bruttoareal er 10 804 m2 BTA, som gir brutto/nettofaktor 1,49.» 

Jf. saksfremlegg til kommunestyret 14.11.2019: «Mulighetsstudierapportens anbefalinger er innarbeidet i 

skisseprosjektet. De legges til grunn for videre prosjektering for konkurransegrunnlag for å kunne holde 

både investeringsbehov og framtidige driftsutgifter lavt.  

Bygget er formet etter mulighetsstudiens «lukket H»-modell, som bidrar til at anlegget er 

tjenesteeffektivt. Areal-effektiviteten er god, med en B/N-faktor på 1,49.» 

Rådmannen oppfatter at prosjektet har vurdert modeller for bygningen som er tilsvarende 

Ullerudmodellen, og at det i det prosjektet som ble lagt fram 17.12.2020, er en arealeffektivitet 

tilsvarende Ullerud sykehjem i Frogn. 

Det er utarbeidet turnuser som grunnlag for bemanningsdimensjoneringen. Dette grunnlaget er lagt utfra 

størrelser på bogruppene i prosjekt 690. En avdeling med 24 pasienter (tre bogrupper) vurderes som en 

størrelse som gir muligheter for en god drift og en god utnyttelse av bemanning, ledelse og faglighet. Det 

gir en bemanningsfaktor på mellom 0,83 og 1 på sykehjemsdelen, og lavere på omsorgsboligdelen. 

 

5 Vurdering av driftskostnader ved 119 sykehjemsplasser på Sagatangen. 

 

Helse- og omsorgstjenesten planla høsten 2018 bemanningen for Sagatangen, nedfelt i rapporten 

«Prinsipper for bemanning i nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen» Der er bemanningsutgiftene på 

en ordinær sykehjemsplass estimert til 709 000 kr per plass per år, og for en omsorgsbolig med heldøgns 

omsorg er bemanningen estimert til 396 000 kr per plass per år. Differansen representer 

innsparingspotensialet som lå i helse- og omsorgsstrategiens omlegging av tjenesten fra institusjonsbasert 

til hjemmebasert tjeneste, herunder i heldøgns bemannede omsorgsboliger. Hva dette konkret betyr for 

kommunens drift av helse- og omsorgstjenesten må inngå i arbeidet med kommunedelplanen for Helse 

og omsorg. Med utgangspunkt i det prosjektet som ble lagt fram for kommunestyret 17.12.2020 så vil en 

omlegging av 54 omsorgsboliger til 54 sykehjemsplasser innebære en merkostnad på 16,9 mill. kr. til 



lønnsutgifter per år. En må gå gjennom bemanning på nytt og hvordan det løses i et nytt prosjekt før en 

kan beregne dette helt konkret. 

 

  



6 Fremdriftsplan for prosjektering på grunnlag av kommunestyrets vedtak 17.12.20, men uten å ta 

hensyn til Sykehuset Innlandet. 

Vi kjenner i dag ikke til når vi kan få avklart deltakelse fra Sykehuset Innlandet i prosjektet. Rådmannen vil 

skissere en mulig framdrift gitt at man starter umiddelbart med en ny helse og omsorgsstrategi.  

- Ny gjennomgang av helse og omsorg strategien: januar 21 til oktober 21. 

- Skisseprosjekt med utgangspunkt i ny strategi for helse og omsorgstjenester: november 21 til 

oktober 22. 

- Forprosjekt med kontrahering av entreprenør: november 22 til februar 24 inkl. politisk behandling 

før anbud  

- Politisk behandling av byggeprosjekt etter anbud før kontraktsinngåelse: mars 24 

- Utførelse av byggeprosjekt: april 24 til desember 25 

- Innflytting i løpet av første halvår 2026 

Hva som vil være framdrift når en får en avtale med Sykehuset Innlandet er usikkert. Vi vet ikke om de vil 

stille andre krav til prosjektering enn det vi har.   

7 Fremdriftsplan oppgradering/rehabilitering og vedlikehold av Skjervum 

Vedtaket forutsetter mer vedlikehold av Skjervum. Arbeidet med å kartlegge status på bygningsmassen 

startes opp. Gitt at kommunestyret finansierer ytterligere vedlikehold, kan tiltak sannsynligvis 

gjennomføres om et halvt års tid. 

- Gjennomgang av bygningsmassen for å avklare status: januar 21 til mars 21 

- Kartlegging av behovet til brukergruppen på Skjervum i forhold til drift av sykehjemstjenesten: 

februar 21 til mars 21 

- Avklare hvilke tiltak som må utføres, kostnader og hvordan det kan gjennomføres: Mars 21 

- Politisk behandling med budsjett avklaringer: April 21 til juni 21 

- Oppgraderinger gjennomføres: August 21 til april 22 

 

8 Oppsummering 

Så langt rådmannen kan vurdere nå, vil bygging av prosjekt 690 Helse- og omsorgssenter på Sagatangen 

sannsynligvis bli like dyrt eller dyrere med 119 sykehjemsplasser. Det vil være et investeringsbehov 

mellom 555 mill. kr. og 692 mill. kr.  

I tillegg vil vi med kun sykehjemsplasser få økte lønnsutgifter på ca. 17 millioner per år fra det tidspunktet 

et nytt helse og omsorgssenter med 119 sykehjemsplasser står ferdig. Det innebærer at en må 

omdisponere disse ressursene fra andre tjenester i kommunen innenfor kommunens driftsbudsjettet.   

Selv om en skulle få et lavere investeringsbehov, vil høyere lønnskostnader til sykehjemsplasser innebære 

at det sannsynligvis vil være dyrere for kommune å investere i 119 sykehjemsplasser framfor 54 

omsorgsboliger med heldøgns bemanning og 64 sykehjemsplasser. Med utgangspunkt i det prosjektet 

som ble lagt fram for kommunestyret, kan ikke rådmannen se at det med dette vedtaket frigjøres noe 

økonomisk handlingsrom.  

De sammenligningene som er vist ovenfor tar utgangspunkt i endring av prosjektet som kommunestyret 

tok stilling til i desember. Vedtaket viser til «Ullerud modell eller tilsvarende». Slik rådmann oppfatter 

dette innebærer det en full omprosjektering av prosjektet, basert på en ny helse og omsorgsstrategi som 

forutsetter et større antall sykehjemsplasser, og med utgangspunkt i prosjektet fra Ullerud sykehjem i 



Frogn kommune. Det er sannsynlig at tallene som er vist ovenfor da vil være annerledes. Det må et nytt 

skisseprosjekt og prosjektering svare på.  

 


