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Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen – 
prosjektstatus – oppfølging av vedtak 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 1/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Gunn Seigerud (H) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende endringsforslag på vegne av Ap:  
 
1. Rådmannen bes utarbeide oppdatert behovsanalyse for bygg til sykehjemsplasser og bemannede 

omsorgsboliger sett i forhold til nivå for Norge og Norden 2025-40 slik at dette kan behandles av 
kommunestyret i september 2021.  

 
2. Det bes om at det utarbeides anslag for kostnader ved nødvendige investeringer for å dekke behovet 

for plasser med heldøgns omsorg innenfor ulike tidsintervaller i perioden fram mot 2040. 
 
3. Rådmannen bes fremme sak om framdriftsplan for realisering av nytt omsorgsbygg til 

kommunestyrets møte i mars 2021 
 
4. Samarbeidet med Sykehuset Innlandet følges opp, med mål om utvikling av lokalt tilbud av 

spesialisthelsetjenester og samtidig realisering av et lokalmedisinsk senter parallelt med bygging av 
nytt sykehjem på Sagatangen 

 
5. Lunner kommune inviteres til et videre utviklet helsesamarbeid, jfr. vedtak 46/20 (utvikling av 

kommunalt samarbeid), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13 (utvikling av helsesamarbeid) 
 

Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la frem følgende endringsforslag: 
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1. Rådmannen bes oppdatere behovsanalyse og økonomisk vurdering for bygg til sykehjemsplasser og 
bemannede omsorgsboliger sett i forhold til nivå for Norge og Norden 2025-40 

2. Ut fra oppdatert behovsvurdering og tilgjengelig plangrunnlag planlegges sykehjemsplasser for 
langsiktig behov ferdigstilt til årsskiftet 2024/2025 og bemannede omsorgsboliger etter behov 

3. Samarbeidet med Sykehuset Innlandet følges opp, med mål om utvikling av lokalt tilbud av 
spesialisthelsetjenester og samtidig realisering av et lokalmedisinsk senter og nytt sykehjem 

4. Lunner kommune inviteres å videreutvikle helsesamarbeidet, jfr. vedtak 46/20 (utvikling av 
kommunalt samarbeid), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13 (Samhandlingsreform) 

5. Det opprettes referansegruppe med en representant fra hver av de fire politiske partiene i 
formannskapet (Sp (l), H, Ap og GBL), for Helse og omsorgsstrategi og byggeprosjekt 690. 

6. Referansegruppa deltar i møter med Sykehuset Innlandet og Lunner kommune (pkt 3 og 4). 

 
Morten Hagen (GBL) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause for gruppemøter. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om at det var opp til formannskapet å beslutte om saken også 
skal behandles i kommunestyremøtet. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) ba om nytt gruppemøte. Det ble holdt pause for gruppemøte. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag: Saken oversendes kommunestyret til endelig vedtak. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) om å 
oversende saken til kommunestyremøtet. Forslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 
Saken oversendes kommunestyret til endelig vedtak. 
 
 


