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Sak utenom saksliste: Orientering om Sagatangen - status etter vedtak i kommunestyret 17.12.2020 
 

 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 25.01.2021 sak 5/21 
 
Eldrerådets behandling 25.01.2021: 
Kommunalsjef for helse og omsorg Mette Mosby Kristiansen orientering om saken vedrørende nytt 
sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen etter vedtak i kommunestyremøte 17.12.2020. Det ble 
orientert om vedtaket og notat vedrørende konsekvenser av vedtaket som rådmannen har utarbeidet. 
Notatet følger sak til formannskapet 28.01.2021.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Asmund Johnsrud, Tine Øverlier, Grete Øverlier, Olav Halgeir Nordli, Leif Kristiansen, Mette Mosby, 
Peter Oskar Saugstad. 
 
Grete Øverlier fremmet følgende forslag som oversendes kommunestyre ved ordfører: 
Gran eldreråd mener at hjelpe/pleiebehov for Grans innbyggere gis best ved utbygging av 65 
sykehjemsplasser og 54 omsorgsboliger med veranda slik det er planlagt på Sagatangen. Det er viktig 
med omsorgsboliger som kan gi flere mulighet for pleie/omsorg i eget hjem til livets slutt.  
 
Gran eldreråd ser ingen grunn til nye utredninger til stor kostnader som vil forsinke igangsetting av 
bygging på Sagatangen. Gran eldreråd viser til Rådmannens utredning av 19.01.21 ang kostnader til 
investering og drift. Gran Eldreråd vil understreke at Gran sykehjem har uverdige forhold og bør avvikles 
som sykehjem så snart som mulig. 
 
Votering:  
Vedtatt 5 mot 1 stemme 
 
Eldrerådets vedtak 25.01.2021: 
 
Gran eldreråd mener at hjelpe/pleiebehov for Grans innbyggere gis best ved utbygging av 65 
sykehjemsplasser og 54 omsorgsboliger med veranda slik det er planlagt på Sagatangen. Det er 
viktig med omsorgsboliger som kan gi flere mulighet for pleie/omsorg i eget hjem til livets slutt.  
 
Gran eldreråd ser ingen grunn til nye utredninger til stor kostnader som vil forsinke igangsetting av 
bygging på Sagatangen. Gran eldreråd viser til Rådmannens utredning av 19.01.21 ang kostnader til 
investering og drift. Gran Eldreråd vil understreke at Gran sykehjem har uverdige forhold og bør 
avvikles som sykehjem så snart som mulig. 
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