
 

 
Svar på spørsmål om avlastningsenheten og Solgløtt fra Øyvind Kvernvold Myhre 
(GBL) 
 
I investeringsplanen er det avsatt 26,5 millioner til erstatning for Avlastningsenheten; sitat: 
«Etter at øvrig drift på Skjervum er flyttet til Sagatangen». Det er også avsatt 29,1 millioner 
til «Heldøgns bemannet bolig i Gran», heldøgns bemannet boligfellesskap for mennesker med 
«et lavere omsorgsbehov enn sykehjem». Det står at dette skal være en erstatning for Solgløtt, 
som er en del av bygningsmassen på Skjervum. 
 
Begge disse tiltakene antas å berettige til et tilskudd på 45 %, tilsvarende omsorgsbolig. Det 
framgår av teksten at behovet for disse nybyggene oppstår som følge av at sjukehjemmet 
flytter fra Skjervum.  
 
1. De tilsammen 55,6 millioner er altså en følgekostnad av at det skal bygges sjukehjem 

på Sagatangen i stedet for på Skjervum. Hvorfor er de aldri tatt med i kostnadsbildet 
og beslutningsgrunnlaget for nytt sjukehjem? 

 
SVAR: Investeringen er ikke en følgekostnad. Behovet for en ny og mer hensiktsmessig 
avlastningsenhet for barn og unge er ett behov uavhengig av Skjervum og Sagatangen, 
og er beskrevet i boligplanen. At prosjektet ble skjøvet fram i tid var begrunnet i 
nedleggelse av Skjervum, men ikke behovet. Barneavlastninga ble i sin tid plassert på 
Skjervum i mangel på bedre alternativer. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med en 
barneavlastning i ett sykehjem/helse og omsorgssenter.  
 
Solgløtt er et helt nytt spørsmål i Skjervum-sammenheng. Dette har vært en midlertidig 
løsning for å dekke et økt behov for bemannede boliger i tilrettelagte tjenester. 
Avdelingen ble opprettet for brukere i Liavegen som på kort varsel måtte flyttes fra sitt 
botilbud der. Når Liavegen ble oppgradert er ledig kapasitet på Solgløtt benyttet til å 
dekke et økt behov for bemannede omsorgsboliger for brukere av tilrettelagte tjenester. 
I boligplaner er det planlagt en omsorgsbolig med 8 boenheter til denne brukergruppen. 
 
Det vil være i strid med «Retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til 
sykehjemsplasser og omsorgsboliger» (HB 8.B18, 08.2020) å planlegge disse boligene 
sammen med sykehjem og omsorgsboliger med bemanning til eldre: 
 
«Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og 
planlegging. Boenhetene skal ikke ha institusjonsliknende preg, og disse bør bli plassert 
i ordinære og gode bomiljøer. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke blir 
samlokalisert på en uheldig måte. 
Se Husbankens dialogverktøy for planlegging og vurdering av samlokaliserte boliger og 
fellesskapsboliger (HB 8.E.12).» 
 
 
2.  Hvem har beregnet og kvalitetssikret byggekostnadene? 
 
SVAR: Eiendomsavdelingen har beregnet kostnaden utfra tjenestens behov og Norsk 
prisbok. 
 



3.  Hvor er den nye avlastningsenheten tenkt plassert, og hva er status når det gjelder å 
skaffe tomt? 

 
4.  Hvor er erstatningen for Solgløtt tenkt plassert, og hva er status når det gjelder å 

skaffe tomt? 
 
SVAR: Prosjektene blir igangsatt tidlig i 2021. Avklaring av tomt inngår som i dette 
arbeidet. 
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