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

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.02.2021 sak 5/21 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ba om 10 min gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter.  
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag på vegne av Sp og Ap: 
I tillegg til kommunestyrets vedtak 111/20 den 17/12 vedtas ytterligere presisering: 
1. Behov for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger oppdateres i forhold til nivå for Norge og 

Norden i 2025 - 2040. 
2. Økonomisk potensiale i fellesløsninger, bedre arealeffektivitet og færre byggetrinn på sikt utnyttes. 

Tjenester uten egnede lokaler, som naturlig kan sees i sammenheng, vurderes integrert 
3. Det tas sikte på et prosjekt som dekker et framtidig behov for sykehjemsplasser (2030) ferdigstilt til 

årsskiftet 2024/2025 og ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes av bemannede 
omsorgsboliger 

4. I samarbeide med Sykehuset Innlandet startes planlegging for et utviklet tilbud av lokale 
spesialisthelsetjenester, med mål om realisering av Hadeland lokalmedisinske senter på Sagatangen 
i 2024/25 

5. Lunner kommune inviteres til å videreutvikle helsesamarbeidet, jfr. vedtak sak 46/20 (samarbeid som 
tjenester), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13-3 (Helsesamarbeid) 

6. Formannskapet fungerer som styringsgruppe for strategi og bygg for helse- og omsorg. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
I tillegg til kommunestyrets vedtak 111/20 den 17/12 vedtas ytterligere presisering: 
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1. Behov for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger oppdateres i forhold til nivå for Norge 
og Norden i 2025 - 2040. 

2. Økonomisk potensiale i fellesløsninger, bedre arealeffektivitet og færre byggetrinn på sikt utnyttes. 
Tjenester uten egnede lokaler, som naturlig kan sees i sammenheng, vurderes integrert 

3. Det tas sikte på et prosjekt som dekker et framtidig behov for sykehjemsplasser (2030) ferdigstilt til 
årsskiftet 2024/2025 og ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes av bemannede 
omsorgsboliger 

4. I samarbeide med Sykehuset Innlandet startes planlegging for et utviklet tilbud av lokale 
spesialisthelsetjenester, med mål om realisering av Hadeland lokalmedisinske senter på Sagatangen 
i 2024/25 

5. Lunner kommune inviteres til å videreutvikle helsesamarbeidet, jfr. vedtak sak 46/20 (samarbeid 
som tjenester), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13-3 (Helsesamarbeid) 

6. Formannskapet fungerer som styringsgruppe for strategi og bygg for helse- og omsorg. 
 
 


