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Rådmannens innstilling: 
Formannskapet tar saken til orientering 
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Oppsummering 
Orienteringen er i hovedsak en dialog mellom styringsgruppen (formannskapet) og rådmannen. 
Kommunens arbeid med å revidere befolkningsframskrivinger og dekningsgrad på sykehjem og 
omsorgsboliger, er avhengig av jevn framdrift for at en saksutredning skal være klar til 
kommunestyrets møte i juni. Konsulentene fra Agenda Kaupang er engasjert for å bidra med å 
bearbeide tall og analyser. De var også med på å utarbeide strategiplanen i 2017. 
 
Rådmannen orienterer om den formelle organiseringen av arbeidet med prosjektet, og status for 
samarbeidet med Sykehuset Innlandet HF og Lunner kommune. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Prosjektorganisering 
Rådmannen har opprettet en administrativ styringsgruppe. Gruppen ledes av Rådmannen og består 
av kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef kultur og samfunn, prosjektsjef, økonomisjef og 
kommunikasjon. Vi innkaller til et møte med ressursgruppen for prosjektet i etterkant av orientering i 
formannskapet 8.april. I møtet vil ressursgruppen få informasjon om arbeidet og framdriften i 
prosjektet. Ressursgruppen ble opprettet i forrige fase av prosjektet. Den har bestått av tillitsvalgte, 
verneombud, leder av eldrerådet og rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, i 
tillegg til rådmannens ledergruppe. Møtene med ressursgruppen har vært korte og det har vært lite 
tid til tilbakemeldinger. Gruppen har ved flere anledninger ikke vært fulltallig.  Rådmannen vil nå 
vurdere om gruppen skal fortsette med samme representanter videre. Ønsket er å få en bredere 
medvirkning fra dem som er berørt av et lokalmedisinsk senter på Sagatangen. 
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Formannskapet er styringsgruppe for strategi og bygg, slik det fremkommer i kommunestyrets 
vedtak. Styringsgruppen vil informeres fortløpende i prosessen og får mulighet til å komme med 
innspill underveis, slik at utredninger og politisk behandling av viktige milepæler og avgjørelser 
avklares og framdriften opprettholdes i prosjektet. 
 
Samarbeid med Lunner og Sykehuset Innlandet (SI) 
Det har vært et arbeidsmøte for å jobbe videre med rammene for lokalmedisinsk senter på 
Hadeland. Arbeidsmøtet ble avholdt gjennom Samhandlingsplattformen, som er etablert i samarbeid 
mellom SI, Gran og Lunner. Det vil komme et notat fra dette til behandling i styringsgruppen. I møtet 
ble det lagt fram en framdriftsplan for prosjektet likelydende planen som ble lagt frem for 
formannskapet 11.mars i år. 
 
Signalene fra SI er at dette er en realistisk fremdrift som de tenker kan bidra til felles prosjektering.  
Et nytt møte planlegges med ordførere, regionrådsmedlemmer, rådmannen og divisjonsdirektør i SI i 
starten av mai. Planen for møtet er å gjennomgå innspillene etter en intern gjennomgang i 
kommunene og SI. 
 
Dette er oppfølging av vedtak i KST sak 20/ 00023: 

 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. 

 
Revidering av strategiplanen for helse og omsorg 
Agenda Kaupang ved Per Schanche informerer i møtet om oppdaterte befolkningsframskrivinger og 
vurderinger av behov for sykehjem og tilsvarende bolig med heldøgns bemanning. 
Punkter i sak 20/ 00023: 

 Ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes med bemannede omsorgsboliger, med mål 
om at statstilskudd og husleie dekker investeringskostnader. Et viktig supplement er å 
videreføre dagens ordning med private tilbydere av heldøgns omsorg. 

Oppfølgingspunkter i sak 21/00499: 

 Behov for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger oppdateres i tråd med nivå for 
Norge og Norden i 2025–2040. 

 Vi tar sikte på et prosjekt som dekker et framtidig behov for sykehjemsplasser (2030) 
ferdigstilt til årsskiftet 2024/2025. Ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes av 
bemannede omsorgsboliger. 

 
Presentasjonen sendes til styringsgruppen i etterkant av møtet. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
u.a 
 
Eksisterende planer 
Strategiplan for helse og omsorg  
 
Gjeldende vedtak 
20/ 0023 
21/ 00499 
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Økonomi 
u.a 
 
Bemanning 
u.a 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Orienteringssak til formannskapet 11.mars viste et forslag til organisering av rådmannens arbeid med 
prosjekt 690, Sagatangen. Rådmannen ønsker å utvide og endre gruppen for å få en bredere 
medvirkning fra innbyggere som kan ha viktige innspill til prosjektet. Det er mulig å tenke seg at lag, 
foreninger og frivillige kan ha representanter som vil være nyttige referanser. Flere medlemmer fra 
rådene kan også vurderes med i gruppen. Arenaene må designes med små grupper for å kunne 
gjennomføre fysiske møter og legge til rette for tilbakemeldinger på arbeidet. 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
u.a 
 

 
Dato: 29. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


