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Kommunestyret har behandlet saken i møte 23.03.2021 sak 19/21 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Willy Westhagen (GBL) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen la fram følgende alternative forslag til vedtak, som er vedlagt protokollen: 
«Kommunestyret vedtar høringsuttalelse som framlagt av ordfører».  
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag: 
På vegne av Gran Aps gruppe fremmes følgende forslag til endring av forslag til høringsuttalelse i sak 
19/21, nytt avsnitt 4: 
 
«Selv med plassering av hovedsykehus i Moelv vil storparten av Hadelands befolkning ha kortere 
reiseavstand til hele 5 sykehus i Hønefoss, Oslo og Lørenskog. Hadelandskommunene er derfor glade for 
at prosjektgruppen anbefaler etablering av lokalmedisinsk senter på Hadeland.  
 
Det er viktig at det legges opp til at et lokalmedisinsk senter på Hadeland kan gi et bredt spekter av 
spesialisthelsetjenester. Konseptet bør ha døgntilbud på sykehusnivå i størrelsesorden om lag 10 
senger.» 
 
Willy Westhagen (GBL) la fram følgende endringsforslag: 
 
Tekst siste side siste avsnitt tas ut: 
 
Et lokalmedisinsk senter på Hadeland vil ha en interkommunal intermediæravdeling med kommunale 
øyeblikkelig hjelp-senger. Det vil være viktig å ha et tilbud på kveld og helg for poliklinisk avklaring 
med tilbud innen biokjemi, enklere bildediagnostikk og spesialistvurderinger. Mange pasienter kan da 
«snus i døren» (såkalt «akutt utskrivning»), tilbake til en kommunal seng og trenger følgelig ikke 
oppta en seng ved Mjøssykehuset. 
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Da reiseveien uansett blir lang for våre innbyggere er det svært viktig at utviklingen av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester videreutvikles så raskt som mulig. 
 
Willy Westhagen (GBL) trakk sitt forslag. 
 
Randi Eek Thorsen trakk sitt forslag til avsnitt 4. 
 
Votering 
Ved votering ble endringsforslaget fra Lars Erik Flatø (Ap), til avsnitt 4, satt opp mot punkt 4 i 
innstillingen med rådmannens forslag til høringsuttalelse som følger saksutredningen. Ved votering ble 
endringsforslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble innstillingen satt opp mot ordførers forslag, begge med den vedtatte endringen. 
Ordførerens forsalget med den vedtatte endringen – nytt avsnitt 4, ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse som framlagt av ordfører, med følgende endring: 
 
Nytt avsnitt 4: 
 

Selv med plassering av hovedsykehus i Moelv vil storparten av Hadelands befolkning ha kortere 
reiseavstand til hele 5 sykehus i Hønefoss, Oslo og Lørenskog. Hadelandskommunene er derfor 
glade for at prosjektgruppen anbefaler etablering av lokalmedisinsk senter på Hadeland.  
 
Det er viktig at det legges opp til at et lokalmedisinsk senter på Hadeland kan gi et bredt spekter 
av spesialisthelsetjenester. Konseptet bør ha døgntilbud på sykehusnivå i størrelsesorden om lag 
10 senger. 

 
 
 


