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Reguleringsplan for Sagatangen. 

Det henvises til møte på Lidskjalv den 23 jan. med 60 fremmøtte der reguleringsplanen skulle gjennomgås, - 

forklares. Det kunne ikke stilles spørsmål om økonomi da dette er å forstå uklart. 

Det må hevdes at Grans befolkning nå er mest opptatt av hva prosjektet vil koste, - ferdig. 

Administrasjonen kom inn på kostnadssiden; benytte billige fliser – billig gulvbelegg og at den eksisterende 

brua mot tiltenkt parkeringsplass skulle benyttes, dette opplyst som en besparelse. Når så økonomi ble nevnt 

åpner dette for videre spørsmål, og vurderinger. 

De fleste i Gran er noe forundret over at et så stort prosjekt kan igangsettes på et slikt økonomisk grunnlag, 

først en vurdering på ca. 500 mill., så en ny vurdering som tilsier ca. 700 mill. Når det i startfasen av prosjektet 

fremstår en sprik på 200 mill. kan dette med økonomi forstås som en rein gjetning. Det er forstått slik at 

administrasjonen nå har en ramme på 500 mill. til å ferdigstille prosjektet. 

Som nevnt er befolkningen usikker på økonomien i Gran, - og om eldreomsorg m.m. kunne tilrettelegges på en 

noe billigere måte. Det henvises til Fylkesmannens uttalelser den 13. oktober 2017: «Gran kommune har hatt 

et netto driftsresultat rundt null de siste årene. Dette er ikke bærekraftig på sikt. For å sikre en god økonomisk 

utvikling fremover er det behov for godt samarbeide mellom politikkere og administrasjonen. God 

økonomistyring krever kompetanse og lederskap på alle nivåer i organisasjonen». 

Det må stilles spørsmål om administrasjonen vurderer et bedre driftsresultat de kommende år? Det er opplyst 

et etterslep på vedlikehold på kommunale eiendommer, 150-200 mill. Spørsmålet blir når dette skal ordnes 

opp i? 

Eksisterende sykehjem på Skjervum har et totalt areal på 32 mål til rådighet, - ink. parkeringsplasser. I forhold 

skal det bygges det dobbelte på Sagatangen, - parkeringsplasser, kanskje også for Sykehuset Innlandet, - dette 

på ca. 24 mål. 

Det må forventes at administrasjonen har gjort seg kjent med grunnforholdene på Sagatangen, og en ca. 

kostnaden dette vil medføre.  

Det må medregnes at administrasjonen har beregnet, tomtekostnader – fjerning av eksisterende 

bygningsmasse – grunnarbeid – utskifting av masser, kostnader vedrørende vann/avløp  - ferdigstilt utearealer 

til ca. 100 mill. , så blir det vel ca. 400 mill. til selve bygget.  

Mvh 

Anders Morstad. 
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