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Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - avklaring av rom- 
og funksjonsprogram investeringsprosjekt 690 

 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Funksjonen produksjon av mat for hjemmeboende legges inn i rom- og funksjonsprogrammet for 

prosjekt 690. Prosjektets totalramme beholdes uendret.  
2. Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og 

funksjonsprogrammet for prosjekt 690. Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til formålet. 
Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides i budsjett 2020-2023. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Vedtak k-sak 95/18 (13.11.2018) Ja 
Avsnittet «legekontor»  k-sak 95/15 Ja 
 
 

Oppsummering 
Prosjekt 619 arbeidet i 2017-2018 med et romprogram som inneholdt flere funksjoner enn plasser 
for heldøgns omsorg og arealer til tilhørende støttefunksjoner. Investeringsrammen er redusert og 
det er gitt nye føringer i budsjettdokumentene. Det gir grunnlag for å spørre om produksjon av mat 
til hjemmeboende, barrierevaskeri og kontor for fastlege- og sykehjemslegetjeneste skal inngå i 
prosjekteringsoppdraget, eller utredes for løsninger på et senere tidspunkt. Slike utredninger kan 
eventuelt gå uavhengig av anlegget på Sagatangen.  
Rådmannen anbefaler at barrierevaskeri løses uavhengig av sykehjemsbygget og at drøftingen tas i 
kommende budsjettprosess. Produksjon av mat til hjemmeboende forslås lagt inn i 
romprogrammet uten utvidelse av investeringsrammen. Kommunestyret anbefales å inkludere 
arealer til fastlege- og sykehjemslegekontor i prosjektet nå, og utvide den totale 
investeringsrammen for prosjektet tilsvarende.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 21.03.2019 
Kommunestyret 03.04.2019 
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Prosjektet 619 SHOS har etter budsjettvedtaket en total prosjektramme på 323 millioner kroner for 
gjenstående prosjektering, anskaffelse og bygging. Slik midlene er fordelt, legges det opp til 
prosjektering i 2019-2020 og bygging 2021-2023. Dette kan endres som følge av prosjektering og 
politiske vedtak. 
 
Slik rådmannen forstår budsjettet, er prosjektets ramme styrt av følgende føringer: 

 Føring angitt i budsjettdokumentet: «Vi må vurdere alle muligheter til nytt sjukehjem og 
omsorgsboliger med 24 timers tilsyn og finne en løsning som er god nok, innenfor en 
akseptabel økonomisk ramme. Denne rammen er i ordførerens investeringsplan satt til 300 
millioner. Den kan økes til 350 millioner, dersom kommunen kan selge tomter eller endre 
eiendommer til en sum av 50 millioner som delfinansiering.» 

 Investeringsplanens avsetning på 323 000 000 kroner. Av notatene framgår det at den 
økonomiske rammen har prioritet framfor antall plasser: «Må ikke koste mer enn nivå som 
settes av maks. tilskudd.» Husbankens beregningsgrunnlag, maksimal godkjent 
anleggskostnad per plass for heldøgns omsorg, var 3,23 mill. kr i 2018.   

 Det er beregnet tilskudd for 100 plasser (med foreslått fordeling 60 institusjonsplasser og 40 
plasser for heldøgns omsorg i omsorgsbolig med base) og dagaktivitetssenter. Samlet 
tilskudd er satt til ca. 170 mill. kr. 

 Det er beregnet momskompensasjon: Ca. 65 mill. kr. 

 Det er lagt inn salgsinntekter: 25 mill. kr.  

 Avdrag og renter for et beregnet lånebehov på 63 mill. kr er lagt inn som utgifter i 
driftsbudsjettet. 

 
Rådmannen har i møte med politisk referansegruppe signalisert at dette betyr: 

 Prosjektet har en totalramme på 323 mill. kr for gjenstående prosjektering og bygging. 

 Prosjekteringen starter med et program som omfatter 

 100 plasser for heldøgns omsorg, fordelt som vist over. (Sykehjemsplasser omfatter også 

IMA, forsterka sykehjemsavdeling inkludert kommunal akutt døgnenhet, KAD, i 

samarbeid med Lunner kommune.) Kjøkken for sykehjemmet. 

 Dagaktivitetssenter  

 Velferdsteknologiprosjekt (se saksframlegg juni 2017); 

og videre antatt at ny ramme innebærer at følgende rom og funksjoner ikke kan videreføres fra 

prosjekteringen i 2017-2018: 

 Flytting av «hovedkjøkkenfunksjon» fra Marka (se k-sak 111/16) 

 Flytting av felles barrierevaskeri fra Marka (se k-sak 42/17) 

 Fastlege- og sykehjemslegekontorer (se k-sak 95/18 og 94/18) 

 Integrering av Sykehuset Innlandet (se k-sak 95/18) 

 
Referansegruppen anbefalte rådmannen å løfte romprogrammet til politisk behandling. Dette er den 

konkrete bakgrunnen for at saken legges fram nå. Rådmannen vil at utredningsoppdraget skal være 

avklart til skisseprosjektet startes opp i april. Konkret handler det om rom- og funksjonsprogram og 

om investeringsramme. 

 

Integrering av Sykehuset Innlandet regner rådmannen som avklart. Full integrering av 

Sykehuset Innlandet (SI), forstått som del av romprogrammet, er ikke aktuelt. Men den 

videre prosjekteringen skal søke å legge til rette for en god tilkobling av et framtidig bygg for 

SIs tjenester. 
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Kommunestyrets vedtak 15. november 2018 ga anvisninger til det vedtatte skisseprosjektet. 

(Vedtaket i k-sak 95/18 ligger ved.) Rådmannen har behov for å avklare om anvisningene fortsatt 

gjelder.  

 

Pågående konkurranse for anskaffelse av rådgivere (prosjekteringsledelse og arkitektressurs) blir, 
etter rådmannens vurdering, ikke forsinket av at en tar seg tid til å legges ovennevnte 
spørsmålsstillinger fram for politisk vedtak. 
 

 

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse- og omsorgstjenesteloven med forskrift  
Helsepersonell-loven med forskrift  
Forskrift om investeringstilskudd fra Husbanken  
Lov om offentlige anskaffelser   
 
Eksisterende planer 
Følgende overordnede planer har momenter som i forskjellig grad angår byggeprosjektet: 

 Budsjett og økonomiplan 2019-2022 

 Strategiplan for helse- og omsorgstjenesten 

 Kommuneplanens samfunnsdel  

 Boligplanen  

 Klima- og energiplan for Gran kommune 2018-2022 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjettvedtaket, k-sak 112/18. 
For vedtak k-sak 95/18, se vedlegg.  

 
Økonomi 
Prosjektets totalramme ifølge vedtatt budsjett, 323 mill. kroner, fordelt slik: 

 

Til orientering: Rom- og funksjonsprogrammet (RFP) som lå til grunn for saken i november, 

omfattet disse hovedfunksjonene: 

 64 institusjonsplasser (16 i forsterket sykehjemsavdeling, IMA, i samarbeid med 

Lunner) 

 60 plasser for heldøgns omsorg i omsorgsboliger med base 

 dagaktivitetssenter med kantine/kafe 

 kjøkken med tilleggskapasitet for produksjon av mat til hjemmeboende og til 

kantine/kafe (for beboere i omsorgsboligene og besøkende)  

 barrierevaskeri (Midlene lå inne i prosjektrammen, men arealene ble våren 2018 tatt 

ut av RFP for sykehjem og omsorgsboliger, og barrierevaskeriet ble planlagt bygget 

sammen med ny driftsstasjon for Tekniske tjenester i Mohagen.) 
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Bemanning 
-- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet (Rådets vedtak ettersendes.) Ja 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Rådmannen tar utgangspunkt i at budsjettvedtaket ikke avklarer om tidligere vedtatt 
prosjekteringsoppdrag oppheves eller endres.  
Budsjettdokumentene sier klart at Husbankens beregningsnøkler for tilskudd til plasser for heldøgns 
omsorg og til dagaktivitetssenter angir investeringsbehovet. Dette tilsvarer 3,23 mill. kroner per plass 
for heldøgns omsorg. (Tidligere ramme prisjustert til 540 mill. kr, og fratrukket forbruk per 31.12.18, 
46 mill. kr, tilsvarer 3,95 mill. kr per plass.) 
 
Produksjon av mat til hjemmeboende, barrierevaskeri og (fast-)legesenter er funksjoner som går ut 
over de som er nødvendige å ha i et sykehjem.  
 
Drøftingen tar utgangspunkt i at de tre funksjonene ikke ligger inne i prosjektets budsjettramme på 
323 mill. kroner. Derfor angis tallene som økt areal, økt investering, osv.  
Funksjonene er drøftet tidligere i prosjektperioden 2016-2018, og det henvises til tidligere rapporter 
og saksframlegg for detaljer. Her følger bare hovedpunktene.  
 
1 Arealer for fastlege- og sykehjemslegekontor 
 
Rådmannen viser her til saksframlegg og vedtak i k-sak 94/18 for begrunnelsen for opprettelse av et 
fastlegekontor og til k-sak 95/18 for detaljer om arealene som integrert del av sykehjemmet.  
 
Rådmannen benytter anledningen til å korrigere en skrivefeil i vedtaksledd 9 fra sak 95/18; her har 
tallet for netto lånebehov kommet inn i stedet for investeringsbehovet (totalramme). Riktig beløp er 
11,1 mill. kroner.  

 
Forutsetningene for legekontorarealet i prosjektsaken november 2018: 

 Areal: 251 m² brutto areal (netto økt arealbehov, integrering med sykehjemmets rom- og 
funksjonsprogram gir ca 15 % arealreduksjon) 

 Investeringsramme: 11 100 000 kr 

 Årlig byggdrift: 545 000 kr  
 
Økonomiske konsekvenser, finansutgiftene, som innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2023:   

 Investering:  

 Økt ramme 690 SHOS: 11 100 000 kr  

 Økt momskompensasjon: 2 200 000 kr  

 Økt låneopptak: 8 900 000 kr 
Drift: 

 Økt avdrag per år med 30 års løpetid: 296 000 kr  
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 Økt rentebelastning 3,0 % rente (første år): 266 000 kr 

 Økt byggdrift (per år): 545 000 kr  

 
Formålet er ikke berettiget investeringstilskudd.  

 
Hvis areal for funksjonen ikke vedtas lagt inn i prosjekteringen nå, kan rådmannen komme tilbake til 
dette i en framtidig sak om «Innretning på bemanning og driftsmodell behandles i forbindelse med 
Plan for legetjenesten i Gran» (fra vedtak i k-sak 94/18). Lokalene kan da bygges som et byggetrinn 2 
på Sagatangen.  
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:  

 Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og 
funksjonsprogrammet for prosjekt 690. Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til 
formålet. Finansieres med momskompensasjon og lån. Investering og driftskonsekvenser 
innarbeides i budsjett 2020-2023. 

 
 
2 Produksjon av mat til hjemmeboende.  
 
Prosjektet har tidligere omtalt den delen av matproduksjonen som går ut til hjemmeboende, som 
hovedkjøkkenfunksjon. Denne maten produseres i dag på Marka helse- og omsorgssenter etter den 
såkalte kok-kjøl-metoden. Dette er en fellesfunksjon i kommunen, derfor «hovedkjøkkenfunksjon». 
Produksjon av mat til hjemmeboende krever areal og utstyr ut over det som trengs til kjøkken for 
sykehjemmets pasienter. Det gjelder først og fremst lager for varer inn og mat ut, men det kreves 
også en mindre arealøkning i selve produksjonslokalet (sykehjemskjøkkenet).  
Kjøkkenet på Marka produserer også mat til sykehjemmet, etter kok-server-prinsippet. Skjervum 
helse- og omsorgssenter har eget kjøkken, også det med kok-server-produksjon. 
 
Det har vært forutsatt at kjøkkenet i det nye sykehjemmet på Sagatangen skal overta produksjon av 
mat til hjemmeboende. Nytt kjøkken forutsettes å effektivisere kjøkkendriften, inkludert produksjon 
av mat til hjemmeboende, fordi det vil gi bedre organisering og utstyr. Ny produksjonslinje løser også 
forestående behov for utskiftning av dagens utstyr på Marka-kjøkkenet. 
 
Funksjonen lå inne i rom- og funksjonsprogrammet per 15.11.2018 med et tilhørende estimert 
bruttoareal (BTA) på 150 m² (i tillegg til sykehjemskjøkken-arealet). Forprosjektet hadde ennå ikke 
rukket å arbeide med detaljert løsning da arbeidet ble stoppet i april 2018.  
Kommunens prosjektgruppe har på befaringer observert at sykehjemskjøkken og støttearealer 
(lager/kjøl/frys) kan bygges mer kompakt enn det er lagt til grunn i romprogrammet. Ny 
gjennomgang i 2019 sannsynliggjør at behovet kan reduseres til 2/3 av tidligere arealvurdering. 
 

Forutsetninger:  

 Arealbehov: 100 m² BTA (bruttoareal) ekstra areal ut over sykehjemskjøkkenfunksjonen. 

 Investeringsbehov bygg og inventar: 3 000 000 kr. 

 
Formålet er ikke berettiget investeringstilskudd.  

 
Rådmannens vurdering er at dette må kunne søkes løst innenfor gjeldende totalramme, og anbefaler 
følgende vedtak:  

 Funksjonen produksjon av mat for hjemmeboende legges inn i rom- og funksjonsprogrammet 
for prosjekt 690. Prosjektets totalramme beholdes uendret.  

 
Alternativer hvis funksjonen ikke tas med i prosjekteringen nå: 
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 Tjenesten kan, etter at anlegget på Sagatangen står klart, drives videre på Marka, som del av 
kjøkkenet for Markatun III. Produksjon av mat til hjemmeboende legges inn i 
utredningsoppdraget for prosjekt 623 Marka helse- og omsorgssenter når arbeidet 
gjenopptas.  

 Utrede å kjøpe mat til hjemmeboende fra ekstern leverandør. 
 
3 Barrierevaskeri.  
 
Det er behov for å erstatte vaskeriet som i dag driver i midlertidige lokaler på Marka. Arealene er ikke 
godt tilrettelagte, med drift på to nivåer (fordi vaskeriet er etablert i skillet mellom to forskjellige 
bygg). Dagens maskiner og annet utstyr i barrierevaskeriet har dessuten vært i bruk så lenge at en må 
regne med utskiftning av inventar og utstyr framover. 
 
Barrierevaskeriet lå inne i prosjekt 619, og investeringsbehovet inngikk i prosjektets totalramme. Det 
var avsatt 300 m² til barrierevaskeri i prosjekt 619s romprogram, med anslagsvis andel på 12-15 mill. 
kroner av den totale prosjektrammen.  
 

Forutsetninger: 

 Arealbehov: 300 m²  

 Investeringsramme: 10 000 000 kr 

 Årlig byggdrift: 2 385 kr per m² etter fratrekk for momskompensasjon. 
 

Økonomiske konsekvenser, finansutgiftene, som innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2023:   
 Investering:  

 Økt ramme 690 SHOS: 10 000 000 kr  

 Økt momskompensasjon: 2 000 000 kr  

 Økt låneopptak: 8 000 000 kr 
Drift: 

 Økt avdrag per år med 30 års løpetid: 267 000 kr  

 Økt rentebelastning 3,0 % rente (første år): 232 000 kr 

 Økt byggdrift per år: 715 000 kr 

 
Formålet er ikke berettiget investeringstilskudd.  

 
Rådmannen besluttet våren 2018 å ta arealene ut av RFP for Sagatangen-anlegget, og løse behovet i 
et rimeligere bygg, uavhengig av byggingen på Sagatangen, men som del av prosjektet (økonomi og 
styring).  
En arbeidet høsten 2018 med en løsning i forbindelse med ny driftsstasjon for tekniske tjenester, 
med en planlagt avsetning på 10 mill. kroner. Arbeidet ble satt på pause da budsjettvedtaket flyttet 
midler til driftsstasjon til 2021. 
 
Det er fortsatt ikke aktuelt å løse barrierevaskeriet som del av romprogrammet for bygget som skal 
prosjekteres på Sagatangen. Arealene kan bygges rimeligere som del av tekniske tjenesters 
byggeprosjekt i Mohagen. Mohagen ligger så nær transportruta for vasketøy til/fra Marka helse- og 
omsorgssenter (Markatun III), at transportbehovet er vurdert som nær uendret. 
 
Rådmannen vil komme tilbake til videreføring av barrierevaskeriprosjekteringene i forbindelse med 
budsjettarbeidet 2020-2023 med mål om at det avsettes midler til formålet i 2020. Da vil en kunne 
gjenoppta prosjekteringen samtidig med at arbeidet med ny driftsstasjon for tekniske tjenester 
starter opp igjen i 2020 (jf. vedtatt budsjett). 
 

Alternative løsninger:  
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 Tjenesten kan, etter at anlegget på Sagatangen står klart, drives videre på Marka i påvente av 
at arealer for nytt barrierevaskeri utredes i prosjekt 623 Marka helse- og omsorgssenter.  

 Utrede å kjøpe vask fra ekstern leverandør. 
 

Dersom kommunestyret ønsker å avsette midler til barrierevaskeri nå, kan følgende vedtakstekst 
benyttes:  

 Arbeidet med nytt barrierevaskeri videreføres i eget investeringsprosjekt. Det avsettes 10 
mill. kr til formålet i 2020. Finansieres med momskompensasjon og lån. Investering og 
driftskonsekvenser innarbeides i budsjett 2020-2023. 

 
 
4 Vurdering av prosjekteringsbestillingene i vedtak k-sak 95/18. (se vedlegg) 

 

Rådmannen anser vedtaksledd 1 som opphevet. Innflytting/framdrift blir uansett tema i 

prosjekteringen framover.  

 

Ledd 4, «Prosjektets økonomi optimaliseres, med sikte på å best mulig løse medisinsk pleie og 

omsorgsbehov mot 2040» må også anses som opphevet av budsjettvedtaket, da dette 

utredningspunktet, slik rådmannen leser det, tar sikte på å endre romprogrammet (antall plasser for 

heldøgns omsorg) i lys av framtidig behov. 

Vedtaksledd 5 er avklart (se bakgrunn for saken, over), og ledd 6 er erstattet av seinere vedtak i sak 

om opprettelse av politisk referansegruppe (k-sak 119/18 13.12.2018). 

 

Rådmannen vurderer at forventningene som er formulert i vedtaksledd 2, 3, 7, og 8 kan tas med inn i 

videre prosjektering. Ledd 7 og 8 Vil uansett blir tema i kommende sak(-er) for behandling i 

kommunestyret. 

 

 

 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 12. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


