
Vedlegg 

Avsnittet om legekontor i saksframlegg k-sak 95/18 

 

F Rådmannen foreslår én endring i prosjektets oppdrag.  

Prosjektet utvides med areal for fastlegekontor, sykehjemslegefunksjon mm. (heretter omtalt som 

legesenter), forutsatt at kommunestyrets følger rådmannens innstilling i parallell sak om opprettelse av 

kommunal fastlegestilling mm.  

Sykehuset Innlandets initiativ høsten 2017 gjorde det igjen aktuelt å vurdere et kommunalt fastlegekontor 

med tillegg av sykehjemslegetjeneste mm som integrert del i helse- og omsorgssenteret på Sagatangen. 

(Jf. her saksframlegget juni 2017, beregnet investeringsbehov, 14 mill. kr (aug. 2016; indeksregulert: 14,9 

mill. kr). Temaet har kommet opp igjen som følge av behov for å gå gjennom organiseringen av 

kommunens legetjenester.  

Legesenteret planlegges som arbeidsplass for fire leger, med et beregnet arealbehov på 306 m² brutto.  

Når legesenteret bygges samtidig med, og integreres med de andre tjenestene i HO-senteret, er det mulig 

å løse deler av legesenterets rom- og funksjonsprogram i samspill med HO-tjenestens arealer:  

 Legesenteret trenger ikke arealer til egen resepsjon, dette ivaretas i HO-senterets resepsjon. Det 
samme gjelder lager/kopirom. Som arealer i legesenteret, representerer sambruken en verdi på 
ca. 1,5 mill. kr. 

 Legesenterets lab kan også ivareta IMAens lab-behov; lab tas ut av IMAens romprogram. 
Sykehjemmets romprogram hadde opprinnelig tre legekontorer, ett i hver avdeling. To av disse 
kan tas bort fordi sykehjemslegefunksjonen legges til legesenteret.  
Denne arealreduksjonen i sykehjemmets romprogram har en verdi på ca. 1,9 mill. kr (august 
2016-kroner, indeksregulert). 

 

Prosjektet 619s romprogram økes med anslagsvis 261 m² brutto når legesenteret inkluderes slik det er 

vist over. Legges samme kvadratmeterpris til grunn som i byggesaken juni 2017, indeksregulert, betyr 

økningen i romprogrammet et økt investeringsbehov på omtrent 11,1 mill. kroner. Netto lånebehov blir 

ca. 8,9 mill. kr etter momskompensasjon på omlag 2,2 mill. kr. Tiltaket utløser ikke investeringstilskudd.  

Drifts- og vedlikeholdsutgifter (FDV) er estimert til å øke med 545 000 kr som følge av arealutvidelsen. 

FDV innarbeides i budsjett og økonomiplan første gang når forprosjektets foreløpige FDV-beregning 

foreligger. 

Økonomiske konsekvenser, finansutgiftene, som innarbeides i budsjett og økonomiplan 2019-2022 

halvårsvirkning for 2022 og full virkning fra og med 2023.  

Investering: 

 Økt ramme 619 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 

 Økt rentebelastning 3,0 % rente (første år): 251 000 kr  
 


