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Kommunestyresak "Nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Sagatangen - avklaring av rom- og funksjonsprogram for 
investeringsprosjekt 690".  

 

Rådmannens innstilling: 
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling i kommunestyresak om rom- og funksjonsprogram for nytt 
sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksframlegg til kommunestyret med vedlegg Ja 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyresaken handler om hvorvidt arealer for produksjon av mat til hjemmeboende, 
barrierevaskeri og kontor for fastlege- og sykehjemslegetjeneste skal inngå i 
prosjekteringsoppdraget, eller utredes for løsninger på et senere tidspunkt.  
Rådmannen anbefaler at barrierevaskeri løses uavhengig av sykehjemsbygget, mens arealer for 
produksjon av mat til hjemmeboende og arealer til fastlege- og sykehjemslegekontor legges inn i 
prosjektet nå.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Sake legges fram for Eldrerådet, til uttalelse.  
 
Prosjektet Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen er etter budsjettvedtaket redusert fra 
125 til 100 plasser for heldøgns omsorg, med en totalramme på 323 mill. kroner for gjenstående 
arbeid.  
Adminsitrasjonen arbeider nå med en rådgiverkonkurranse for anskaffelse av arkitekt og 
prosjekteringsledelse. 23 leverandører har gitt tilbud. Kontrakt inngås i april.  
Utredningsoppdraget må være avklart til skisseprosjektet startes opp i april. Da er det av stor 
betydning at rom- og funksjonsprogram og investeringsramme er avklart. 
 

Saksgang Møtedato 
Eldrerådet             
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Rådmannen anbefaler kommunestyret å videreføre prosjekteringen med arealer til funksjonen 
«produksjon av mat til hjemmeboende» inkludert i prosjektet, uten at rammen økes. Da blir denne 
produksjonen er del av sykehjemskjøkkenet på Sagatnagen. 
 
Videre anbefaler rådmannen at kommunen bygger kontorer for fastlege- og 
sykehjemslegefunksjonen, slik det ble vedtatt av kommunestyret i november  2018. Prosjektrammen 
må da økes med ca 11 mill. kroner.  
 
Rådmannen slår fast at det er behov for nytt barrierevaskeri. Men siden barrierevaskeri etter 
rådmannens syn ikke skal inngå i romprogrammet på Sagatangen, kan dette temaet utsettes til 
høstens arbeid med budsjett- og økonomiplan2020-2023.  
 
Detaljene er beskrevet i kommunestyresaken som følger vedlagt. 

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

 
 
Bemanning 
- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet - 
Eldrerådet - 
Rådet for funksjonshemmede - 
Andre råd eller utvalg - 
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Vurdering/alternative løsninger 
Eldrerådet kan ta saken til orientering, eller formulere eget vedtak. 
 
Dersom eldrerådet går inn for rådmannens innstilling, kan følgende vedtakstekst benyttes:  
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling i kommunestyresak om rom- og funksjonsprogram for nytt 
sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Skriv her. 
 

 
Dato: 12. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


