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SAKSPROTOKOLL 

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

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.04.2019 sak 28/19 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Helge Tryggseth (MDG) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Eivind Brænden (H) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram forslag til nytt punkt 2: 
Forslag KST-sak 28/19 fra Morten Hagen på vegne av GBL 
 
Nytt punkt 2 som erstatter punkt 2 i innstillinga: 
2. Eventuell etablering av fastlegekontor på Sagatangen utsettes og vurderes i forbindelse med en 
eventuell fase to for Sykehuset Innlandet. 
 
Ber vi om punktvis votering, også for underpunktene i FSK innstilling 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag til nye punkter: 
Ny 3.4 Mulig integrering av spesialisthelsetjeneste og psykiatri ivaretas i mulighetsstudie. 
Ny 3.5 Arbeidet med nytt barrierevaskeri videreføres i mulighetsstudie. Integrert løsning, ekstern løsning 
og leie utredes nærmere. 
 
Helge Tryggeseth (MDG) la fram følgende forslag: 
Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og 
funksjonsprogrammet for prosjekt 690.Kommunestyret forutsetter at ingen eksisterende 
fastlegehjemler skal inndraes ved opprettelse av Sagatangen Legekontor uten oppnådd enighet om 
dette mellom kommunen og fratredende lege.  Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til formålet. 
Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides i budsjett 2020-2023 
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Randi Eek Thorsen (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøte. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) trakk sitt forslag til nytt punkt 3.5. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering over endringsforslaget fra Morten Hagen (GBL) til punkt 2, falt forslaget med 17 mot 10 
stemmer. 
Ved votering over endringsforslaget fra Helge Tryggeseth (MDG) til punkt 2, falt forslaget med 16 mot 11 
stemmer. 
Ved votering ble formannskapets innstilling punkt 2 vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 
 
Ved votering ble innstillingens punk 3.1. enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble innstillingens punkt 3.2 vedtatt med 14 mot 13 stemmer. 
Ved votering ble innstillingens punkt 3.3 vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
Ved votering ble forslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp) til nytt punkt 3.4 vedtatt med 15 mot 12 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
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. 

3. 3.1 Kommunestyret forutsetter at forventningene som er formulert i vedtaksledd 2, 3, 4, 7, og 8 i k-
sak 95/18 tas med inn i videre prosjektering. 

3.2 Som en del av gjennomføringen av vedtakets punkt 4, ber kommunestyret rådmannen vurdere 
de faglige og økonomiske mulighetene ved gjennomføring av prosjektet som OPS. 

3.3 Rådmannen skal også inkludere muligheten for kjøp av plasser fra lokale private institusjoner for 
å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov. 

3.4 Mulig integrering av spesialisthelsetjeneste og psykiatri ivaretas i mulighetsstudie. 

 
 


