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Legevakt - godkjenning av nytt forprosjekt 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Gjøvik kommune godkjenner utbygging av interkommunal legevakt på Sykehuset Innlandet 
(SI) Gjøvik som angitt i forprosjekt fra SI. 

2. Gjøvik kommune godkjenner intensjonsavtalen mellom Gjøvik kommune og SI om utbygging 
av interkommunal legevakt på SIs grunn og i SIs bygg. Rådmannen gis fullmakt til å inngå 
nødvendige utbyggings- og leieavtaler o.l. i tråd med intensjonsavtalen. 

3. Gjøvik kommune påtar seg byggherreansvaret for utbyggingsprosjektet med en brutto 
kostnadsramme på 32,3 mill. kr.  

4. Prosjektet finansieres ved bruk av låneopptak på 9,468 mill. kr. for Gjøvik kommune, 
investeringstilskudd fra samarbeidskommunene og momskompensasjon. Bevilgning og 
låneopptak for 2020 legges inn i sak om budsjett og økonomiplan 2020-2023. Dersom Lunner 
og/eller Gran kommune ikke deltar i utbyggingen gir kommunestyret tilslutning til at Gjøvik 
kommune og de øvrige samarbeidskommunene proporsjonalt øker sin andel tilsvarende, dvs 
med en økning på opptil 17 %. 

5. Samarbeidskommunene utbetaler investeringstilskuddet med 50 % av angitt beløp ved 
oppstart, og resterende beløp når sluttoppgjør for prosjektet er kjent. 

 
 
 
Bakgrunn: 
 
I desember 2010 informerte legevaktsoverlegen ved Gjøvik Interkommunale Legevakt (GIL) om at 
legevakten hadde plassproblemer og manglet lokaler for å ta imot flere akutt dårlige pasienter på 
samme tid. I perioden 2011-2012 var det brevvekslinger og møter mellom kommunen og ledelsen på 
SI Gjøvik om utbygging.  
 
I november 2013 inngikk Gjøvik kommune en intensjonsavtale om ombygging/tilbygg på SI Gjøvik for 
ny legevakt. Det ble også gjort vedtak om å gjennomføre et skisseprosjekt for å få frem kalkyler. 
Skisseprosjektet ble lagt frem i mai 2014 og kostnadene ble stipulert til 15 millioner kroner. I juni 
2016 henvendte kommunen seg til SI og ba om å få utvide leiearealet innenfor eksisterende bygg for 
å unngå en kostnadskrevende byggeprosess. 
 
Dette førte ikke fram. I 2017 ble det avklart at det ikke var mulig å få til en utvidelse av legevakten 
innenfor sykehusets vegger og det ble utarbeidet et skisseprosjekt som omfattet ombygging av 
legevaktens nåværende lokaler i kombinasjon med et tilbygg. Kostnadsoverslaget var på 24 millioner 
kroner inkludert usikkerhetsmargin, men uten inventar og utstyr. 



 
Prosjektet la også til grunn at legevakten kunne drives på sykehuset i ombyggingsperioden. 
Rådmannen gjorde parallelt med dette en utredning av å plassere legevakten på Haugtun bo- og 
omsorgssenter. 
 
Høsten 2017 vedtok alle kommunene med unntak av Gran og Lunner å starte prosjektering av ny 
legevakt på SI Gjøvik som angitt i skisseprosjektet med kostnadsoverslag. Gjøvik kommune inngikk en 
intensjonsavtale med SI på vegne av kommunene. I henhold til denne avtalen skulle Gjøvik kommune 
være byggherre, men benytte prosjektleder fra SI. 
 
Forprosjektet var ferdig høsten 2018. Da viste kalkylene et kostnadsanslag på 34 millioner kroner. 
Dette i kombinasjon med at kostnadene ikke stod i forhold til det arealet og de løsningene som 
legevakten fikk, gjorde at fagrådet for legene i de samarbeidende kommunene anbefalte kommunen 
å revurdere å fortsette byggeprosjektet ved SI Gjøvik.  
 
Rådmannen orienterte formannskapet og de øvrige rådmennene i regionen i september 2018. Sak 
ble forelagt formannskapet den 17.10.2018. Formannskapet i Gjøvik vedtok følgende: 
 

1. Gjøvik kommune vil ha en legevakt i tilknytning til sykehuset på Gjøvik 
2. Rådmannen utreder lokalisering av legevakt, og gir en oversikt over alternativene til utvalg 

for helse- og omsorg og formannskapet før nyttår. 
3. Utredning av alternativene med kostnadsoverslag skal være ferdig innen 1. juni 2019. 
4. Det foreslåtte prosjektet til ombygging/påbygg til legevakt på sykehuset på Gjøvik iverksettes 

ikke. 
5. Kommunen sier opp leieavtalen med Sykehuset Innlandet om leie av lokaler til legevakt 

innen 31.12.18. 
6. Målet er at legevakten kan lokaliseres sammen med kommunalt ansatte fastleger, jmfr. 

legeplanen. 
 
I etterkant av vedtaket i formannskapet ble det sendt ut en intensjonskunngjøring om 
faktainnhenting/informasjon om mulige lokaler for ny interkommunal legevakt på Gjøvik.  
 
Parallelt med oppslagene i media og kunngjøringen av slik faktainnhenting tok Sykehuset Innlandet 
kontakt med kommunen og det ble avholdt et møte den 1. november. I dette møtet orienterte 
sykehuset om at de nå ville se på muligheter for legevakt i andre deler av sykehusbebyggelsen på 
Gjøvik, men at de foreløpig ikke kunne si noe om dette ville føre frem. 
 
Intensjonskunngjøringen om mulige lokaler ble avsluttet i desember 2018. Det kom inn tre tilbud om 
lokaler sentralt i Gjøvik.  
 
Gjøvik kommune etterlyste status i saken fra SI, og i midten av januar i år ble styringsgruppen for 
byggeprosjektet presentert for et mulig nytt alternativ innenfor sykehusets eksisterende areal. Disse 
arealene hadde god plassering og med et areal som gir god mulighet for tilpasning til ny legevakt. Det 
gjensto fremdeles intern avklaring i SI om frigjøring av arealene. 
 
Styringsrådet for den interkommunale legevakten ble informert om mulig ny løsning den 13. februar, 
og den 20. februar ble formannskapet i Gjøvik orientert.  
 
I møte den 21. mars bekreftet SI at arealene kunne frigis. Da forelå også mulig planløsning fra 
kommunens arkitekt. Videre planlegging ble gjennomført. Her ble blant annet legevakt, 
ambulansetjeneste og trafikkavdelingen i kommunen involvert.  
 
Forprosjekt for nye lokaler til legevakten er gjennomført i perioden fra februar til juni. 
 



Styringsrådet for Gjøvik Interkommunale Legevakt er underveis holdt orientert. 
 
I juni forelå forprosjektrapport med kalkyle for de nye lokalene på sykehuset. Styringsrådet ble 
orientert i møte den 12.06, rådmennene i regionen ble orientert den 14.06, og formannskapet i 
Gjøvik ble orientert i møte den 19.06. 
 
For ikke å miste tid la rådmannen samtidig frem sak til kommunestyret den 20.06 om fullmakt til 
formannskapet om å godkjenne forprosjekt for utbygging av legevakt.  
 
Nytt forprosjekt 
 
Gjøvik kommune er byggherre for byggeprosjektet. Dette innebærer at prosjektet følger Gjøvik 
kommunes retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter. Forprosjekter skal behandles i berørt 
hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. Kommunestyret skal også fastsette endelig 
kostnadsramme og gjøre vedtak om igangsetting. For å sikre fremdrift har kommunestyret delegert 
godkjenning av forprosjekt til formannskapet i denne omgangen. 
 
Gjøvik kommune samarbeider med de øvrige kommunene i regionen om legevakt, og 
samarbeidsavtalen mellom kommunene innebærer en fordeling av driftskostnadene. Saken vil derfor 
også bli oversendt samarbeidskommunene for behandling.  
 
Den nye løsningen innebærer et vesentlig større areal på 520 m2. Dette gir muligheter for optimale 
løsninger for fremtidig legevakt. Den nye løsningen gjør også at legevakten kan driftes i nåværende 
lokaler i byggeperioden.  
 
Løsningen inneholder bedre fasiliteter for brukerne ved at den er romsligere, har eget rom for 
observasjonssenger og eget smitterom. Løsningen har også adskilt mottak for smittepasienter. 
Samtidig har løsningen egne garderober for de ansatte,  personal- og pauserom som tilfredsstiller 
arbeidstilsynets krav uten behov for dispensasjon. Dette var ikke tilfellet ved tidligere forslag til 
ombygging/tilbygg på sykehuset. Og det er også tre kontorplasser for administrative funksjoner ved 
legevakten. 
 
Kalkylen for bygget er på til sammen 32,3 millioner inkludert prosjektering, inventar og utstyr. Da er 
mva. på 6 mill. kr som kompenseres inkludert. Det samme er flyttekostnader, dvs midlertidige lokaler 
for sykehusets funksjoner som må ut av lokalene og som skal inn igjen i lokalene etter nåværende 
legevakt når ombyggingen er ferdig. Det er også inkludert reserver, prisstigning, rigg og drift i 
kalkylen. 
 
Dagens fordelingsnøkkel for husleie og drift mellom deltakerkommunene er Gjøvik 36 %, Vestre 
Toten 16 %, Østre Toten 18 %, Nordre Land 7 %, Søndre Land 6 %, Gran 10 % og Lunner 7%, og den 
enkelte kommune må bære sin andel av husleie med utgangspunkt i den nye kalkylen.  
 
Den nye kommuneloven § 14-16 åpner opp for at kommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd 
til investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen kommune, men bare på områder hvor 
kommunen har et lovpålagt ansvar. Rådmannen mener dette gir samarbeidskommunene mulighet til 
å lånefinansiere investeringstilskudd til utbyggingen. Det vil samtidig redusere Gjøvik kommunes 
finansielle risiko og lånebehov, fremfor at samarbeidskommunene skal betale en årlig kompensasjon 
over driftsbudsjettet. 
 
Lokalene som det investeres i eies av Sykehuset Innlandet. Kommunelovens § 50 nr. 1 angir at 
«Kommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til 
eget bruk». I brev fra Det kongelige kommunal- og regionaldepartement av 27. juni 2005 fastlås det 
at «til egen bruk» forstås som bruksrett. I intensjonsavtalen med SI er det lagt til grunn en leieavtale 
på 30 år, noe som gir kommunen bruksrett til lokalene i samme periode. Tilsvarende bestemmelse er 



i den nye kommuneloven, hvor låneadgangen er tilstede da kommunen har disposisjonsrett og kan 
anses som «reell eier» av anskaffelsen. Stortingsproposisjon 46 om Lov om kommuner og 
fylkeskommuner kommenterer dette ved at eierkravet vil være oppfylt hvis kommunen får 
disposisjonsrett over eiendelen og ansvar for forpliktelser knyttet til eiendelen på en slik måte at 
kommunen kan anses som «reell eier». I motsatt tilfelle, hvis kommunen hadde vært formell eier av 
anskaffelsen, kan eierkravet likevel ikke være oppfylt dersom kommunens muligheter til å utøve 
eierrettigheter blir overført til en annen part i et så stort omfang at kommunen eller 
fylkeskommunen ikke lenger kan anses som «reell eier». Rådmannen tolker denne anskaffelsen til å 
være dekkende for at Gjøvik kommune er «reell eier» av anskaffelsen.  
 
Oversikten under viser investeringskostnad per kommune og antatt økte driftskostnader som følge 
av arealutvidelse av legevakten. 
 

Kommune

Fordelings

-nøkkel

Anslag netto

investerings

-kostnad*

Anslag netto

økt husleie**

Gjøvik 36 % kr 9 468 000 kr 193 000

Vestre Toten 16 % kr 4 208 000 kr 86 000

Østre Toten 18 % kr 4 734 000 kr 97 000

Nordre Land 7 % kr 1 841 000 kr 38 000

Søndre Land 6 % kr 1 578 000 kr 32 000

Gran 10 % kr 2 630 000 kr 54 000

Lunner 7 % kr 1 841 000 kr 38 000

Sum 100 % kr 26 300 000 kr 538 000  
* Anslag netto investeringskostnad er samlet prosjektkostnad fratrukket momskompensasjon på 6 
mill. kr. 
** Beregning er basert på 2017-kroner, tallene kan bli indeksjustert for hvert år, her satt til 1650 kr pr 
m2. 
 
Så snart forprosjektet er godkjent i samarbeidskommunene vil byggeprosjektet bli lagt ut på anbud. 
Forventet oppstart er rundt nyttår og forventet ferdigstilling er sommeren 2020.  
 
 
Egenvurdering: 
Rådmannen er svært glad for at det nå foreligger et forprosjekt som tilfredsstiller legevaktens behov 
fullt ut og som blir et godt tilbud for innbyggerne i alle samarbeidskommunene. At det likevel har vist 
seg mulig å få til et nytt tilbud innenfor sykehusets lokaler er også gledelig etter mange runder og 
utredninger. 
 
Rådmannen bemerker at prosjektet er blitt noe dyrere enn forventet. Dette skyldes til dels økt areal, 
men samtidig innebærer denne løsningen en helt annen funksjonalitet enn det tidligere prosjektet 
ved sykehuset. Det innehar også funksjoner som gjør at det vil oppleves som en bedre tjeneste både 
for brukerne, de ansatte og legene. 
 
Lunner og Gran kommuner har tidligere ikke avklart sin deltakelse i utbygging av legevakten. Dette 
skyldes til dels at det har vært usikkerhet i forbindelse med kommunereform og regionreform. 
Ettersom det når saken skrives ikke foreligger en avklaring har rådmannen i innstillingen tatt høyde 
for at en eller begge av kommunene ikke vil delta, noe som vil øke de øvrige 
samarbeidskommunenes forpliktelser med opptil 17 %. 
 
Den nye kommuneloven åpner for en annen finansieringsløsning av prosjektet. Rådmannen mener 
denne løsningen er en forbedring ved at samtlige samarbeidskommuner deltar med 
investeringstilskudd. Løsningen betinger imidlertid kommunestyrevedtak i samarbeidskommunene, 
noe som vil ta noe tid. 



 
Rådmannen anbefaler at formannskapet godkjenner forprosjektet for utbygging av legevakt. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
En velfungerende legevakt er viktig for befolkningens folkehelse. 
 
 
 
 

                     

Vedlegg: 
25.07.2019 Forprosjektrapport med kalkyle - Legevakt Gjøvik (L)(514106) 
25.07.2019 218585 Faktainnhenting - beskrivelse - n (L)(336134) 

 
 


