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Deltakelse i finansiering av nye legevaktlokaler for Gjøvik 
Interkommunale legevakt (GIL) -  SI-Gjøvik  

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om deltakelse i finansiering av 
utbygging av ny legevakt ved GIL.  

2. Utgiftene innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2023.  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksframlegg fra Gjøvik kommune – arkiv ref: Ja 
 
 

Oppsummering 
Gran kommune ser ikke at det på nåværende tidspunkt vil være aktuelt å ivareta de legevakts 
funksjonene vi får gjennom deltakelse i det interkommunale samarbeidet ved GIL lokalt på Hadeland. 
Det dreier seg om telefon formidling av 116117(24/7) og natt-legevakt. 
Dagens ordning er medisinskfaglig forsvarlig.  
 
Det vil fortsatt være lokal legevakt og øyeblikkelig hjelp funksjon kl 08.00- 23.00 daglig her på 
Hadeland, enten gjennom fastlegekontorene hverdager kl 08.00- 15.00 på hverdager eller ved Lunner 
og Gran legevakt kl 15.00 – 23.00 hverdager og 08.00-23.00 i helger og høytider. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I desember 2010 informerte legevaktoverlegen ved Gjøvik interkommunale Legevakt (GIL) om at 
legevakten hadde plassproblemer og manglet lokaler for å ta imot flere akutt dårlige pasienter på 
samme tid. Styringsrådet for Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) ble informert. Styringsrådet er 
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satt sammen av en representant fra hver av samarbeidskommunen i GIL., drøfter og tar 
bestemmelser i spørsmål knyttet til legevaktsformidling og legevaktsordningene. Legene er 
representert i styringsrådet.  
 
Plassutfordringen ved GIL har jevnlig vært oppe som sak i styringsrådet etter at det første gang kom 
opp i 2010. 
 
Høsten 2017 vedtok alle kommunene med unntak av Gran og Lunner å starte prosjektering av 
legevakt på SI Gjøvik. Gran kommune utarbeidet ikke sak til politisk behandling da det var usikkert 
hvordan dette skulle finansieres, samt eierskap for kommunene.   
Det har vært jobbet med ulike løsninger i etterkant og Gjøvik kommune som vertskommune har gjort 
avklaringer mot SI, og har nå et nytt forprosjekt. Forslaget er sendt deltakerkommunen for vedtak i 
de respektive kommunestyrer. 
 
Dagens fordelingsnøkkel for husleie og drift mellom deltakerkommunene videreføres. Den enkelte 
kommune må bære sin andel av økt husleie med utgangspunkt i kalkylen i saken. Den prosentvise 
fordelingen tar hensyn til kommunens deltakelse i det interkommunale samarbeidet og er for Gran 
kommune nedjustert fordi Lunner og Gran kommuner har lokal legevakt kveld og helg. 
 
Lokalene som det investeres i eies av Sykehuset Innlandet. Gjøvik kommune og Sykehuset innlandet 
har en intensjonsavtale der det er lagt til grunn en leieavtale på 30 år, noe som gir Gjøvik kommune 
bruksrett til lokalene i samme perioden. 
Dersom Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) avvikles på nåværende lokalisering etter 15 år 
refunderes halvparten av forskuttert investering fra Sykehuset Innlandet HF. Refusjonen vil bli fordelt 
mellom kommunene. 
 
Uttreden og avvikling av samarbeidet er beskrevet i samarbeidsavtalen kommunen har med GIL. 
Oppsigelsesfrist er ett år. Ved uttreden av samarbeidet bortfaller kommunens forpliktelser til å 
betale sin andel av driftsutgiftene regnet fra og med 1.januar året etter at uttreden har skjedd. 
Dersom Gran kommune velger å tre ut av samarbeidet, uten at det interkommunalt 
legevaktsamarbeid GIL opphører, vil ikke kommunen få refundert investeringene. Utlegg eller øvrige 
utgifter som den uttredende kommune kan ha hatt gjennom samarbeidet refunderes heller ikke. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om helse og omsorgstjenester § 3-2 
 
 
Eksisterende planer 
Ikke aktuelt 
 
Gjeldende vedtak 

 Gran kommunes avtale om deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt. 

 Gjeldende budsjett og økonomiplan. 
 
Økonomi 
Den nye kommuneloven §14-16 åpner 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. 
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Oversikten viser investeringsutgifter og antatt økte driftsutgifter som følge av arealutvidelsen. 
 

Kommune 
 

Fordelings -
nøkkel 
 

Anslag netto 
investerings -
tilskudd* 
 

Anslag netto økt 
husleie** 
 

Nåværende 
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 

 
Kr 321 000 

* 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. 
 
Samarbeidskommunen skal utbetale investeringstilskuddet med 50% av angitt beløp ved oppstart, og 
resterende beløp når sluttoppgjøret for prosjektet er kjent.  
 
Økt driftsutgift i 2017 kroner: Renter vil utgjøre kr 59.175 i år 1 med budsjettrente på 2,25 % og 
avdrag kr 87.667pr år pga låne opptak og økt husleie på kr 54 000,- pr år. Summene innarbeides i 
kommunens budsjett og økonomi plan for 2020-2023. Dette gir økte driftsutgifter til GIL totalt på ca 
kr 200.000 pr år. 
 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det er positivt at det nå foreligger et forprosjekt som tilfredsstiller legevaktens behov og at det 
likevel har vist seg mulig å få til et nytt tilbud innenfor sykehusets lokaler.  
 
Løsningen som nå skisseres gir avklaring med tanke på kommunenes økonomiske ansvar ved 
utbygging. Kommunen har fått et anslag på investerings tilskudd til de nye lokalene samt en årlig økt 
driftsutgift ved økt husleie. Investeringstilskuddet kan dekkes gjennom lånefinansiering. 
 
Alternativ finansiering av investeringstilskuddet til nye legevaktslokaler ved GIL, er å hente midler fra 
kommunens disposisjonsfond. 
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For å slippe investeringskostnader kan en alternative løsning være å be om en økt husleie istedenfor 
å tilføre investeringsmidler.  Løsningen har ikke vært tatt opp med Gjøvik kommune som er 
vertskommune for GIL, da det ikke har vært lagt som alternativ fra Gjøvik sin side samt på bakgrunn 
av størrelsen på investeringskostnaden som foreligger. 
 
Et annet alternativ kan være å etablere legevakt 24/ 7 og legevaktsformidling på Hadeland ved 
Lunner og Gran legevakt. Det har vært diskutert ulike driftsmodeller relatert til 24/7 drift i 
vertskommune samarbeidet Lunner og Gran legevakt. Der kom en fram til at det ikke er ønskelig å 
foreslå endring av dagens ordning. Dagens ordning med vertskommune samarbeidet Lunner og Gran 
legevakt og tilknytning til GIL er forsvarlig og tilfredsstillende.  Det fyller kommunenes krav til en 
forsvarlig legevakt. En 24/7 løsning lokalt på Hadeland vil gi betydelig økte driftsutgifter. Et anslag for 
24/7 løsning lokalt, viser at årlig økte driftsutgifter vil være rundt 3 millioner høyere (1,8 mill for Gran 
og 1,2 mill for Lunner) enn dagens løsning for Lunner og Gran. Utfra kommuneoverlegenes 
vurderinger og kjennskapet til dagens legekapasitet er det vurdert at en 24/7 løsning lokalt på 
Hadeland vil være svært vanskelig å drifte. Det gjelder både med tanke på legene lokalt og vikarer. 
Vikarer som fyller kompetansekravene til akuttmedisinforskriften vil være vanskelig å rekruttere.  
Investeringsutgifter i lokalene på Nødetatsbygget for en utvidet og endret drift ville også måtte 
påregnes. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak oversendes vertskommunen 
 

 
Dato: 3. oktober 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


