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Neste møte: Torsdag 9. mai 9.00 på Gran rådhus.  

  

Rådmannen hadde sendt ut et underlagsdokument i forkant, med følgende temaer: 

1. Orientering om kontraktstildeling arkitektkonkurranse 

2. Hvordan møte ulike behov; hovedelementer i foreløpig rom- og funksjonsprogram  

 

3. I tillegg ble det gitt kort orientering om svar vedrørende samarbeidsmøte fra Sykehuset Innlandet. 

 

1. Status for anbudskonkurransen for rådgiverresurser  

Prosjektsjef Gaute Øvrebotten gjorde kort rede for evalueringen av de 23 tilbudene i konkurransen, hver 

med tre roller og konkret «rolleinnahver»: Prosjekteringsleder og to arkitekter (en med ansvar for 

saksbehandlingen). Og det er disse personene og de prosjektene de har hatt samme rolle i, som er 

evaluert. Prosjektene skal ikke være eldre enn ti år. 

 

Evalueringen er gjennomført for to kriterer med ulik vekt: Pris (timepris, ikke fastpris) for tilbudt 

mannskap (40 %), og kvalitet tilbudt mannskap (60 %).  

Kvalitet er evaluert på grunnlag av informasjonen som er gitt i CV-ene, helt konkret i lys av hvilken av 

rollene nevnt ovenfor de enkelte er tilbudt i. I vurderingen er det sett på 

• Utdannelse og utdannelsens relevans for vårt prosjekt. 

• Relevant rolleerfaring fra byggeprosjekt med tilsvarende kompleksitet og størrelse. 

• Relevant erfaring fra tilsvarende type bygg som vårt prosjekt, sykehjem og omsorgsboliger. 

• Relevant erfaring med massivtrebygg med tilsvarende brannkrav og konstruksjon som for vårt 

prosjekt. 

•  

Longva Arkitekter AS er kåret som vinner. Evaluert som best på kvalitet – og vant på det. Karensperioden 

utløper 15. april kl 24:00. *) 

 

Det ble stilt spørsmål om evalueringen har sett på referanseprosjektenes økonomi. Prosjektsjef opplyste 

at en har kun sett på relevans, ikke som eksempler på pris; anskaffelsen gjelder utredningsressurser og 

ikke design/løsning som forrige konkurranse. Randi Thorsen understreket at pris er viktig; 

prosjektledelsen kjenner politikernes forventning til prosjektet, og må arbeide for å sikre dette. 

Rådmannen noterte at det er ønske om få info om Longvas prosjekter. 
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*) Notat etter møtet: Karensperioden er tidsrommet mellom meddelelsen om kontraktstildeling og det 

tidspunktet oppdragsgiveren tidligst kan inngå kontrakt. Karensperioden gjør det mulig for 

leverandører som har eller har hatt interesse i å oppnå en bestemt kontrakt, å stanse prosessen innen 

kontrakten inngås. Karensperioden er ikke det samme som en klagefrist; leverandøren er ikke avskåret 

fra å klage eller å reise søksmål etter karensperiodens utløp. (Fra Forum for off. anskaffelser) 
 

2. Hvordan møte ulike behov - hovedelementer i foreløpig rom- og funksjonsprogram  

 

Tjenesteutvikler Merethe Wollan Blisten viste hvordan 

helse- og omsorgstjenesten og prosjektet har arbeidet 

med rom- og funksjonsprogrammet for å ivareta  

framtidas behov i lys av omsorgstrappa. 

(Presentasjonen sendes til referansegruppa i etterkant 

av møtet.) 

 

Randi Thorsen stilte flere spørsmål til omsorgsboligene. 

Blisten bekreftet at omsorgsboligene skiller seg fra 

sykehjemsrommene at de er utstyrt med et kjøkken. 

Videre at en må se på optimalt på antall og plassering 

av skyllerom og vaktrom; plasseres sentralt, på samme 

måte som fellesarealene. Omsorgsboligdelen bygges 

med sykehjemsstandard slik at en kan øke omsorgstjenesten uten å måtte flytte pasienten til 

sykehjemdelen, når dette er hensiktsmessig. Thorsen fikk bekreftet at nærhetsdiagrammet legges til 

grunn også for tilrettelegging for et byggetrinn to. 

 

Pål-Arne Oulie refererte til at han hadde fått råd om å bygge spesialiserte rom. Blisten viste til at planlagt 

utforming med like enheter (bogrupper/avdelinger) gir gevinst både for ansatte og pasienter. En ønsker i 

utgangspunktet ikke å flytte pasienter, men når det er nødvendig, vil pasienten kjenne seg igjen siden «alt 

er likt». Ansatte vil finne alt på vant sted, når de jobber på annen avdeling. Øvrebotten la til at prosjektets 

tilnærming har vært like rom for maksimal fleksibilitet, mens spesialiseringen kommer med tjeneste og 

utstyr. 

 

Prosjektsjef Gaute Øvrebotten minnet om at rom- og funksjonsprogrammet prosjektet viser til, er 

arbeidsdokumentet utarbeidet for den konkurransen som ble stoppet ved vedtaket i november 2018. 

Gjennomgang av rom- og funksjonsprogrammmet i lys av gjeldende vedtak er noe av det første 

prosjekteringen tar fatt i når arbeidet starter opp igjen. Øvrebotten  

 

3. Dato for samarbeidsmøte fra Sykehuset Innlandet 

Prosjektsjef orienterte om brev fra Sykehuset Innlandet. Det foreslås «samarbeidsplattform»-møte 

fredag 14. juni kl 1400-1530, på Gran rådhus. (Dette er rett etter regionrådsmøtet.) Lunner kommune er 

orientert.  

 

 

 

https://www.facebook.com/forumoa/posts/karensperioden-er-ingen-klagefristen-oppdragsgiver-kan-først-inngå-kontrakt-elle/150045341830917/

