
 

 
 
 
Arkivsak-dok. 16/00105 
Arkivkode  
Saksbehandler Gaute Øvrebotten 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 08.06.2017 20/17 

Kommunestyret 22.06.2017 42/17 

 
 

SAKSPROTOKOLL 

 
Bygging av plasser for heldøgns omsorg - igangsetting av og rammer for forprosjekt 
investeringsprosjektene 606 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Skjervum og 613 Marka helse- og 
omsorgssenter 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.06.2017 sak 42/17 
 
Kommunestyrets behandling 22.06.2017: 
 
Helge Tryggeseth (MDG) ba om at varaordfører Gunnar Schulz (Frp) ble erklært inhabil i sak 42/17. 
 
Disse hadde ordet i habilitetssaken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
 
Rådmann Lars Ole Saugnes orienterte om habilitetsspørsmålet og anbefalte at varaordfører Gunnar 
Schulz (Frp) ble erklært habil i saken, jf. fvl § 6. 
 
Ved votering ble varaordfører Gunnar Schulz (Frp) erklært habil i saken, med 24 mot 1 stemme. 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) spurte om tilleggssak 53/17 Innbyggerforslag – krav om rådgivende 
folkeavstemming for stedsvalg for et helse og omsorgssenter i Gran kommune, eksisterende 
anlegg/Sagatangen, burde behandles før sak 42/17. Ordfører Willy Westhagen bekreftet at sak 53/17 
burde behandles før sak 42/17. Møtet ga tilslutning til at sak 53/17 ble behandlet først. 
 

Etter behandling av sak 53/17 fortsatte behandlingen av sak 42/17. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Elisabeth Tangen (Ungdomsrådet) 
Paul Andre Lindseth (Ap) 
Morten Hagen (Gbl) 
Terje Aschim (Gbl) 
Reidun Helmen (Gbl) 
Oskar Sunde (H) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
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Lars Erik Flatø (Ap) 
Vemund Viken (Ap) 
Rune Meier (H) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Helge Haukeli (Ap) 
Varaordfører Gunnar Schulz (Frp) 
Gaute Øvrebotten 
Silja Selven Moe 
Rådmann Lars Saugnes 
Anne Solstad (Gbl) 
Petter Pettersen (Ap) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) la fram følgende endringsforslag på vegne av Gbl: 
1. Skjervum velges som tomt for bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger med 125 plasser for 
heldøgnsomsorg. Forprosjektet gis følgende rammer: 
a. Økonomisk ramme 463 millioner kroner innarbeides i budsjett og økonomiplan med 
prosjekterings‐ og byggetid 2017‐2020. Finansieres med investeringstilskudd, 
momskompensasjon, og lån. 
b. I 2017 bevilges 15 mill. kroner. Resten innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018‐ 
2020. 
c. Prosjekteringen starter opp umiddelbart. Arbeidet er ikke bundet til prosjektets Tmodell. 
Andre løsninger må likevel søkes innenfor samme økonomiske ramme. Prosjekteringen bør baseres på 
en av to mulige løsninger: «Skjervum tilbygg som nytt bygg, med gjenbruk av hovedfløy, med ny vei», 
eller «Skjervum nytt bygg på annet sted, med bevaring av gamle Skjervum, og med ny vei». 
Prosjekteringen skal framfor alt legge vekt på å få fram et arealeffektivt bygg med stor 
bemanningseffektivitet. Bygget skal planlegges med stor fleksibilitet, og forprosjektet 
skal bl.a. vise mulige løsninger for tilbygg til lokaler for Sykehuset Innlandet, 
utvidelsesmuligheter institusjonsplasser og flere omsorgsboliger. 
d. Forprosjekt legges fram til behandling i kommunestyrets møte i desember 2017. 
e. Arbeid med reguleringsplan starter umiddelbart, med mål om endelig vedtak april 2018. 
Midler til reguleringsplan, 700 000 kroner, innarbeides i driftsbudsjett 2017‐2018 slik: 

i. For 2017: 500 000 kroner, finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
ii. Resten, 200 000 kroner, innarbeides i budsjett 2018 for ansvar 1000. 

f. Oppføring av bygget skal skje innen bærekraftige rammer og med vekt på fornybare råstoffer. 
Massivtre skal vurderes. 
g. Plassene i dagens avdeling 1 og 2 på Marka helse‐ og omsorgssenter legges ned så snart 
brukerne er overført nytt helse‐ og omsorgssenter. 
h.15 mill. kr innarbeides i driftsbudsjettet 2018‐2020 for utgifter til midlertidige lokaler i to 
år. 
 
2. Gran kommune tar kontakt med Lunner kommune for å gjenoppta samtalene om 
interkommunalt samarbeid med mål om avklaring og eventuelt felles saksframlegg til behandling 
i kommunestyrene seinest i desember i år. 
 
3. Markatun III beholdes i samsvar med helse‐ og omsorgsstrategien, som nav i et senter for 
demensomsorg. Utredningene videre gis disse rammene: 
a. Økonomisk ramme 20 millioner kroner innarbeides i budsjett og økonomiplan med 
prosjekterings‐ og byggetid 2018‐2021. Finansieres med investeringstilskudd, 
momskompensasjon, og lån. Arbeid i 2017 dekkes med ombudsjettering av midlene som 
allerede er tildelt de to forstudiene samlet i 2017. 
b. 300 000 kroner til reguleringsplanarbeid innarbeides i budsjett 2018 for ansvar 1000. 
c. Prosjektering av nødvendige arealer til dagsenter, personalgarderober o.l., og 
kjøkkenløsning starter opp umiddelbart. Prosjektet skal i tillegg drøfte og foreslå videre 
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bruk eller riving av de bygg som ikke omfattes av forslaget som legges fram. 
d. Forprosjekt med tiltak og investeringsbehov legges fram til behandling i kommunestyret 
høsten 2019. 
e. Midler til dekning av utgifter til midlertidige løsninger for administrasjonslokaler, 2 mill. 
kroner, innarbeides i budsjett‐ og økonomiplan for perioden 2020‐2021. 
 
4. Boligplanen tas opp til revisjon i lys av helse‐ og omsorgsstrategien og vedtakene i denne saken. 
Saken legges fram til politisk behandling våren 2018. 
 
Helge Tryggeseth (MDG) la fram følgende tilleggsforslag og ba samtidig om punktvis avstemming: 
Nytt punkt to som følger: 
2.  
a. Da kostnader til opparbeidelse av tomt ikke er utredet, ber Kommunestyret om at det snarest i 
forprosjektet startes opp kartlegging av disse. Dette rapporteres fortløpende. 
b. Sykehjemmet bygges i massivt tre                                                                                       
c. Sykehjemmet bygges som passivhus 
 
Det følger av dette at eksisterende punkt 2, 3 og 4 da blir punkt 3, 4 og 5. 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) ba om bokstavvis avstemming. 
 
Ordfører Willy Westhagen forslo fem minutters pause. Det ble holdt en kort pause. 
 
 
Møtet holdt matpause kl 1215.  
 
Ordfører Willy Westhagen forlot møtet etter matpausen.  
Per P Hoff (Gbl) tiltrådte møtet som vara for ordfører Willy Westhagen. 
 
Fra kl 1300 overtok varaordfører Gunnar Schulz (Frp) som møteleder. Roger Nyhus (Gbl) overtok som 
assisterende møteleder.  
 
 
Prosjektleder Silja Selven Moe fra HR Prosjekt og prosjektsjef Gaute Øvrebotten viste flomkart med 
oversikt over området som er berørt av for tusenårsflom. 
 
Helge Tryggeseth (MDG) endret sitt forslag som følger: 
2.  
a. Da kostnader til opparbeidelse av tomt ikke er utredet, ber Kommunestyret om at det snarest i 
forprosjektet startes opp kartlegging av disse. Dette rapporteres fortløpende. 
b. Sykehjemmet bygges i fortrinnsvis massivt tre                                                                                       
 
Det følger av dette at eksisterende punkt 2, 3 og 4 da blir punkt 3, 4 og 5. 
 
 
Pål Arne Oulie (Sp) la fram følgende endringsforslag til punkt 1, på vegne av Sp:  
1. Sagatangen velges som tomt for bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger med 125 plasser for 
heldøgnsomsorg. Forprosjektet gis følgende rammer: 
a. Økonomisk ramme 508 millioner kroner innarbeides i budsjett og økonomiplan med 
prosjekterings- og byggetid 2017-2020. Finansieres med investeringstilskudd, 
momskompensasjon, og lån. 
b. I 2017 bevilges 16 mill. kroner til forprosjektet og 28,2 mill. kroner til tomtekjøp, til 
sammen 44,2 mill. kroner. Resten innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018-2020. 
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c. Prosjekteringen starter opp umiddelbart. Arbeidet er ikke bundet til prosjektets modell. 
Andre løsninger må likevel søkes innenfor samme økonomiske ramme. Prosjekteringen 
skal framfor alt legge vekt på å få fram et arealeffektivt bygg med stor 
bemanningseffektivitet. Bygget skal planlegges med stor fleksibilitet, og forprosjektet 
skal bl.a. vise ulike parkeringsløsninger, mulige løsninger for tilbygg og integrering av til lokaler for 
Sykehuset Innlandet, utvidelsesmuligheter institusjonsplasser og flere omsorgsboliger. 
d. Forprosjekt legges fram til behandling i kommunestyrets møte i desember 2017. 
e. Arbeid med reguleringsplan starter umiddelbart, med mål om endelig vedtak april 2018. 
Midler til reguleringsplan, 700 000 kroner, innarbeides i driftsbudsjett 2017-2018 slik: 
i. For 2017: 500 000 kroner, finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
ii. Resten, 200 000 kroner innarbeides i budsjett 2018 for ansvar 1000.  
f. Oppføring av bygget skal skje innen bærekraftige rammer og med vekt på fornybare råstoffer. 
Massivtre skal vurderes. 
g. Prosjektet skal tilgjengeliggjøre Sagatangen for allmennheten. 
h. Det avklares ønsker, og eventuelt vilkår for, innløsing av naboeiendom i sør. 
 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) la fram følgende tilleggsforslag til punkt 2 (eventuelt punkt 3): 
Tillegg til pkt. 2 i vedtaket: 
Det tas samtidig kontakt med Sykehuset Innlandet for avklaring av behov for lokaler for 
spesialisthelsetjenester på kort eller lengre sikt i tilknytning til sykehjemmet. 
 
 
Rune Meier (H) la fram følgende tilleggsforslag til nytt punkt: 

 Gran kommune utreder mulighet for flytting av legevakten fra Nødetatsbygget til det nye 
sykehjemmet/helsehuset. 

 
 
Helge Tryggeseth (MDG) endret sitt forslag som følger: 
Forslag om nytt punkt i innstillingen for sak 42/17 Fra MDG Gran 
Nytt punkt to som følger: 
2.                                                                                                                                        
a. Da kostnader til opparbeidelse av tomt ikke er utredet, ber Kommunestyret om at det snarest i 
forprosjektet startes opp kartlegging av disse.  
b. Sykehjemmet bygges fortrinnsvis i massivt tre                                                                                     
 
Det følger av dette at eksisterende punkt 2, 3 og 4 da blir punkt 3, 4 og 5. 
 
 
Rådmann Lars Ole Saugnes og prosjektleder Gaute Øvrebotten orienterte om presisering til 
innstillingens ledd 1b. Presiseringen gjaldt alle alternativer: 
 

Finansieringsvedtaket for investering kreves spesifisert mer for inneværende år enn det sakens 
alternativer viser for å være i samsvar med regelverket.  
 
Alternativ Skjervum, innstillingens ledd 1b, forslag til presisert vedtaksledd:  
  
I 2017 bevilges 15 mill. kroner, som finansieres med 3 mill. kroner i momskompensasjon og 12 
mill. kroner som låneopptak. Resten innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018-2020. 
 
Alternativ Sagatangen, innstillingens ledd 1b, forslag til presisert vedtaksledd: 
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I 2017 bevilges 16 mill. kroner til forprosjektet og 28,2 mill. kroner til tomtekjøp, til sammen 44,2 
mill. kroner. For 2017 finansieres investeringsrammen med 3,2 mill. kroner i momskompensasjon 
og 41 mill. kroner i låneopptak. Resten innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018-2020. 
 
Alternativ Hovslia, innstillingens ledd 1b, forslag til presisert vedtaksledd: 
I 2017 bevilges 16 mill. kroner til forprosjektet og 54 mill. kroner, til tomtekjøp, til sammen 70 
mill. kroner. For 2017 finansieres investeringsrammen med 3,2 mill. kroner i momskompensasjon 
og 66,8 mill. kroner i låneopptak. Resten innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018-2020. 

 
Presiseringen ble lagt til grunn ved votering over innstillingen og de fremlagte endringsforslagene. 
 
Votering 
Det ble votert punktvis over tilleggsforslaget fra Helge Tryggeseth (MDG): 
Punkt 2 a, falt med 17 mot 10 stemmer. 
Punkt 2 b, falt med 17 mot 10 stemmer. 
 
Endringsforslaget til punkt 1 fra Pål-Arne Oulie (Sp) på vegne av Sp, ble satt opp mot innstillingens punkt 
1. Endringsforslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp) ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 
 
Endringsforslaget til punkt 1 fra Pål-Arne Oulie (Sp) på vegne av Sp, ble deretter satt opp mot 
endringsforslaget til punkt 1 fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) på vegne av Gbl. Endringsforslaget fra 
Pål-Arne Oulie (Sp) ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Randi Eek Thorsen (Ap), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget vedtatt med 26 mot 1 stemme. 
 
Til slutt ble det votert over innstillingen med vedtatte endringer og tillegg, (inkludert presisering i 
vedtakspunkt 1b).  
Innstillingen med de vedtatte endringer og tilleggene ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 22.06.2017: 
 

1. Sagatangen velges som tomt for bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger med 125 plasser for 
heldøgns omsorg. Forprosjektet gis følgende rammer: 
a) Økonomisk ramme 508 millioner kroner innarbeides i budsjett og økonomiplan med 

prosjekterings- og byggetid 2017-2020. Finansieres med investeringstilskudd, 
momskompensasjon, og lån. 

b) I 2017 bevilges 16 mill. kroner til forprosjektet og 28,2 mill. kroner til tomtekjøp, til sammen 
44,2 mill. kroner. For 2017 finansieres investeringsrammen med 3,2 mill. kroner i 
momskompensasjon og 41 mill. kroner i låneopptak. Resten innarbeides i budsjett og 
økonomiplan for 2018-2020. 

c) Prosjekteringen starter opp umiddelbart. Arbeidet er ikke bundet til prosjektets modell. 
Andre løsninger må likevel søkes innenfor samme økonomiske ramme. Prosjekteringen 
skal framfor alt legge vekt på å få fram et arealeffektivt bygg med stor 
bemanningseffektivitet. Bygget skal planlegges med stor fleksibilitet, og forprosjektet 
skal bl.a. vise ulike parkeringsløsninger, mulige løsninger for tilbygg og integrering av lokaler for 
Sykehuset Innlandet, utvidelsesmuligheter institusjonsplasser og flere omsorgsboliger. 

d) Forprosjekt legges fram til behandling i kommunestyrets møte i desember 2017. 
e) Arbeid med reguleringsplan starter umiddelbart, med mål om endelig vedtak april 2018. 

Midler til reguleringsplan, 700 000 kroner, innarbeides i driftsbudsjett 2017-2018 slik: 
i. For 2017: 500 000 kroner, finansieres med bruk av disposisjonsfond. 

ii. Resten, 200 000 kroner innarbeides i budsjett 2018 for ansvar 1000.  
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f) Oppføring av bygget skal skje innen bærekraftige rammer og med vekt på fornybare råstoffer. 
Massivtre skal vurderes. 

g) Prosjektet skal tilgjengeliggjøre Sagatangen for allmennheten. 
h) Det avklares ønsker, og eventuelt vilkår for, innløsing av naboeiendom i sør. 

2. Gran kommune tar kontakt med Lunner kommune for å gjenoppta samtalene om interkommunalt 
samarbeid med mål om avklaring og eventuelt felles saksframlegg til behandling i kommunestyrene 
seinest i desember i år.  

Det tas samtidig kontakt med Sykehuset Innlandet for avklaring av behov for lokaler for 
spesialisthelsetjenester på kort eller lengre sikt i tilknytning til sykehjemmet. 

3. Markatun III beholdes i samsvar med helse- og omsorgsstrategien, som nav i et senter for 
demensomsorg. Utredningene videre gis disse rammene: 

a. Økonomisk ramme 20 millioner kroner innarbeides i budsjett og økonomiplan med 
prosjekterings- og byggetid 2018-2021. Finansieres med investeringstilskudd, 
momskompensasjon, og lån. Arbeid i 2017 dekkes med ombudsjettering av midlene som 
allerede er tildelt de to forstudiene samlet i 2017. 

b. 300 000 kroner til reguleringsplanarbeid innarbeides i budsjett 2018 for ansvar 1000. 
c. Prosjektering av nødvendige arealer til dagsenter, personalgarderober o.l., og 

kjøkkenløsning starter opp umiddelbart. Prosjektet skal i tillegg drøfte og foreslå videre bruk 
eller riving av de bygg som ikke omfattes av forslaget som legges fram. 

d. Forprosjekt med tiltak og investeringsbehov legges fram til behandling i kommunestyret 
høsten 2019. 

e. Midler til dekning av utgifter til midlertidige løsninger for administrasjonslokaler, 2 mill. 
kroner, innarbeides i budsjett- og økonomiplan for perioden 2020-2021.  

4. Boligplanen tas opp til revisjon i lys av helse- og omsorgsstrategien og vedtakene i denne saken. 
Saken legges fram til politisk behandling våren 2018. 

5. Gran kommune utreder mulighet for flytting av legevakten fra Nødetatsbygget til det nye 
sykehjemmet/helsehuset. 

 
 


