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SAKSPROTOKOLL 

 
Helse-  og omsorgsstrategi 2017-2040 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.05.2017 sak 32/17 
 
Kommunestyrets behandling 18.05.2017: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) 
Anne Marte Skari (Sp) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Rune Meier (H) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Morten Hagen (Gbl) 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) la fram følgende forslag:  
I tråd med forslag for FSK endres følgende 
- kulepkt. 3: 100 boliger endres til 100 omsorgsplasser 
- 5. siste kulepunkt: Markadumpa III endres til Marka og "Demenslandsby" endres til Senter for 
demensomsorg 
 
Rune Meier (H) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av et samlet kommunestyre:  
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en strategiplan for psykisk helse i Gran kommune. Planen kan 
vurderes som et tillegg til Helse- og omsorgsstrategi 2017-2040 og legges frem for politisk behandling i 
2018. 
  
Kommunestyret ber rådmannen spesielt se på organiseringen av psykisk helse i Gran kommune som en 
del av omstillingsprosjektet, og vurdere om det er mer naturlig at psykisk helse organiseres sammen med 
resten av Helse og omsorg.  
 
Randi Eek Thorsen (Ap) la fram følgende tilleggsforslag:  
Nytt kulepunkt: 
Det er ønskelig at det legges til rette for at lokalmedisinsk senter kan ha lokaler i tilknytning til det nye 
sykehjemmet. 
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Randi Eek Thorsen (Ap) endret sitt første forslag som følger: 
I tråd med forslag for FSK endres følgende 
- kulepkt. 3: 100 flere boliger for eldre og seniorer endres til 100 omsorgsplasser 
- 5. siste kulepunkt: Markatun III endres til Marka og "Demenslandsby" endres til Senter for 
demensomsorg 
 
Protokolltilførsel - votering 
Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) ba om følgende protokolltilførsel vegne av Gbl, Frp og MDG:  
Støtte til innstillingen betyr ikke at vi støtter strategiens utredning om tomtevalg. Dette avgjøres seinere 
på bl.a. økonomisk og bygningsteknisk grunnlag. 
 
Votering 
Ved votering ble tilleggsforslaget fra Randi Eek Thorsen (Ap) til nytt kulepunkt, enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble tilleggsforslaget fra Rune Meier (H) på vegne av et samlet kommunestyre, enstemmig 
vedtatt. 
 
Ved votering ble endringsforslaget fra Randi Eek Thorsen (Ap), til 3. kulepunkt og 5. siste kulepunkt i 
innstillingen, enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte tilleggs- og endringsforslagene enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 18.05.2017: 
Strategiplanen 2017-2040 tas til etterretning. Følgende strategier følges opp mot 2040: 

 Videre utvikling av hjemmetjenesten og andre tjenester på lavest mulig trinn i omsorgstrappa. 

 Vridning av tjenestene fra institusjon til omsorgsboliger med bemanning. Gran har mange 
sykehjemsplasser i forhold til andre kommuner og trenger boliger med bemanning slik at så 
mange som mulig kan klare seg selv eller motta tjenester på et lavest mulig tjenestenivå.  

 Det anbefales en dimensjonering av tjenesten på 90 sykehjemsplasser og 60 omsorgsboliger 
frem mot 2030. Mellom 2020 og 2040 bør kommunene utvide med 100 omsorgsplasser. 

 Bygge ett nytt sykehjem med forsterket sykehjemsavdeling, dagsenter og omsorgsboliger 
sammen. Bygget må være driftseffektivt utformet og gi mulighet for fleksibilitet. 

 Drift av en forsterket sykehjemsavdeling samlokalisert med en Kommunal akutt døgnenhet for å 
gi gode tjenester i nærmiljøet til befolkningen og rekruttere og beholde kompetent personell.  

 Arbeide for en heltidskultur i helse og omsorg for å gi innbyggerne med behov for hjelp og 
veiledning kontinuitet og trygghet. 

 Utvikle tiltak til personer med demens på alle steg i omsorgstrappen med ulike typer boliger, 
dagsenter og avlastning som understøtter egenmestring og trygghet.  

 Marka utvikles som Senter for demensomsorg. 

 Bruke omsorgsteknologi med dokumentert effekt basert på erfaringer som gjøres på nasjonalt 
nivå. 

 Legge til rette for privat utbygging av lettstelte sentrumsnære boliger. 

 Det arbeides videre med å utrede tjeneste og boligbehov for personer med nedsatt 
funksjonsevne tilknyttet tilrettelagte tjenester. Herunder i hvilken grad dagens bygningsmasse 
kan dekke fremtidens behov.  

 Videreutvikle samarbeidet mellom frivillige og helse- og omsorgstjenestene. 

 Det er ønskelig at det legges til rette for at lokalmedisinsk senter kan ha lokaler i tilknytning til 
det nye sykehjemmet. 
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Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en strategiplan for psykisk helse i Gran kommune. Planen kan 
vurderes som et tillegg til Helse- og omsorgsstrategi 2017-2040 og legges frem for politisk behandling i 
2018. 
  
Kommunestyret ber rådmannen spesielt se på organiseringen av psykisk helse i Gran kommune som en 
del av omstillingsprosjektet, og vurdere om det er mer naturlig at psykisk helse organiseres sammen med 
resten av Helse og omsorg.  

 
 


