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SAKSPROTOKOLL
Samarbeidsløsninger innenfor helse- og omsorgstjenestene - forslag til interkommunalt samarbeid
mellom Lunner og Gran

Kommunestyret 2015-2019 har behandlet saken i møte 13.10.2016 sak 110/16
Kommunestyret 2015-2019s behandling 13.10.2016:
Disse hadde ordet i saken:
Helge Tryggeseth (MDG)
Pål-Arne Oulie (Sp)
Kari-Anne Jønnes (H)
Morten Hagen (Gbl)
Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl)
Randi Eek Thorsen (Ap)
Rådmann Lars Ole Saugnes
Gaute Øvrebotten
Helge Tryggeseth (MDG) la fram følgende forslag:
Forandre andre setning i avsnitt B2 til: Tjenesteetableringer som har økonomiske konsekvenser
forutsettes forelagt begge kommunestyrer for godkjennelse.
Pål Arne Oulie (Sp) la fram følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 5: Det bør også synliggjøres hvilke gevinster et samarbeid vil kunne gi på økonomi og
tjenestetilbud.
Punkt 5 blir punkt 6.
Tilleggspunkt: En representant for posisjon og opposisjon kan delta på møtene med Lunner og sykehuset
innlandet.
Pål-Arne Oulie (Sp) trakk den siste setningen i forslaget.
Votering
Ved votering over tilleggsforslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp) til nytt punkt 5, ble forslaget enstemmig
vedtatt.
Ved votering over endringsforslaget fra Helge Tryggeseth (MDG), ble forslaget enstemmig vedtatt.
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene enstemmig vedtatt.

Kommunestyret 2015-2019s vedtak 13.10.2016:
A. Kommunestyret vedtar å inngå samarbeid med Lunner kommune om interkommunal forsterket
sykehjemsavdeling på grunnlag av kommuneloven § 28b (administrativt vertskommune-samarbeid) med
følgende forutsetninger:
1. Gran kommune er vertskommune.
2. Avdelingen samlokaliseres med sykehjemsdelen som bygges i prosjekt «606 Nytt sykehjem og
omsorgsboliger på Skjervum», med den lokalisering som velges for byggeprosjektet (egen sak).
3. Grans tjeneste «forsterket sykehjemsavdeling inkludert KAD-plasser» flyttes til samme anlegg.
4. Rådmannen bes å utarbeide forslag til avtale om samarbeidet mellom kommunene, i samarbeid
med Lunner kommune. Forslag til avtale forelegges begge kommunestyrene innen
forprosjektrapporten for byggesaken kommer til behandling.
5. Det bør også synliggjøres hvilke gevinster et samarbeid vil kunne gi på økonomi og tjenestetilbud.
6. Vedtaket innarbeides i kommunestyret føringer for neste prosjektfase for byggeprosjektet.
B. Kommunestyret vedtar å inngå samarbeid med Lunner kommune om å arbeide fram avtale med
Sykehuset Innlandet HF om å etablere et bredt tilbud av desentraliserte spesialisthelsetjenester på
Hadeland. Følgende rammer fastsettes:
1. Gran kommune og Lunner kommune er i felleskap framdriftsansvarlige for arbeidet og avtaleparter
med Sykehuset Innlandet (SI).
2. Tjenesteetableringer som har økonomiske konsekvenser forutsettes forelagt begge kommunestyrer
for godkjennelse.
3. Når avtale med SI foreligger og er godkjent av kommunestyrene, vil vertskapskommunen bygge eller
skaffe lokaler i samsvar med avtalen.
4. Rådmannen bes å utarbeide forslag til avtale om samarbeidet mellom kommunene, i samarbeid
sammen med Lunner kommune. Samarbeidsavtalen med Lunner skal også dekke samarbeid med SI
om å etablere midlertidige sykehustjenester i påvente av avtale med Sykehuset Innlandet. Forslag til
avtale forelegges begge kommunestyrene til behandling.
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