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Møtereferat 2 Styringsgruppen Helsebygg 

 

Møtedato: 26.04.2021 
Sted: Teams 
 
Til stede: Filip Mikkelsen 
  Ann Irene Sæter 
  Leif Harald Olsen  
  Kurt Fossvik 

Kirstin L. Mobakken 
Britt Kristoffersen 
Ann-Elise Os – referent 

Valg av møteleder: Kurt Fossvik enstemmig valgt. 
 
Filip Mikkelsen bad om at møtet under pkt 6 Eventuelt skulle behandle spørsmålet om organisering 
av styringsgruppen; valg av leder. 
 
Kf=Kurt Fossvik, nc=Norconsult, klm= Kirstin L Mobakken 

Nr Sak Beslutning Ansvarlig 

SG 1/21 Referat forrige 
møte 

Referat godkjent med anmerkning om inkludering av 
Mål og visjoner etter innspill fra styringsgruppens 
arbeidsmøte 12.4.21 

• kf 

SG 2/21 Plan for 
offentliggjøring 
av styrings-
gruppens arbeid 

• Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi 

• Innkalling og møtereferat offentliggjøres på 
kommunens hjemmesider 

• Det skal lages et informasjonsinnlegg på 
hjemmesidene som beskriver hva prosjektet skal 
levere. Skrivet skal også få fram at den samiske 
dimensjonen er ivaretatt i prosjektet gjennom 
deltagelse fra samisk rådgiver. 
Vi skal oppdatere status i prosjektet underveis på 
hjemmesidene. 

• Prosjektleder(e) skal redegjøre for framdrift og 
status i prosjektet i kommunestyret 28.mai 2021. 

• På forespørsel fra media om deltakelse på 
styregruppemøtene skal kommunedirektør gjøre 
en nærmere undersøkelse av forhold knyttet til 
deltakelse fra presse 

• nc 
/aeo 
 

• aeo 
/adm. 
 

• aeo/kf 
 
 
 
 

• aeo 
 

• kf 
 

SG 3/21 Mandat • Kommunedirektør presenterte redigert mandat.  
Styringsgruppen beslutter at det skal gjøres 
tilføyelser fra Helse- og omsorgsplanens pkt 
9.2.1. 

• kf 

SG 4/21 Statusrapport 
Norconsult 

• Norconsult presenterte arbeidet fra 
arbeidsgruppene. Det har vært avholdt 2 
arbeidsgruppemøter. Det første møtet var et 
oppstartsmøte. Det andre møtet var i sin helhet 
viet til omsorgsboligene. 
Status nå er at det jobbes med rom- og 
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Sensitivity: Internal 

funksjonsprogram for omsorgsboligene. Vi følger 
Veilederen fra Husbanken og de føringer denne 
gir. Husbankens Dialogverktøy er tatt i bruk. I 
arbeidsgruppen har vi skaffet oss et 
oversiktsbilde på eksisterende omsorgsboliger 
med øyeblikksbildet på antall beboere og antall 
årsverk 

• Norconsult og repr fra Samfunnsutvikling var på 
befaring på Drag og på Oppeid 20.april. 
Dragstunet på Drag, omsorgsboliger på Oppeid 
og Hamarøy Bygdeheim ble besøkt. 
Tilstandsrapport fra 2019 ble overlevert fra 
Samfunnsutvikling til Norconsult. Dette er 
vedleggene til en rapport som ble utarbeidet på 
bestilling fra Fellesnemda. 

• Norconsult gjennomførte det første møtet med 
Husbanken 26.4. Dette var et orienteringsmøte, 
og det ble gitt gode anbefalinger fra Husbanken i 
vårt videre arbeid.  
Kommunen må kartlegge eksisterende boliger til 
omsorgsformål og avklare når tilskudd er gitt. 
Dette er vesentlig hvis bolig med tilskudd tildeles 
til annet formål enn vedtak før det er gått 30 år. 
Videre skal prosjektet beskrive hvordan 
kommunen har tenkt å benytte eksisterende 
omsorgsboliger når nye boliger er å plass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• klm 

SG 5/21 Framdriftsplan – 
status, 
måloppnåelse, 
milepæler 

• Vi er nå i fase for Funn/oppsummering. 
Prosjektet er ca 1 uke forsinket, men alle 
aktivitetspunktene er gjennomført så langt. 
Videre er vi 1-2 uker bak skjema på 
idèutviklingsfasen. 
Forsinkelsene innebærer ikke endring i de 
opprinnelige milepælene. 
- Leveranse omsorgsboliger ferdigstilles juni-21 
- Leveranse konseptfase Helsehus ferdigstilles 
september-21 

 

SG 6/21 Eventuelt • Filip Mikkelsen trekker sitt kandidatur som leder 
av styringsgruppen. Leif Harald Olsen foreslår da 
at Ann Irene Sæter velges som leder av 
styringsgruppen, men Filip Mikkelsen som 
vararepresentant der Sæter er indisponibel. 

• Det besluttes at kommunedirektør bringer dette 
inn for ordfører for videre beslutning om saken 
skal behandles i kommunestyret 29.4.2021. 

• kf 

 
 
 
 
Ref. 
Ann-Elise Os 
 


