
 
 

 
 

 

 
 

Møtereferat 7 Styringsgruppen Helsebygg 

Møtedato: 23.08.2021, kl 14:06-16:00 

Sted: Skogheim, Oppeid og Teams 

Til stede: Ann Irene Sæter  
  Filip Mikkelsen 
  Leif Harald Olsen  
  Kurt Fossvik 

Kirstin L. Mobakken 
Norconsult v/ Ingunn Lindbach og Lise Skotnes 
Britt Kristoffersen 
Odd Børge Pedersen 
Ann-Elise Os – referent 

 

Nr Sak Referat / beslutning Ansvarlig 

SG 28/21 Godkjenning av 
referat forrige 
møte 

Referat fra styringsgruppemøte 21.6.2021 godkjent. 
 

 

SG 29/21 
 

Statusrapport 
fra Norconsult 
- Framdrifts-

plan, status, 
målopp-
nåelse, 
milepæler 

 
 

• Oppdatert sluttrapport ble presentert 

• Mikkelsen ber om at hele kapittel 1.4.2 
endres og korrigeres med riktige og 
oppdaterte opplysninger. 

• I kapittel 4.5 som omtaler Drag gamle skole 
som et alternativ ved bygging av 
omsorgsboliger, skal det beskrives hvordan 
man ser på eldre som en ressurs. 
Vedr Drag gamle skole som alternativt 
tomtevalg for omsorgsboliger, blir det løftet 
inn i dialogen at det blir for stor avstand til 
personalbasen ved Dragstunet. Det er ulike 
oppfatninger hvorvidt avstand til Dragstunet 
og Drag gamle skole vil påvirke responstiden. 

• Styringsgruppen er opptatt av at vi ser på 
arealvalg i sammenheng med hvor helsehus 
skal ligge, men det uttrykkes bekymring for at 
det kan føre til utsettelse ved bygg av 
omsorgsboliger. Kommunedirektør stiller 
spørsmålet om hva vi kan risikere å tape ved 
å vente. 
Det gis uttrykk for at tomtevalg må 
arealmessig minimum gi plass til både 
omsorgsboliger og helsehus/sykehjem 

• Vi skal se på arbeidet i samarbeid med 
spesialisthelsetjenestene.  

• Befaring med arbeidsgruppen til Straumen 
omsorgssenter planlegges og organiseres 
med arbeidsgruppen. 

• Det er styringsgruppens oppdrag å komme 
med utredning og anbefaling, men innspill fra 
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kommunedirektør peker på at det ikke er 
grunnlag enda for å ta et valg på lokalisering 
før vi har den totale kostnaden på plass. 
Prosjektleder presenterte beregning av 
investerings- og lånebehov pr 2020 (ikke 
korrigert for gjeldende satser). 
 

 
 
 
 
 
 
 

SG 30/21 Planlegging 
folkemøter 

Folkemøter planlegges 12-13 oktober 2021 på Drag 
(fortrinnsvis samfunnshuset) og Oppeid 
(Hamsundsenteret). 
NorConsult utarbeider skisse for gjennomføring av 
folkemøtene. Møtene streames. 
Gjennomføring: 

- Kl 18:00-19:30 
- Åpnes av ordfører eller kommunedirektør 
- Ledes av Norconsult 

Norconsult 
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SG 31/21 Eventuelt Møte mellom spesialisthelsetjenestene og 
styringsgruppen berammet til uke 37. 
Oppdatering: møtet er satt til 5.oktober 2021. 
Neste styringsgruppemøte settes etter møte med 
spesialisthelsetjenestene (tentativt). 

 
 
 

 
 
Ref. Ann-Elise Os. 
 


