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UTSATT FREMDRIFTSPLAN- ETTERBRUK FRØYSTAD  

 

Hjemmel:  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Sak 48/13  Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 

2014.  

 

 



Sammendrag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksutredning: 
 

 

FAKTA: 

 

Det foreligger vedtak i sak 48/13 fra 20.06.13,  Helhetlig løsning for Frøystad som følger: 

 

 

 Vedtak:  

1. Det legges til grunn i det videre arbeidet at innplassering av nytt sykehjem på Frøystad 

ikke er aktuelt, jfr kommunestyrets vedtak i sak 14/13.  

2. “Frøystadtunet” prosjekt 304, foreløpig investeringsramme kr 51,5 millioner, vedtatt i 

investeringsbudsjettet for 2013, unntatt nybygg dagsenter, fortsetter sin detaljprosjektering 

frem til vedtak om oppstart i form av P3-vedtak. Etterbruk Frøystad” for 

Voksenopplæringen, Frivilligsentralen og Tilrettelagte tjenester, og rammer gitt i 

investeringsbudsjett for 2013, realiseres. 

3. Vedtak i sak 58/12 “Etterbruk Frøystad” for Voksenopplæringen, Frivilligsentralen og 

Tilrettelagte tjenester, og rammer gitt i investeringsbudsjett for 2013, realiseres.  

4. Det arbeides videre med å finne løsninger for helhetlig utnyttelse av Frøystadanlegget som 

beskrevet i saksutredningen, inkludert bibliotek, kulturskole, frisklivssentral, ungdomsklubb 

og de frivilliges lag og foreningers behov. Oppstart detaljprosjektering, P3, legges frem for 

kommunestyret senest november 2013.  

  

 

Det gjøres oppmerksom på at ved en feil har Flyktningetjenesten falt ut av teksten i vedtaket/ 

protokollen. Tjenesten vil bli innlemmet i det videre arbeidet for helhetlig løsning på 

Frøystad. 

 

 

 

 

 



 

Sammendrag: 

Etterbruken av Frøystad har vært gjenstand for flere kommunestyrevedtak de siste årene.  

Årsaken til at flere av tiltakene ikke er gjennomført som vedtatt ligger hovedsakelig i 

manglede avklaring for Voksenopplæringens behov for mer arealer de neste årene. Dette må 

også tas opp med Gran som samarbeidskommune. Avklaringen her vil ha stor betydning for 

hvordan dagsentertilbudet til Tilrettelagte Tjenester blir løst. Fotballens behov for arealer 

ikke er avklart.  I tillegg har også Bibliotekets behov for nye arealer blitt spilt inn som en 

mulig aktør på Frøystad. Totalt sett har det derfor kommet mange aspekter som bør vurderes 

på nytt og som utløser behov for en utsettelse av saken. 

 

Følgende vedtak er gjort i saken : 

 

Sak 45/08  

Frøystadanlegget skal fortsatt benyttes til skoledrift – det gjelder svømmehallen, 

idrettsanlegget samt øvrige lokaler som det er hensiktsmessig å benytte.  

Lokalene skal samle kjernetjenester som Voksenopplæring, Tilrettelagte Tjenester, 

Frivilligsentralen og Flyktningetjenesten. 

 

Sak 58/12 21.juni 2012. 

1- Bygningsmessige utbedringer og tilpasninger i henhold til saksutredningen iverksettes 

med økonomisk ramme på kr. 7 138 000,- (tidligere vedtatte midler) 

2- Det gis en tilleggsbevilgning på kr 2 000 000,- til rivning av mellombygg samt 

Fjellstua med stabbur. Bevilgningen innarbeides i investeringsbudsjett 2013. 

3- Det gis en tilleggsbevilgning på kr 1 500 000,- til utbedringer og nødvendige 

tilpasninger (bruksendring kreves) for å innplassere Frivilligsentralen. Denne 

bevilgningen innarbeides i investeringsbudsjettet for 2013. 

 

Sak 124/12      13.12. 2012 

Rammen for etterbruk Frøystad utvides med kr 1,5 millioner kroner til realisering av 

Frivilligsentral og ny ramme blir kr 8 502 000,-. 

Det ble ikke gitt en tilleggsbevilgning til rivning av mellombygg samt Fjellstua. 

 

Sak 128/12  13.12.2012 Kommunestyre behandlet saken om Bibliotekstruktur i Lunner 

kommune som i kulepkt 2 sier: Det skal etableres nytt folkebibliotek på Roa.  

Dagens bibliotek er i en slik forfatning at det må prioriteres nye lokaler tidligere enn 

etablering av nytt folkebibliotek på Harestua. 

 

Oppsummert er følgende vedtatt : 

 

Sak 58/12  

21.06.12 

1.Bygningsmessige utbedringer og 
tilpasninger i henhold til saksutredningen 
iverksettes med en økonomisk ramme: 

Dette omfatter:  

- Voksenopplæringen – arealene i blir tatt i 
bruk etter at det er foretatt noe utbedring på 
fasader(utvendig, vinduer ol) som er 

 

7 138 000,- 

 

 

ok 



nødvendig 

- Tilrettelagte tjenester – Det vil bli 
gjennomført arealdisponeringer ( stellerom, 
nye rominndelinger) kjøkken,  og nødvendige 
sanitærforhold som er påkrevd samt 
ventilasjon, unviersell utforming, toaletter, 
heis. 

Mellombygg og Fjellstua – rives 

 

2. Det gis en tilleggsbevilgning til rivning av 
mellombygg samt Fjellstua med stabbur. 
Innarbeides i investeringsbudsjett 2013.  

 

3. Det gis tilleggsbevilgning til utbedringer og 
nødvendige tilpasninger for å innplassere 
Frivilligsentralen. Dette innarbeides i 
investeringsbudsjett for 2013.                 

 

ikke utført 

 

 

ikke utført 

 

2 000 000,- 

Ikke utført 

 

 

1 500 000,- 

Ikke utført 

 Sak 128/ 12 Det skal etableres nytt folkebibliotek på 
Roa.  
Dagens bibliotek er i en slik forfatning at 
det må prioriteres nye lokaler tidligere 
enn etablering av nytt folkebibliotek på 
Harestua. 
 

 

 

Ikke utført 

 Til sammen 10 638 000,- 

 

Totalt vedtatt i sak 58/12 10 638 000,- 

Brukt VO  -2 150 000,- 

Vedtatt tilleggsbevilgning til rivning av 

Fjellstua med stabbur ble ikke prioritert i 

gjeldene økonomiplan 

 

 - 2 000 000,- 

Rest   6 488 000,- 

 

 

 

Slik er tjenestene tenkt løst i perioden fram til sak 48/13 - helhetlig løsning for Frøystad er 

klar. 



 

Voksenopplæringa er ferdig og innplassert. 

   

Tilrettelagte Tjenester. Fortsetter dagsenter som i dag. Det er gitt positiv tilbakemelding fra 

tjenesten i forhold til en utsettelse av saken, da de ser at resultatet for prosjektet kan bli bedre 

med noe mer tid til nødvendige vurderinger. 

 

 

 

Frivilligsentralen foreslåes innplassert i underetasjen på Rådhuset (gamle skattekontoret) fra 

ca 01.03.14 og frem til helhetlig løsning på Frøystad er klart.  

Frivilligsentralen stiller seg positive til en slik midlertidig løsning. Det avsettes inntil kr 

300 000,- for nødvendige tilpasninger i de midlertidige lokalene. Innkjøp av møbler og 

inventar vil bli med over i nye lokaler når de står ferdige.  

 

Biblioteket vil bli utredet som en del av helhetlig løsning Frøystad. 

 

Kulturskolen kan benytte Frøystad sine skolelokaler etter skoletid som en midlertidig ordning 

til saken om helhetlig løsning Frøystad er klar. 

  

Frisklivssentral: Det er ikke pr i dag bevilget penger til drift av frisklivssentral. Det vil derfor 

ikke være problematisk å utsette lokalisering av frisklivssentral til helhetlig løsning for 

Frøystad er klar. 

 

Det arbeides sammen med kulturkontoret å finne gode og midlertidige løsninger for 

aktiviteter til ungdom. Slik det ser ut i dag kan dette spres over ulike arealer. 

 

Friville lag/foreninger kan benytte lokalene i rådhuset i samarbeid med Frivillighetssentralen. 

  

Fremdriftsplan mot et P3 vedtak:  

 
FREMDRIFTSPLAN FOR GJENNOMFØRING MOT P3

Helhetlig løsning på Frøystad

Pos Aktivitet Mnd Jan Feb Mars April Mai Juni Juli AugustSept Okt Nov Des

100 Oppstarmøte med prosjektledere

101 Møte i styringsgruppa /prosjektbeskrivelse/ mandat

102 Stormøte med alle delprosjektgruppene brukerrepresentanter

103 Interesseanalyse

104 Økonomiske beregninger/ analyser

105 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning

106 Vurdere skisser /løsninger/ 

107 Alternative løsninger

108 Risikovurdering / synligjøre usikkerhet

109 Reguleringsarbeid

110 Helhetlig samfunnskonsekvenser

111 Prosjektforslag til politisk behandling 

112

113

Styringsgruppe i prosjektet
Rådmannens ledergruppe

Prosjekteier: Idun Eid 

Prosjektleder: Rønnaug Braastad

Delprosjektledere:
Frøystadtunet - Guri Kjærem
VO/ Flyktning - Knut E Hole
TT dagsenter - Guri Kjærem                                         

Frivilligsentralen - E/I -ikke bestemt
Idrett og kultur - E/I - ikke bestemt

Biblioteket - E/I - ikke bestemt

Det er egne prosjektgrupper for 
hvert av delprosjektene der 

Prosjektgruppe

 
 

 

 

DOKUMENT I SAKEN: 

Vedlagt: 



 

Rett utskrift av møtebok. 

Roa, 

 

 

Utvalgssekretær 

 

 


