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SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

012/13  HELSEHUSET - INDRE ØSTFOLD MEDISINSKE 

KOMPETANSESENTER IKS- LOKALISERING 

 

013/13  DELTAGELSE I MOMARKEN FESTIVALEN 2013 

 

 

  



012/13:  HELSEHUSET - INDRE ØSTFOLD MEDISINSKE KOMPETANSESENTER 

IKS- LOKALISERING  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Spydeberg  kommune støtter en samlokalisering av Indre Østfold Medisinske 
Kompetansesenter IKS (Helsehuset) sin virksomhet.  
 
Spydeberg kommune vedtar at Helsehusets virksomhet lokaliseres til tidligere Askim 
sykehus under følgende forutsetninger: 
 
1. Askim Rådhus AS (ARAS) igangsetter i løpet av kort tid, i samarbeid med 

Helsehuset, utarbeidelse av et romprogram og gjennomfører et forprosjekt for 

ombygging av aktuelle lokaler ved tidligere Askim Sykehus. 

 

2. Under forutsetning av at forprosjektet viser at prisen for ombygging ved tidligere 

Askim sykehus er rimeligere enn prisen for nybygg som fremkommer i dette 

saksfremlegget, videreføres prosjektet med detaljprosjektering og innhenting av 

anbud. 

 

3. Det fremforhandles en avtale mellom Helsehuset og ARAS som bygger på 

prinsippet om selvkost og som også sikrer muligheter for fremtidige 

arealutvidelser knyttet til Helsehusets virksomhet. 

 

4. ARAS dekker kostnader til utarbeidelse av romprogram og forprosjekt som en del 

av investeringskostnaden for ombygging. Dersom det avdekkes at tidligere Askim 

sykehus ikke skal bygges om til Helsehusets formål, legges kostnaden inn i et 

nytt prosjekt som finansieres av Helsehusets eierkommuner. 
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POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 

 

Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA: 

 

Spydeberg  kommune støtter en samlokalisering av Indre Østfold Medisinske 
Kompetansesenter IKS (Helsehuset) sin virksomhet.  
 
Spydeberg kommune vedtar at Helsehusets virksomhet lokaliseres til tidligere 
Askim sykehus under følgende forutsetninger: 
 
1. Askim Rådhus AS (ARAS) igangsetter i løpet av kort tid, i samarbeid med 

Helsehuset, utarbeidelse av et romprogram og gjennomfører et forprosjekt 

for ombygging av aktuelle lokaler ved tidligere Askim Sykehus. 

 



2. Under forutsetning av at forprosjektet viser at prisen for ombygging ved 

tidligere Askim sykehus er rimeligere enn prisen for nybygg som 

fremkommer i dette saksfremlegget, videreføres prosjektet med 

detaljprosjektering og innhenting av anbud. 

 

3. Det fremforhandles en avtale mellom Helsehuset og ARAS som bygger på 

prinsippet om selvkost og som også sikrer muligheter for fremtidige 

arealutvidelser knyttet til Helsehusets virksomhet. 

 

4. ARAS dekker kostnader til utarbeidelse av romprogram og forprosjekt som 

en del av investeringskostnaden for ombygging. Dersom det avdekkes at 

tidligere Askim sykehus ikke skal bygges om til Helsehusets formål, legges 

kostnaden inn i et nytt prosjekt som finansieres av Helsehusets 

eierkommuner. 

************ TILLEGGSSAKER ************ 

013/13:  DELTAGELSE I MOMARKEN FESTIVALEN 2013  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Spydeberg kommune støtter Momarken festivalen  med kr 10 000,00. Beløpet dekkes av 

formannskapets reserverte midler,  kontonr. 149000.116.1000. 
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Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

 

Spydeberg kommune støtter Momarken festivalen  med kr 10 000,00. Beløpet dekkes av 

formannskapets reserverte midler,  kontonr. 149000.116.1000. 

 



 

 

 

 


