
Byggekomiteen  
 
Referat fra møte i byggekomiteen 06.12.2017, Ibestad rådhus 
Skypemøte - møtestart kl. 14.00 – møteslutt kl 16.00.  
 
Saksliste/program: 

Saksliste: 

1. Arkitekten vil sammen med landskapsarkitekt presentere forslag til 
utomhusarealene. 

2. Andre saker 
 

 
Tilstede: 
Eidar Tøllefsen   Leder byggekomite 
Marvin Eliseussen  Medlem byggekomite 
Linn Katariina Henriksen Medlem byggekomite 
 
Dessuten møtte: 
Øyvind Lind   Arkitekt Norconsult 
Håvard Johansen  Oppdragsleder Norconsult 
Elise Forberg Eikeland  Landskapsarkitekt Norconsult 
 
Trond Hanssen   Seksjonsleder PNU 
Kirsti Eliseussen  Verneombud HSO 
Vegard Horne   Ergoterapeut 
Harry Jensen   Leder eldrerådet 
Dag Sigurd Brustind  Ordfører (delvis fraværende) 
Helge Høve   Prosjektleder 
 
Forfall: 
Anita Dahl Solbakken  Seksjonsleder HSO  
Stephanie Johnsen  Tillitsvalgt HSO 
Aina Brox Mathisen  Leder rådet for personer med nedsatt funksjonsevne  

 
 
1. Landskapsarkitekt og arkitekt presentere forslag til utomhusarealene 
Det framkom følgende merknader til forslag og presentasjon: 
 

a) Helikopterlandingsplass. Ikke mulig å plassere landingsplassen som prosjektert pga 
krav til areal mm. Ibestad kommune arbeider med å finne en annen løsning. Leder 
PNU blir ansvarlig for dette arbeid. Så fremst det er mulig blir helikopterlandingsplass 
en del av sykehjemsprosjektet. 

b) Parkeringsplasser. Det kan være litt knapt med parkeringsplasser og HSO bør vurdere 
behovet.  

c) Redskapsbod for blant annet snøfreser. Det bør tas med en utebod som gjerne kan 
etableres som en gjennomgang i gjerdet rundt sykehjemmets sansehage.  



d) Lekeapparater. Det bør tegnes inn lekeapparater i sansehagen for å gjøre det 
attraktivt for barn å bli med til sykehjemmet. 

e) Inngjerding av sansehagene ved omsorgsboligene? HSO må komme med innspill om 
det er ønskelig med inngjerding av sansehagen eventuelt på begge bogrupper eller 
bare den ene eller ikke inngjerding. 

f) Aktiviteter i sansehagene ved omsorgsboligene. HSO må komme med innspill til 
utstyr.  

g) Grillplass/bålplass. Det bør tas med i sansehagene ved omsorgsboligene.  
h) Rundkjøring. Byggekomiteen ønsker en rundkjøring ved inngangen med radius på 9 

meter. 
 
Utomhusplanen revideres i henhold til de merknader som kom i møtet, og presenteres for 
Husbanken der spørsmål om detaljeringsgrad på dette stadium vil bli avklart. 
 
2. Utforming bogruppe 1 
Byggekomiteen velger alt. B.  
 
3. Tak og fasader 
Arkitekten presenterte en skisse til tak og fasader. Byggekomiteen hadde ikke merknader til 
skissen som vil danne grunnlag for presentasjon for Husbanken. 
 
Orienteringer: 
4. Tilskudd fra Husbanken 
Husbanken har knapt med midler i år. Det kan bety at vi ikke får tilskudd i 2017, men må 
vente til etter 1. kvartal 2018. Dette avklares 8. desember. 
 
5. Dagaktivitetssenter 
For å ha et grunnlag for å søke om tilskudd fra Husbanken anmodes HSO om å utarbeide et 
notat med beskrivelse av hvordan dagaktivitetssenteret skal organiseres.  
 
6. Lokaler til tannlege og fysioterapeut 
Formannskapet ønsker å legge til rette for fortsatt å leie ut lokaler til tannlege og 
fysioterapeut. Forutsetning for å leie ut er at leie skjer til selvkost. Det samme ønsker HSO. 
Både tannlege og fysioterapeut vil komme med skisse på rombehov som skal danne grunnlag 
for at arkitekten kan tegne inn lokaler. For arealoptimalisering kan de ha felles inngang, 
venterom, publikumstoalett og personaltoalett.  
 
7. Grunnundersøkelse  
Det er kommet inn 2 tilbud. Norconsult får tilbudene til vurdering. Deretter tar 
byggekomiteen beslutning om grunnundersøkelse skal gjennomføres. 
 
8. Reguleringsplan 
Plan- og byggebeskrivelse vil bli sent ut på bred høring. Avhengig av hvilke innspill som 
kommer avgjør om dette kan behandles som en mindre reguleringsendring eller full 
regulering. 
 
Ref. 



Helge Høve 
 


