
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Utredning  

 

Fornuftig bruk av boligmassen i det 

boligsosiale arbeidet 



 
 

 

 

Innhold 
 

Innhold ....................................................................................................................................... 2 
Bakgrunn for arbeidet ................................................................................................................. 3 

Relevante tiltak i tiltaksdelen: ............................................................................................ 3 
Bestilling fra kommunestyre, sak 86/13-17.12.13. ............................................................ 3 
Arbeidsgruppen .................................................................................................................. 3 

Begrepsbruk og definisjoner ...................................................................................................... 3 

Hvem er vanskeligstilte? .................................................................................................... 3 
Hva er en gjennomgangsbolig? .......................................................................................... 4 
Hva er en omsorgsbolig? .................................................................................................... 4 

Boligoversikt .............................................................................................................................. 4 
Status og behov .......................................................................................................................... 4 

Psykisk utviklingshemmede ............................................................................................... 4 
Psykiatribolig ..................................................................................................................... 4 

Helse og omsorg ................................................................................................................. 5 
Kommunens tilbud til økonomisk vanskeligstilte .............................................................. 5 

Kommunens tilbud til personer som av annen årsak enn økonomi/eller kombinasjon av 

økonomi andre forhold som gjør det vanskelig å få innpass på leiemarkedet. .................. 5 
Kommunens tilbud til aktive rusmisbrukere og/eller personer med kriminell bakgrunn .. 6 

Forslag uten ekstra kostnader ..................................................................................................... 6 
Flytte oversikt ..................................................................................................................... 7 

Sørtun/Sørtunsokkel til Idrettsvegen .................................................................................. 7 
Idrettsvegen til Lenavegen 33 -59 ...................................................................................... 8 

Forslag med ekstra kostnader ..................................................................................................... 8 
Sørtun/Sørtunsokkel til Idrettsvegen .................................................................................. 9 
Sagatun ............................................................................................................................. 10 
Lensmannsgården/Kroa (sørfløy) ..................................................................................... 10 

Sammenfatning ......................................................................................................................... 11 
Riving av bolig på Midtun og videre bruk av tomta ........................................................ 11 
Forslag uten økt driftskostnader ....................................................................................... 11 
Forslag med økt driftskostnader ....................................................................................... 11 
Ambulerende team ........................................................................................................... 11 

Bruken av leilighetene på Buen........................................................................................ 12 
Framdrift ................................................................................................................................... 12 

Forslag til framdriftsplan .................................................................................................. 12 

Vedlegg .................................................................................................................................... 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bakgrunn for arbeidet 
Dette arbeidet er forankret i «foreslåtte tiltak i den boligsosial handlingsplan 2011 – 2015» og 

er en bestilling fra kommunestyret. 

 

Relevante tiltak: 

 

 Kommunen skal til enhver tid være i stand til å hjelpe vanskeligstilte som trenger det mest 

med tanke på bosetting. 

 Melhus kommune skal ha gode rutiner for å skaffe gjennomgangsboliger for den delen av 

befolkningen som har akutt behov for midlertidig bosetting. 

 Kommunen skal bistå vanskeligstilte innbyggere med å skaffe seg og beholde egen bolig. 

 Kommunen skal være pådriver til å etablere rimelige boliger til grupper som har vanskelig 

for å etablere seg i det ordinære boligmarkedet. 

 Melhus kommunes boliger skal ha en enkel, men god standard og være utformet slik at de 

har en fleksibel bruk. 

 

Bestilling fra kommunestyre, sak 86/13-17.12.13. (Økonomi- og 
handlingsplan 2014 – 2017, punkt 5.1.4.09) 

 

«Melhus kommunestyre ber rådmannen utrede følgende: - riving av bolig på Midtun og videre 

bruk av tomta- utrede bruken av leilighetene på Buen, Kroa, Lenalia og Søberg. Her må det 

vurderes en fornuftig bruk for boligtrengende i boligsosial sammenheng - Utrede flere 

boenheter, ambulerende team, og økt virksomhet ved bofellesskapet i Idrettsveien. Det bes om 

at utredningen blir forelagt kommunestyret i 2014.» 

 

Administrasjonen finner det hensiktsmessig å ta med Sørtun og Sagatun i denne utredningen. 

Arbeidsgruppen 

 Morten Bostad, assisterende rådmann 

 Tor Ingar Verstad, Boligtildeling, Bygg og eiendom 

 Magni Lunde, Familie og forebygging 

 Arne Løvset, Helse og omsorg 

 Roger Santokhie, prosjektleder, Utviklingsseksjonen 

 

Begrepsbruk og definisjoner 

Hvem er vanskeligstilte? 

Vi kan inndele vanskeligstilte i 3 kategorier. Bistand og hjelpebehov vil være forskjellige for 

brukerne i disse kategoriene: 

1. Økonomisk vanskeligstilte er personer med varig lav inntekt, som uføretrygd. Disse har 

vanskelig for å etablere seg i egne boliger på grunn av prisene i boligmarkedet.  



2. Personer som av annen årsak enn økonomi/eller kombinasjon av økonomi og andre 

forhold som gjør det vanskelig å få innpass på leiemarkedet. Ofte personer med 

kombinasjon av rus og psykiske helseproblemer. 

3. Aktive rusmisbrukere og/eller personer med kriminell bakgrunn.  

Hva er en gjennomgangsbolig? 

Kommunal eid bolig som tildeles midlertidig sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet (for 

eksempel økonomi, rus og psykiatri) og flyktninger som mottas etter bosettingsvedtak fattet 

av kommunestyret. 

Hva er en omsorgsbolig? 

En omsorgsbolig er en kommunal eid bolig som er tilrettelagt for mennesker med 

funksjonssvikt (fysisk, psykisk eller sosialt) som har et betydelig omsorgsbehov. Boligene er 

normalt samlet i en bygning med felles areal. 

 

Boligoversikt 
vedlegg 1 

 

Status og behov 

Psykisk utviklingshemmede 

Det er mange psykisk utviklingshemmede som venter på eller vil ha krav på 

tilrettelagte/bemannede boliger. Flere av disse personene er ressurskrevende brukere som vil 

ha krav på bolig med bemanning. Det er flere personer med psykisk utviklingshemming som 

bor i eksisterende boliger. De har et større behov for medisinsk somatisk kompetanse enn den 

miljøbehandlingen de får på boligen. På grunn av høy alder og fysiske plager har de behov for 

et medisinskfaglig tilbud. Den kompetansen finnes i helse og omsorgsvirksomhetene 

(hjemmesykepleie og sykehjem).  Det er 8 beboere i eksisterende bofelleskap som har behov 

for dette tilbudet. 

Vedlegg 2: Oversikt over behov 

 

Tilbudet i Sørtun og Sørtunsokkel er i et bygg som er uhensiktsmessig og kontroversielt i 

forhold til naboene. Bygningen består av 2 leiligheter og gir tilbud til to brukere. Det vil si at 

det er ikke mulig å ta imot flere brukere selv om bemanningen i dag kan serve flere brukere 

med mindre hjelpebehov. Det er gjennomført tilsyn på vold og trusler mot de ansatte og det 

har kommet pålegg fra Arbeidstilsynet om å finne mer hensiktsmessig lokale.  

Vedlegg 3: Tilsynsrapport, Arbeidstilsynet, 09.05.14. 

Psykiatribolig 

Idrettsveien bofellesskap består av 5 leiligheter, en kriseseng, samt personalbase/fellesareal. 

Personellet yter i tillegg tjenester overfor hjemmeboende personer med psykiske lidelser. 

Dette skjer i samarbeid med hjemmesykepleien og psykisk helsetjeneste. 

 

Personellressursen i Idrettsveien har kapasitet til å yte tjenester overfor flere, og det har i flere 

år vært diskutert muligheter for å utvide boligmassen, eventuelt flytte tilbudet til større lokaler 

med flere boenheter. 



Helse og omsorg 

Helse og omsorgstjenesten benytter omsorgsboliger som et tiltak for å forebygge 

funksjonssvikt og behov for sykehjemsplasser. I de fleste tilfeller vil tildeling av en 

omsorgsbolig/tilrettelagt bolig resultere i en forbedring av funksjonsnivå og utsette/forebygge 

videre funksjonssvikt. Dette gjelder innbyggere med psykisk, fysisk og aldersrelatert 

funksjonssvikt.   

 

Etter utbyggingen av Buen har nå alle de 3 helse- og omsorgssentrene omsorgsboliger 

samlokalisert med sykehjemmet. Dette øker muligheten for å kunne fortsette å bo i leiligheten 

selv om man opplever betydelig fysisk funksjonssvikt. Disse omsorgsboligene har ikke egen 

basebemanning, men nærheten til sykehjem og hjemmesykepleiens kontorer oppveier i stor 

grad dette. 

 

Etter stengingen av Kroa, ble personellressursen på Kroa flyttet til hjemmesykepleien i Nedre 

Melhus. Denne ressursen benyttes overfor de nye leilighetene på Buen. Det foreligger ikke 

planer om å reetablere basebemanning på Kroa. 

 

Flå eldresenter har fortsatt basebemanning. I september 2014 ble det etablert et botilbud for 

yngre fysisk funksjonshemmede på Buen, som skal ha basebemanning.  

I alle andre omsorgsboliger ytes omsorgstjenester av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. 

Kommunens tilbud til økonomisk vanskeligstilte 

Økonomisk vanskeligstilte har gjerne stønad fra NAV og mottar ofte supplerende økonomisk 

sosialhjelp. Vedvarende dårlig økonomi gjør det ikke mulig å bygge opp bufferkapital og/eller 

sparekapital som kan benyttes til uforutsette regninger/hendelser. Fattigdommen vil vedvare 

ettersom de ikke har mulighet til å bygge opp sparekapital ved å eie egen bolig. Vi ser også at 

dårlige holdninger og vaner går i arv til barn som vokser opp i fattigdom, og at personer med 

bistandsbehov fra NAV vokser i takt med den oppvoksende generasjon.  

 

Kommunen vil være tjent med å legge til rette for bygging av flere mindre boenheter for 

enslige, eventuelt enslige m/barn. Boligene kan gjerne være 40-50 kvm med kostnadsramme 

på 1,2 – 1,7 millioner kroner. Boligene bør ligge i nærheten av kommunikasjonslinjene i 

kommunen (buss, tog, butikk, lege, osv.) og i nærheten av oppfølgingstjenestene i kommunen. 

Behovet for egen bil vil da være redusert.  

 

Kommunens tilbud til personer som av annen årsak enn økonomi/eller 
kombinasjon av økonomi andre forhold som gjør det vanskelig å få innpass 
på leiemarkedet. 
Familie og forebygging disponerer 2 kriseleiligheter på Søberg og 4 hybler i Pottenveien. 

Kriseleilighetene kan bare leies ut til personer som ikke er til sjenanse for andre ut fra hensyn 

til øvrige leieboere. Hyblene i Pottenveien er forbeholdt ungdom som har behov for tett 

oppfølging i overgangsfasen mellom institusjon og ordinær bolig.  

 

De 2 kriseleilighetene er til en hver tid utleid. Maksimal leietid er satt til 3 måneder, men det 

er ofte vanskelig å frigjøre leilighetene i løpet av denne tiden og faktisk leietid blir ofte lengre 

enn 3 måneder. Dette til tross for at det jobbes aktivt for å skaffe annen egnet permanent bolig 

under leietiden for kriseboligen.  

 

De personene vi ikke har tilbud til blir ofte boende hos venner og kjente dersom det er mulig. 

I snitt har vi til enhver tid 3-4 bostedsløse som midlertidig bor i campinghytte/telt/lavvo i 

påvente av krisebolig/annen kommunal bolig. Slike boforhold er ikke tilfredsstillende jf. § 27 

i lov om sosiale tjenester  



Kommunens tilbud til aktive rusmisbrukere og/eller personer med 
kriminell bakgrunn 

Vi har imidlertid større utfordringen for de brukerne som er aktive rusmisbrukere og/eller som 

har en adferd som er til sjenanse for andre. Denne brukergruppen er ikke aktuell for det 

private leiemarkedet. Det kan være flere årsaker til dette, men ødeleggelser av bolig/inventar, 

forsøpling, manglende renhold og vedlikehold, festing, støy, vold, tiltrekning av likesinnede 

er eksempler som kan nevnes. Dette er også begrunnelser for at de ikke er aktuelle for de 

kommunale leieboligene som blir tilgjengelig for utleie.  

 

Krav til beliggenhet gjør dette enda vanskeligere. Eventuelle boliger for denne brukergruppen 

må ikke være for sentralt plassert, men heller ikke for usentralt. De kan ikke være for nær 

skoler, barnehager, aldershjem mv. Vi bør ikke samle mange leietakere på ett og samme 

område/leiegård, og boligene/enhetene bør ha tilsyn av en eller flere personer ettersom dette 

er et belastet miljø som tiltrekker seg kriminelle.  

Kommunen har etter Samhandlingsreformen et særskilt ansvar for de som er under 

behandling og ettervern. Det er utarbeidet en egen retningslinje for ivaretakelse av denne 

gruppen. Jfr IS – 1948. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging 

av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse –ROP. 

 

Konklusjon: 

Slik tjenesten ser det, er det ønskelig med tre-deling av boligtilbud for denne gruppen:  

1) De etablerte rusmiddelavhengige, som ikke har som mål om å bli rusfri. 

2) Boliger for de som har vært i behandling og som trenger ekstra oppfølging og skjerming.  

3) Bolig med oppfølging 

Forslag uten ekstra kostnader 
Sted Antall 

beboere 

Funksjon Personalbase Kommentarer 

Sagatun 8 TOM, inntil 

personalgruppe 

kan etableres 

 Forutsetter at bygningen står tom. Det er fornuftig å 

ha en ledig kapasitet stående for å kunne ivareta 

behov for tilbud framover. Fordelen: det vil gi 

mulighet til langsiktig planlegging istedenfor 

heletiden å måtte opprette kostbare ad hoc tilbud. 

Ulempe: Tapt husleie-inntekt for Bygg og eiendom. 

Idrettsveien 5 Bofellesskap,  

spes gruppe 

ja (fra Sørtun) Bygget (Sørtun) er uhensiktsmessig, kontroversielt i 

forhold til naboene, sprengt kapasitet, det er ikke 

rom/areal for å kunne ta imot flere brukere. Har en 

såpass stor bemanning i dag som kan støtte flere 

brukere med mindre hjelpebehov. Pålegg fra 

Arbeidstilsynet om å finne alternative lokaler.  

 

Vedlegg 2: Tilsynsrapport 

Lenavegen  

33-59 

14 Psykiatri ja (fra 

Idrettsvegen) 

Idrettsveien har kapasitet til å støtte flere brukere 

med eksisterende bemanning. Men det er ikke 

kapasitet for å ta imot flere brukere i den 

eksisterende bygningsmassen. Det er 5 potensielle 

brukere som kan benytte seg av kompetansen i 

bemanningen ved Idrettsveien.  

Tilrettelegge for å kunne ta imot ressurskrevende 

brukere i framtiden. 

Lensmannsgår

den 

6 TOM, inntil 

pers.gr. kan 

etableres 

  

Kroa (sørfløy 

1.etg) 

6 TOM, inntil 

pers.gr. kan 

etableres 

  

Kroa, øvrige 

del 

18 Eldre/andre nei Kan ta imot brukere som pr i dag bor i Lenavegen 

33-59 

 



Flytte oversikt 

 

Sortun/Sørtunsokkel – Idrettsvegen – Lenavegen  - Andre kommunale boliger 

 

 
 

 

Sørtun/Sørtunsokkel til Idrettsvegen 

 

Enhetskostnader er lik driftskostnader (ansvar 34160 og 34161) delt med antall brukere. 

Eventuelt salg av boligen vil gi en samlet inntekt på kr. 1 694 649,- (salgsverdi + FDV-

kostnader – tilskudd Husbanken). 

Salgsomkostninger er ikke tatt med i regnskapet. 

 
Flytting av tjenesten/brukere  til Idrettsvegen 

Brukere Driftskostnader FDV-

kostnader 

Inntekt 

husleie per 

år 

Ombygging-

kostnader 

Enhetskostnad Gevinst 

5 11 216 142 126 548 305 388 1 223 600 2243228 Tilbud til flere 

4 11 216 142 126 548 244 308 1 223 600 2804036 Tilbud til flere 

3 11 216 142 126 548 183 231 1 223 600 3738714 Tilbud til flere 

2 11 216 142 126 548 122 154 1 223 600 5608071 Bedre egnet 

lokale 

 

Gevinsten ved flytting av tjenesten er muligheten til å gi tilbud til flere brukere. Det vil gi 

utslag i reduserte enhetskostnader. Gevinst-realisering henger sammen med økt tilbud til nye 

brukere med de samme driftskostnadene. Om det er ikke mulig å gi tilbud til 3 nye brukere vil 

det være et reelt inntektstap i husleie. 

Ledige leiligheter vil gi mulighet til å kunne opprette tilbud til nye brukere uten at det er 

nødvendig å bygge eller kjøpe nye boliger. Det er mange ressurskrevende brukere (vedlegg 2) 

som vil ha behov/krav på et botilbud med bemanning i den nærmeste framtid. På denne måten 

Dagens drift 

Brukere Driftskostnader FDV-

kostnader 

Inntekt 

husleie per 

år 

Salgsverdi Enhetskostnad Tilskudd 

Husbanken 

2 11 216 142 51 417 156 768 2 200 000 5 608 071 400 000 



vil Melhus kommune unngå å komme med stadig ad hoc løsninger som kan være veldig 

kostbare, for eksempel opprettelse av Sørtun. 

Melhus kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å finne alternative lokaler for Sørtun 

(vedlegg 3). Flytting til Idrettsveien vil imøtekomme pålegget uten bygging eller kjøp av ny 

bolig. 

Ombyggingskostnader er ikke tatt med enhetskostnadene. 

 

Idrettsvegen til Lenavegen 33 -59 
Dagens drift 

Brukere Driftskostnader FDV-

kostnader 

Inntekt 

husleie per 

år 

Salgsverdi Enhetskostnad Tilskudd 

Husbanken 

5 7 441 146 126 548 305 388  1 488 229   

 
Flytting av tjenesten/brukere  til Lenavegen 33 - 59 

Brukere Driftskostnader FDV-

kostnader 

Inntekt 

husleie per 

år 

Ombygging-

kostnader 

Enhetskostnad Gevinst 

14  303 133 924 696     

12 7 441 146  792 596 1 342 913 617 596  

   - 132 100    

 

Enhetskostnader er lik driftskostnader (ansvar 31090)delt med antall brukere. 

2 leiligheter bygges om til personalrom og fellesarealer. Det vil si et reelt inntektstap på 

husleie. 

Gevinsten ligger i enhetskostnader. Flyttingen vil resultere i tilbud til flere brukere med 

eksisterende driftskostnader, fra 5 brukere til 12 brukere. Disse brukerne finnes i dag og de 

mottar tjenester fra hjemmesykepleien. Økt kapasitet på Lenavegen vil føre til et bedre faglig 

tilbud til innbyggere med psykiske lidelser som mottar hjemmesykepleie i dag. Dette vil også 

frigjøre kapasitet i hjemmesykepleien for å yte støtte flere brukere. 
 

Forslag med ekstra kostnader  
Forutsetter nye personalgrupper   
Sted Antall Funksjon Personalbase Behov 

Idrettsvegen 5 Brukere med 

atferds-utfordringer, 

PU 

 

Ja, fordobling Flytting av Sørtun/Sørtunsokkel til Idrettsveien, 

tilbud til 3 nye brukere. 

 

Sagatun 8 Bofellesskap, eldre 

mennesker med 

psykisk 

utviklingshemning  

Ja (ny) Er en tidligere sykehjemsavdeling, brukes til eldre 

psykisk utviklingshemmede som har behov for 

medisinsk somatisk kompetanse. Det er tilgang til 

kompetanse på Buen ellers.  Det er 8 beboere i 

eksisterende bofelleskap som har behov for dette 

tilbudet. 

Rydde plass i eksisterende boliger for å kunne ta 

imot psykisk utviklingshemmede som venter på 

eller vil ha krav på tilrettelagte/bemannede 

boliger. 

 

Vedlegg 1: Oversikt over behov 

 

Lensmanns-

gården 

6 mpu/psykiatri Ja (ny) Vedlegg 1: Oversikt over behov 

Mennesker med psykisk utviklingshemming som 

har behov for egne boliger. På lik linje med 

eksisterende tilbud til psykisk utviklingshemmede. 



Kroa (sørfløy 

1.etg) 

6 mpu/psykiatri felles med 

Lensmannsgårde

n 

Samme som over 

Kroa, øvrige 

del 

18 eldre Nei  Samme brukergruppe som før. Kan ta imot 

brukere som per i dag bor på Lenavegen 33-59 

 

 

Sørtun/Sørtunsokkel til Idrettsvegen 

 

Enhetskostnader er lik driftskostnader (ansvar 34160 og 34161) delt med antall brukere 

Eventuelt salg av boligen vil gi en samlet inntekt på kr. 1 694 649,- (salgsverdi + FDV-

kostnader – tilskudd Husbanken). 

Salgsomkostninger er ikke tatt med i regnskapet. 

 
Flytting av tjenesten/brukere  til Idrettsvegen 

Brukere Driftskostnader FDV-

kostnader 

Inntekt 

husleie per 

år 

Ombygging-

kostnader 

Andre 

kostnader 

Enhetskostnad 

5 22 432284 126 548 305 388 1 223 600 6 333 347 3 219 787 

Ekstra kostnad 4 882 795 

 

Driftsutgifter økes i takt med en dobling av bemanningen. 

Andre kostnader er knyttet til kjøp av tilbud til 3 brukere i dag. Tilbud til 2 barn koster 1 502 

723,- og 1 230 624,- (på hhv Lenavegen 3 og kjøp av tjenester fra private) og kjøp av 

avlastningstilbudet til ett barn  i 2014 på 3,6 mill/år for 20 døgn/mnd.  

Enhetskostnad er driftsutgifter  - andre utgifter / antall brukere. 

Gevinsten ligger i redusert enhetskostnad og mulighet til å opprette tilbud til 3 nye brukere 

med en prislapp på kr. 4 882 795,-. Ekstrakostnaden for å opprette et tilbud til 3 nye brukere 

er kun 43% av driftskostnaden på Sørtun/Sørtunsokkel per i dag. 

Ombyggingskostnader er ikke tatt med i utregning av driftskostnader eller enhetskostnader. 

 

 

 

Dagens drift 

Brukere Driftskostnader FDV-

kostnader 

Inntekt 

husleie per 

år 

Salgsverdi Enhetskostnad Tilskudd 

Husbanken 

2 11 216 142 51 417 156 768 2 200 000 5 608 071 400 000 



Sagatun 
Sagatun UKE 1 UKE 2 UKE 3

Bemanning M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L

Ansatt 1 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

Ansatt 2 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

Ansatt 3 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Ansatt 4 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Ansatt 5 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Ansatt 6 d d d d d d d d

D 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2

A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Forutsetninger:

Års lønn framkommer med en kombinas jon av høyskole og videregående skole, med ful l  ans iennitet

Beboerens  behov kan endre seg; s tor us ikkerhet i  årsverk-ans laget

50% sti l l ing som enhets leder/fagleder

Dri ftskostnader kan være: kurs/opplæring, kjøregodtgjørelse, leas ingbi l , ikt-utstyr, telefon, arbeidstøy …..  

Årsverk 400 000          8,1 3 240 000                                  

Kveld/natt tillegg 10 % 324 000                                     

Lørdag/søndag tillegg 4 % 129 600                                     

Helligdagstillegg 5 % 162 000                                     

Vikarkostnader 9 % 291 600                                     

Samlet årslønn 4 147 200                                  

Tekst Sats Beløp

Samlet årslønn 188,00 4 147 200,00

Feriepenger 12,0 % 497 664,00

Pensjon 15,9 % 659 404,80

Sum lønn, feriepenger, pensjon 5 304 268,80

Arb.g.avgift 14,1 % 747 901,90

Lønnskostnader 6 052 170,70

Driftskostnader 10 % 605 217,07

Totalt 6 657 387,77  
 

Sagatun er en tidligere sykehjemsavdeling. Den brukes til eldre psykisk utviklingshemmede 

som har behov for medisinsk somatisk kompetanse. Det er tilgang til kompetanse på Buen 

forøvrig.  Det er 8 beboere i eksisterende bofelleskap som har behov for dette tilbudet. 

Det vil være hensiktsmessig å rydde plass i eksisterende boliger for å kunne ta imot psykisk 

utviklingshemmede som venter på eller vil ha krav på tilrettelagte/bemannede boliger. 

Vedlegg 1: Oversikt over behov 

 

Lensmannsgården/Kroa (sørfløy) 

Kroa/Lensmannsgården UKE 1 UKE 2 UKE 3

Bemanning M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L

Ansatt 1 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

Ansatt 2 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Ansatt 3 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Ansatt 4 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Ansatt 5 d d d d d d d d

D 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1

A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Forutsetninger:

Års lønn framkommer med en kombinas jon av høyskole og videregående skole, med ful l  ans iennitet

Beboerens  behov kan endre seg; s tor us ikkerhet i  årsverk-ans laget

50% sti l l ing som enhets leder/fagleder

Dri ftskostnader kan være: kurs/opplæring, kjøregodtgjørelse, leas ingbi l , ikt-utstyr, telefon, arbeidstøy …..

Bemanning med 1 ansatt på  dagtid forutsetter bis tand fra  hjemmesykepleie  
 

 



 

Årsverk 400 000          6,7 2 680 000                                  

Kveld/natt tillegg 10 % 324 000                                     

Lørdag/søndag tillegg 4 % 129 600                                     

Helligdagstillegg 5 % 162 000                                     

Vikarkostnader 9 % 291 600                                     

Samlet årslønn 3 587 200                                  

Tekst Sats Beløp

Samlet årslønn 188,00 3 587 200,00

Feriepenger 12,0 % 430 464,00

Pensjon 15,9 % 570 364,80

Sum lønn, feriepenger, pensjon 4 588 028,80

Arb.g.avgift 14,1 % 646 912,06

Lønnskostnader 5 234 940,86

Driftskostnader 10 % 523 494,09

Totalt 5 758 434,95  
Mennesker med psykisk utviklingshemming som har behov for egne boliger. På lik linje med 

eksisterende tilbud til psykisk utviklingshemmede. 

 

Vedlegg 1: Oversikt over behov 

 

Sammenfatning 

Riving av bolig på Midtun og videre bruk av tomta 

Oppdraget er tildelt en entreprenør. Tomta settes av til boligsosialt formål med tanke på disse 

gruppene: 

1. De etablerte rusmiddelavhengige, som ikke har som mål om å bli rusfri. 

2. Boliger for de som har vært i behandling og som trenger ekstra oppfølging og skjerming. 

3. Bolig med oppfølging av rustjenesten. 

 

Forslag uten økt driftskostnader 

1. Sørtun selges 

2. Flytting av tilbud fra Sørtun/Sørtunsokkel til Idrettvegen 

3. Flytting av tilbud fra Idrettsvegen til Lenavegen 33 - 59 

4. Flytting av beboere fra Lenavegen 33 – 59 til andre boliger, for eksempel Kroa. 

 

Forslag med økt driftskostnader 

1. Sørtun selges 

2. Flytting av Sørtun/Sørtunsokkel til Idrettsveien, tilbud til 3 nye brukere. 

3. Opprettelse av et nytt tilbud på Sagatun med 8 plasser til eldre psykisk 

utviklingshemmede 

4. Opprettelse av et nytt tilbud på Lensmannsgården med 6 boliger til mennesker psykisk 

utviklingshemmede og psykiatri 

5. Opprettelse av et nytt tilbud på Kroa (sørfløy) med 6 boliger til mennesker psykisk 

utviklingshemmede og psykiatri 

 

Ambulerende team  

 

Ansatte på Idrettsveien er et oppsøkende team og er et krise-tilbud til hjemmeboende. Teamet 

fungerer som psykisk helsetjenesten på kveld, natt og helg. 



Bruken av leilighetene på Buen 
Sted Antall Funksjon Personalbase Fysisk plassering Drift 

Rimolstun 8 Trygghetsavdeling nei Buen, bygg 3 Driftes av hjemmesykepleien NMHO 

Sagatun 8 Omsorgsbolig (ja) Buen, bygg 4 TOMT, planlagt som bofellesskap 

Flåtun 3 Omsorgsbolig nei Buen, bygg 6, 2.etg kun hjemmebaserte tjenester 

Lufalltun 5 Omsorgsbolig nei Buen, bygg 6, 2.etg kun hjemmebaserte tjenester 

Nævebu 5 Omsorgsbolig nei Buen, bygg 5, 2.etg kun hjemmebaserte tjenester 

Bøverbu 5 Omsorgsbolig nei Buen, bygg 5, 2.etg kun hjemmebaserte tjenester 

Eggatun 6 Omsorgsbolig nei Buen, bygg 4 kun hjemmebaserte tjenester 

Kregnesbu 8 Omsorgsbolig ja Buen, bygg 1 4 (av 8) plasser øremerket (sterkt) 

fysisk funksjonshemmede. 
2 plasser taes i bruk sept 2014 

 

 

 

Framdrift 

Forslag til framdriftsplan 

2015 2016 

Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan 

Kroa                           

Innflytting 
  

  
         

  

Lenavegen                           

Utflytting 
  

  
         

  

Rehabilitering 
   

          
    

  

Innflytting 
        

  
   

  

Idrettsvegen                           

Utflytting 
        

  
   

  

Rehabilitering 
         

        

Innflytting 
           

    

Sørtun                           

Utflytting 
           

    

Selges 
            

  

Sagatun                           

Planlegging   
           

  

Ansettelse   
           

  

Innflytting 
 

  
          

  

Lensmannsgården/Kroa                           

Planlegging   
           

  

Ansettelse 
 

  
          

  

Innflytting 
  

  
         

  

Midttun                           

Rives 2014                           
 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 
 

1. Boligoversikt 

2. Oversikt over boligbehov, Bo- og avlastning 

3. Tilsynsrapport, vold og trusler 


