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1. Prosess,organisering og forankring

Detble fra oppstart i prosjektetprimo 2011lagtopp til en bredprosess,med tverrfagligarbeidsgruppe
ogtverrfagligStyringsgruppe.

Styringsgruppaharhatt representasjonfra politisknivå,administrativtnivåsamtfagforeninger/HVO.
Byrådfor helseogomsorghar ledet gruppa,medByrådfor finansog Byrådfor byutviklingsomøvrige
deltakere.

Arbeidsgruppahar hatt representasjonfra Byrådsavdelingfor helseogomsorg(Boligkontoret,
tildelingskontoretogrådgiverstaben),fra Byrådsavdelingfor finans(Eiendomv/ prosjekt,arealog
utbyggingogbygg samtøkonomikontoretog innkjøpsavdelinga)samtfra Byrådsavdelingfor byutvikling
ogByrådsavdelingfor kultur, idrett ognæring.

I tillegghardet vært involveringavbrukeredirektegjennommøtermedbrukernesorganisasjoner,samt
en støttegruppefor evalueringaveksisterendebygningsmasse.Dissehar påvirketinnholdeti strategien.

Orientering :
Husbanken

Arbeids -
gruppe

Konsulenter
?

Byrådet (ref.gruppe).
Beh andling i pol itiske utvalg :
HOK, Byutv.kom., Finans/Bygg.
Sluttbehandling i KST.

Prosjektledelse:
Eiendom

Styringsgruppe

Støttegruppe
Bygg

Brukergruppe
helse
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Politiskforankring/ milepæler:

I tilleggtil at tre byråderharvært representert i SGhar sakenvært forankreti politiskeorganer.Dethar
vært ført fire sakerfrem til politiskbehandling,slikat enhar bygdsteinpåsteini saken:

� Mandat,Kommunestyret (KST)mai2010

� Problemnotat,målsettingerogutredningsprogram,KSTseptember2011
� Prinsipperfor strategien,Byrådetogkomitéenesommer2012

� Utleggingavplanforslag/høringsutkasttil offentlig ettersyn,Byrådetmai2013

� Endeligvedtaki Kommunestyret,september2013

Fremdriftsplan/ milepæler:

Fremdriftsplanenble utarbeidettidlig i prosessen,oghar værtet viktig redskapfor å strukturereen
omfattendeprosess,bådetematiskogmht involvering.Milepælernedersti hveravde fire fasene,jfr
politiskeforankringerover.

Prosjektetvaropprinneligplanlagtå vareto år. Imidlertidble prosjektperiodenforlengetsomfølgeavat
Helseogomsorgigangsatteen utredningavomorganiseringavtjenesten.Denneer pr dd ikkekommet
opp til politiskbehandling,menprosessenavklarte at devalgmulighetenesomgjenståruansettkan
løsesinnafordeskissertefysiskerammenei strategien,slikat strategienkanvedtasuavhengigav
tjenesteprosjektet.
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2. Prosjektets innhold

Mandat:

Mandatetvarbygningsretta,ogharnok fått et størrefokusretta mot byplanleggingunderveisi
prosessen.Litt tabloidsagthar lokaliseringblitt likeviktigsomsnusirkelenpåbadet.Planaspekteti helse
ogomsorghar fått et størrefokusogsåpånasjonaltnivåi løpetavprosjektperioden.Detharstor
betydningfor livskvalitetat eldresenteretliggernærbydelenshverdagsliv,ogat boligerfor yngreblir
godt integrert i ordinæreboligmiljø.Gjennomgodlokaliseringogmuligsambrukmedsivilsamfunnets
aktiviteter bidrarogsåbyggingfor helseogomsorg til engodbyutvikling.

Hovedmåletmedstrategiarbeidetble formulert slik(KSTsept2011):

Hovedmåleterå gi kommunenet redskaptil å møtefremtidasomsorgsutfordringer- faglig godt for
brukerogansattogkostnadseffektivtfor kommunen.

Dette redskapetforeliggernå.

Hovedinnholdeti strategiener:

Omfang

Omfatter langsiktigstrategifor utviklingaveiendommertil den1/3 avtjenestemottakernesomhar
behovfor enkollektivboligmedheldøgnstjenester. Med kollektiveboligermenesbådedagens
sykehjemsplasser,omsorgsboligeroghybelhus,ogmedheldøgnstjenestermenesomfattendetjenester
somkanværetimebasertmen inkluderernattevakt(somkanværeambulerende).Behoveter
fremskrevetogvisernestenen fordoblingfrem mot 2030. Deter utviklet enbolig- og tjenestetrapp
medstørrevariasjoni boligtyperenn i dag,der ogsåprivatfinansiertekollektiveseniorboligermedtas
somforebyggende,nedersti trappa.

Langtidsplasseri desentraliserteboligersomintegreresi nærmiljøet
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Deflestekollektiveboligeneskaldesentraliserestil Bo- ogservicesenter(BOS)i sentrumog
distriktssenter,ogbo- ogvelferdssenter(BOV)tilknyttet bydelssentrene.Sentreneskalintegreresi
hverdagslivet,ogtilby møteplasserfor alle,derfor skalde lokaliseresslikat deogsåstyrker
senterstrukturen.BOVhar i prinsippeten størreandelinstitusjonsplasser,BOSharbareomsorgsboliger.
I tilleggtil å inneholdeoffentlig tilgjengeligemøteplasser,skalbogruppeorganiseringogboliggjøringi
boligdelenmotvirkeinstitusjonspreget.Kommunenvil i stor gradhaen tradisjonellrolle somgrunneier,
utbygger,ogutleier.

Boligerfor yngrebrukereskalintegreresmestmuligi ordinærebomiljø.Det leggesopptil enmodell
medboligklyngerder flere boligertilknyttesen tjenestebase,menulik gradnærhetfor å oppnåvariasjon
avbolig- ogtjenestetilbudtilpassetbrukerne. Kommunenvil påtasegnyeroller for å utvikle
boligklyngene.Deønskesrealisertsomulikekombinasjoneravprivateogkommunaleeiendommer,og
meden blandingavkommunaltogprivat eierskaptil boligene.

Enviktigkonsekvensavdesentraliseringvil væreat det blir størrefokuspåtverrfagligtjenesteutøving
nærbrukernei bydeleneogdistrikt. Fremtidigorganiseringavtjenestenvurderesi et egetprosjektsom
leggesfrem høsten2013,herunderom det skalleggesopp til samlokaliseringeller samorganiseringav
tjenestenei BOVogBOS.

Korttidsplasserogandresentralisertefunksjonersomforebyggerhelse

Noenfunksjonerbørsentraliseressomfølgeavdeer spesialisertogpleieintensive,eller fordi det er
korttidsplassersomikkebørblandesmedlangtidsplasser.Vedå samleall behandlingogrehabiliteringtil
et Helsehussettesfokuspåforebygging,medhensiktå reduserehjelpebehovet. Barneboligerfor
somatisksykeopprettholdessentralisert. All avlastningsentraliseresi dedikerteenheter,turnusordnes
ifht diagnoseogalder.
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3. Kompetanseheving

Forkommunenhar utarbeidelsenavstrategienmedførtengenerelltverrfagligkompetanseheving,
kanskjesærskiltmht tverrfagliginnsikt i fagfeltenepåtversavHelseogomsorg,EiendomogByutvikling.
Pånasjonaltnivåhar det blitt lagtmerketil at det langsiktigebyutviklingsperspektivetogdet
forebyggendefolkehelseperspektiveter koblet sammenoger lagt til grunnfor enstrategimedlang
horisont.

Kommunenhar førstogfremst fått et redskaptil å møte fremtidasbehov.Enharbådefått oversiktover
hvabehovetvil bli i et 20-årsperspektiv,oget redskapfor å løsebehovetsystematiskogi tide. Denne
strategisketenkingaer tverrpolitiskogtverrsektorieltforankretoggir konkreteføringertil KPA
(kommuneplanensarealdel)ogøkonomiplanen.

- Strategienbeskriverfremtidigeulikeanleggskonseptersom Helsehus,Bo- ogvelferdssenter,Bo-
ogservicesenter,boligklyngerogprivatfinansierteseniorboliger, ogprinsipperfor lokaliseringav
dem

- Strategiengjøren innledendeprioriteringavtiltak (føringerfor økonomiplan)gjennom
handlingsplansomskalrullereshvert år

- Strategiengir konkreteføringertil kommuneplanogdensarealdel,ogfor fremtidige
reguleringsplanersomgårinn i planprogrammetfor rulleringavKP/KPA2014- 2025

Deter blitt avdekketmanglenderutiner ogkommunikasjonmellomog innenfor deulikeavdelingene
mht realiseringaveiendomtil helseogomsorg.Etgrepfor å rette pådet er å opprette et fast fora med
deltakelsefra HO(Boligkontoret,tildelingskontoretogrådgiverstaben)ogfra Eiendom(prosjekt,areal
ogutbyggingogbygg)samtinnkjøpskontoret. Dette fasteforaet skalfølgesakenefra behovsavklaring
ogprogrammeringtil prosjekteringogrealisering,oghaansvarfor bestillingsavklaring,valgavaktuell
boligmodell,finansieringogforankringi økonomiplanen.
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4. Dokumenter : en fullversjon og et sammendrag

Deto viktige konkluderendedokumenteneer:

� Høringsutkastetdatert 06.05.13(skalrevideresihht innspilli høringsfaseogpolitisksluttbehandling,
mendette gårpåenkeltsakerogpunkter,ikkepåstruktur)

� Sammendragetdatert 02.09.13(skaloppdateresmedvedtaksdato25.09.13på forsiden)

I tilleggfinnesdet dokumentertilknyttet respektivemilepæler,somkanfåsvedhenvendelsetil
kommunen.

5. Finansiering

Detvisestil vedlagteregnskapmedrevisorberetning.

Kostandenei prosjektetbeløpersegtil ca4,6mill, avdette utgjør lønntil to prosjektlederei to år ca2,7
mill. (+0,7mill i pensjonogarbeidsgiveravgift),samtinterne timer / konsulenttjenesterpåca0,9mill.
Resterende0,3er diverseknyttet til kurs/konferanse,annonsering,trykkingetc.

Påinntektssidaer tilskuddfra Husbankenpåtil sammen2,5mill det viktigste.I tilleggkommertilskudd
fra Fylkesmannenmed«Skjønnsmidlereldrebølgen»ca0,5mill. Resterendeinngårsomegne midler fra
kommunen.


