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Saksnr Innhald Uoff 

   

LU 6/14 Økonomiplan 2015 - 2018 med budsjett for 2015  

 

RS 15/14 

 

Budsjettoppfølging LU pr. oktober 2014 

 

RS 16/14 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 12.11.14  

RS 17/14 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av 

funksjonshemma 11.11.14 

 

RS 18/14 Trondheimserklæringen  

RS 19/14 Nyheiter frå LDO, www.ldo.no  

 Godkjenning av protokoll  

 

Likestillingsutvalet sitt møte tok til kl. 09.00 på Rica Parken Hotell under leiing av 

leiar Eva Vinje Aurdal. 

 

Møtet blei sett med 5 voterande. 

 

Innkallinga blei godkjent utan merknader.  

 

Saklista blei godkjent utan merknader. 

 

LU 6/14 Økonomiplan 2015 - 2018 med budsjett for 2015 

Behandling i Likestillingsutvalet - 26.11.2014  

Eva Vinje Aurdal (AP) la fram følgjande forslag til uttale: 

«Møreforsking sin rapport «Kjønnsperspektiv på rekruttering av 

innbyggarar» inneheld viktig statistikk og fakta om kjønn og flytting. 

Innvandring, kvinneunderskot, flyttemønster og høgare utdanning er 

nøkkelord, og må vere eit viktig bakteppe i diskusjonen rundt rekruttering 

av innbyggarar til Møre og Romsdal og når vi prioriterer ressursane våre.   

1. Attraktivitet 

Rapporten konkluderer med at fokus på samfunnsutvikling for å betre 

attraktivitet, er svært viktig. Likestillingsutvalet meiner det er riktig 

at eit hovudmål for verdiskaping i fylkesplanen er at Møre og 

Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar 

(9.1). For å realisere dette målet, blir følgjande resultatmål prioritert 

i planperioden: «Sentrum i byar og tettstader i Møre og Romsdal skal 

by på attraktive tenester og opplevingar for innbyggarar og 

besøkande.» Dette er, etter Likestillingsutvalets meining, i tråd med 

rapporten sine anbefalingar. 

Likestillingsutvalet støttar tenkinga der byane blir viktige aktørar i 

den regionale utviklinga, og bysatsinga der Ålesund, Molde og 

Kristiansund blir regionale motorar. Byane er viktig for å utvikle 

kompetansemiljø, tiltrekke arbeidskraft og demme opp for ytterlegare 

sentralisering. Satsing på at byane blir meir attraktive senter i 

samspel med nabokommunane vil skape ei positiv regional utvikling 

som kan bli avgjerande for rekruttering av innbyggarar. Derfor er det 

også nødvendig at arbeidet med å få på plass eit byutviklingsfond 

(9.2.2) lykkast. 

2. Arbeid 

Rapporten påpeikar at arbeid er eit viktig motiv for flytting og 

bosetting. Arbeid er viktigare dess høgare utdanning ein har, og jo 

høgare utdanning ein har dess mindre er forskjellen i flyttemotiv 

mellom kjønna. Det viktigaste er å få ein god jobb i eit utviklande 

fagmiljø og vi treng eit åpnare og større mangfald i 
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arbeidsmarknaden. Ved å skape betre vilkår for arbeidslivet vil ein 

kunne hanke inn tilflyttarar. Likestillingsutvalet er nøgd med at 

kreative næringar og kompetanse og FoU for styrka konkurransekraft 

er prioriterte områder (9.2.2). 

3. Utdanning 

Vi veit at utdanning fører til flytting. Ein stadig aukande del blir 

buande i storbyområda fordi dei knyter sosiale band til studiestaden 

og kanskje finn seg partnar der. Høgskulane i fylket er viktige både i 

forhold til å utvikle den kompetansen næringslivet treng, og å drive 

forsking og utvikling. Det er viktig å utvikle kunnskapsmiljøa våre. … 

4. Koordinering 

Rapporten frå Møreforsking rår til at fylkeskommunen koordinerer 

sine strategiar betre med initiativ som allereie finnast lokalt i 

kommunane. Det er viktig å skape eigarskap samtidig som det er ein 

verdi i seg sjølv å få dei ulike partane saman for å diskutere slike 

utfordringar i fellesskap. Det som står i økonomiplanen om 

kommuneretta utviklingsarbeid (9.1) er etter Likestillingsutvalets 

oppfatning i tråd med dette. Fylkeskommunen må ha fokus på å 

støtte opp om lokalt utviklingsarbeid som blir initiert av kommunane, 

og vere ein aktiv medspelar for å støtte opp om lokale prosessar. 

5. Fylkeskommunen bør tenke nytt i korleis ein støttar prosjekt. I 

staden for mange småprosjekt med små midlar, så anbefaler 

rapporten heller større færre og ta vare på oppfølginga av prosjektet. 

Økonomiske musklar over tid er viktig. 

6. I kap 6 om Utdanning finn vi lite om problematikken ved at 

ungdommar sine skuleval er svært tradisjonelle og at søkinga til 

vidaregåande skule opprettheld kjønnsforskjellar. 

Likestillingsutvalet beklagar at fylkesrådmannen ikkje vil prioritere ei 

vitensenteretablering. Eit mobilt vitensenter med å skape interesse 

for realfag ville kunne vært eit viktig bidrag til å kunne motverke 

denne problematikken.» 

 

Saka vart drøfta. Leiar får fullmakt til å redigere sitt forslag til uttale i samsvar med 

drøftingane i utvalet. Endeleg forslag til uttale blir sendt til utvalet for godkjenning. 

 

Samrøystes vedtak i Likestillingsutvalet - 26.11.2014 

Leiar får fullmakt til å redigere sitt forslag til uttale i samsvar med drøftingane i 

utvalet. Endeleg forslag til uttale blir sendt til utvalet for godkjenning. 

 

RS 15/14 Budsjettoppfølging LU pr. oktober 2014 

Samrøystes vedtak i Likestillingsutvalet - 26.11.2014 

Likestillingsutvalet tek referatsaka til orientering. 

RS 16/14 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 12.11.14 

Samrøystes vedtak i Likestillingsutvalet - 26.11.2014 

Likestillingsutvalet tek referatsaka til orientering. 

RS 17/14 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av 

funksjonshemma 11.11.14 

Samrøystes vedtak i Likestillingsutvalet - 26.11.2014 

Likestillingsutvalet tek referatsaka til orientering. 
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RS 18/14 Trondheimserklæringen 

Samrøystes vedtak i Likestillingsutvalet - 26.11.2014 

Likestillingsutvalet tek referatsaka til orientering. 

RS 19/14 Nyheiter frå LDO, www.ldo.no 

Samrøystes vedtak i Likestillingsutvalet - 26.11.2014 

Likestillingsutvalet tek referatsaka til orientering. 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Likestillingsutvalet - 26.11.2014 

Likestillingsutvalet gikk gjennom protokollen som vart samrøystes godkjent i møtet. 

 

 

Møtet slutt kl 10.05. 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 144 

Arkivsaksnr: 2010/527-53 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 5/15 03.03.2015 

Råd for eldre og funksjonshemma 3/15 04.03.2015 

Nesset formannskap  12.03.2015 

Nesset kommunestyre  26.03.2015 

 

Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger. 

Vedlegg 

1 Særutskrift Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

2 Særutskrift - Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie 

3 Særutskrift - Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling 

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget. 

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i 

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er 

involvert, samt representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 



 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 03.03.2015  

Korrigert saksframlegg ble ekspedert til møtedeltakernes iPad 3.3.2015  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 03.03.2015 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Merknad 

Rådmannen korrigerte saksframlegget den 3.3.2015 på grunn av feil i tallmaterialet. 

 

Utgangspunktet for denne saken er kommunens helse- og omsorgsplan og vedtak i kommunestyret den 

2.2.2012. Kommunestyret gjorde den gang et vedtak om at de ønsker en gjennomgang av pleie og 

omsorgstjenesten. Saken ble oversendt HOK for videre behandling. 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) som fattet følgende vedtak 2.4.2013. 

Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og 

omsorgstjenesten. Utvalget sammensettes av to politikere, to fra administrasjonen, to fagpersoner fra 

pleie og omsorg samt en tillitsvalgt. 

 

Utvalget fikk følgende mandat: 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene. 

 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlings- reformen. 

 Vurdere og komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiserer på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt. forbedres. 

 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse- 

og omsorgsplanen. 

 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. 

 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013 

 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og se på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten. 

Rådmannen peker ut de som skal delta fra administrasjonen og fagpersonene fra enheten. 

Helse, oppvekst og kultur utvalget velger følgende politikere i arbeidsgruppa: 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli. 

 

I etterkant av dette møtet pekte rådmannen ut følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Liv F. Husby, 

Jan K. Schjølberg, Anne Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra administrasjonen. I tillegg til disse 

oppnevnte fagorganisasjonene Sissel Ebbesen Bugge og Siw Janne Ernes Aasen. 

 

Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2013. 

En enstemmig arbeidsgruppe foreslo at arbeidet med ny demensavdeling og utbygging av nye 

leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres i forhold til Helse- og omsorgsplan 

igangsettes så snart dette er mulig. 

 



Dette begrunnes med følgende: 

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En økte plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 

pasienter. I helse- og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil 

stå ovenfor er tilbudet til demente. Det er vist til at antall eldre over 67 år er raskt økende. 

 

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der korttidsavdelingen og 

demensavdelingen er i dag. Dette gjelder bl.a i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser 

det som lite kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å 

foreta en total ombygging noen år senere. 

 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned korttidsavdelingen og bygge sentrumsnære omsorgsboliger 

raskere enn det som framgår i helse og omsorgsplanen. 

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest 

institusjonsplasser i forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også 

fram at Nesset bruker en lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre 

kommuner. I helse og omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. 

(Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre 

tilbud lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli 

pasifiserende. Det å bo i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil 

normalt resultere i at de som bor der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få 

mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å redusere behovet for institusjonsplasser. 

 

Arbeidsgruppa var i sin konklusjon enige i behovet for raskere utbygging, men uenige i hvordan 

utbyggingen skulle foretas. 

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 7.11. 2013  

Det utarbeides en forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt 

nybygg demensavdeling. 

 

Forstudiet skal gi svar på: 

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

 

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), 

rådmannen peker ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant. 

 

Frist: 01.06.14 

 

HOK utpeker i sitt møte den 26.11.2013 følgende representanter til deltagelse i forstudiegruppe; 

1. Karianne Rindli 

2. Aina Trælvik Remmen 

 

Forstudiegruppa består av: Karianne Rindli, Aina Remmen, Liv F. Husby, Jan K. Schjølberg, Ann 

Ragnhild Dyrli, Aud Jorunn Hanset, Malin Bruseth, Sissel Ebbesen Bugge, Siw Janne Ernes Aasen og 

brukerrepresentant Bjørg Alstad. 

 

Vedtak i HOK – 13.05.14, sak 22/14 



Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie- og omsorgstjenesten utsettes 

til oktober 2014. 

Orientering om årsaker til utsettelse blir fremlagt for kommunestyret 22.05.14. 

 

Kommunestyret etterspurte fremdrift i saken den 4.9.2014 gjennom en interpellasjon. 

 

Tilrettelegging av 16 omsorgsboliger, utviding fra 9 – 16 demensplasser, tilrettelegging av dagsenter 

for demente samt 2 rehabiliteringsplasser betyr at vi står overfor store utbygginger som krever stor 

aktivitet. Med bakgrunn i at det tok lang tid før gruppa fikk engasjert arkitekt og at arkitekten i oktober 

kun hadde lagt fram en skisse over muligheten for å til 16 demensplasser ved NOS, hadde 

forstudiegruppa ingen mulighet for utrede det som bør forventes av forstudiegruppa.  Dette resulterte i 

at rådmannen la fram en sak for kommunestyret for å få forlenget frist.  

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 6.11.14: 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet.  

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015.  

 

Forstudiegruppa har siden den ble opprettet og fram til 20.2.15 hatt 9 møter. 

 

 

Investeringsreglement 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 2.10.2014 nytt investeringsreglement. Kapittel 4 i dette 

reglementet beskriver hva som forventes ved en behovsutredning. Dette legger føringer for 

prosjektgruppas arbeid.  

 

Kapittel 4 omhandler  

a) Analyse med behov 

Evaluering av helse- og omsorgsplanen. Den forrige arbeidsgruppa har foretatt dette arbeidet, 

det vises bl.a. til det som arbeidsgruppe la fram i september 2013 og som kommunestyret 

enstemmig sluttet seg til. Behovet var å øke demensplasser fra 7 – 9 og 16 nye boenheter 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie - omsorgsboliger. 

 

b) Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov.  

Det er utarbeidet skisser for alle alternativer av arkitekt. 

c) Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg, eventuelt som del av et større investeringsprosjekt. Dette bør vurderes opp mot leie 

eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

Det er lagt frem alternativer både for ombygging, tilbygg og nybygg. Det er ikke vurdert i 

forhold til leie eller annet samarbeid. Hvis omsorgsboliger blir bygget som nybygg kan det gi 

muligheter for ekstern utbygger. 

d) Lokalisering 

Alternativene som er utredet er i henhold til mandatet hva angår lokalisering. 

e) Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

Dette er utredet i saken, men er avhengig av hvilke alternativer som blir valgt. 

f) Realistiske muligheter for tilskudd og annen finansiering. 

Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

Dette er utredet i saken under overskriften «Kostnader investering – tilskudd». 

 

 



Gjennomgang av alternativer 

 

Det legges frem 3 alternativer for tilrettelegging av 2 x 8 demensplasser samt 2 alternativer for 

bygging av omsorgsboliger. Alle alternativene besvares ut ihht. kommunestyres vedtak;                         

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

  



 

A1 Demensavdeling ved Nesset omsorgssenter (NOS) 
 

Investeringskostnader: 

Bygningen har behov for total renovering innenfor alle profesjoner og man må også avsette midler til 

installasjon av fremtidsrettede systemer for institusjonsbygg. Bygningens bæresystem tillater i stor 

grad at man kan gjør om på innvendig romfordeling og organisere planløsningen annerledes. 

 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene. 

Det er skissert to mulige planløsninger ved å legge den nye demensavdelingen til NOS. Derav 2 

kostnadsalternativer. I begge alternativene er det tilrettelagt for dagavdeling for demente i 1. etasje. 

 
Tabell 1: Demens NOS - Rehabilitering av 1.etasje med hovedinngang som i dag 

A1 Demens NOS Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering 1.ets 1 330 Kr. 25 000 Kr. 33 250 000   

mva   Kr.   8 312 500   

Sum 1 330  Kr. 41 562 500 Kr. 22 860 000 Kr. 8 312 500 

 

Tabell 1 viser kun bruk av 1.etasje med inngang som i dag. 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 22,9 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan bygge kostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

  
Tabell 2: Demens NOS – Rehabilitering av 1.etasje og u. etasje med flytting av hovedinngang, inkl. heis 

A1 Demens NOS Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering 1.ets 1 330 Kr. 25 000 Kr. 33 250 000   

Rehabilitering U.ets    400 Kr. 15 000 Kr.   6 000 000   

mva      Kr.   9 812 500   

Sum 1 730  Kr. 49 062 500 Kr. 27 000 000 Kr. 9 812 500 

 

I tabell 2 er det tatt med kostander for å flytte inngangspartiet ned i underetasjen ved eldresenteret for å 

frigjøre oppholdsareal ved dagens inngang til stueareal. Dagens løsning med hovedinngang gir 

reduserte muligheter for skjerming av pasientene.   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 27 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert.  

  

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

Arealet i bygningen er tilstrekkelig uavhengig av hvor inngangspartiet blir lagt. Korttidsavdelingen 

rommer 2 x 8-manns pasientgrupper samt 2 rehabiliteringsplasser som legges lengst mot 

sykehjemsavdelingen. Det samlede arealet på pasientrommene er innenfor kravet til Husbanken og er 

ca. 26,9m2.  Kravet for badene på 5,8m2 innfris ved enkle justeringer. Det betyr at dagens 

rominndeling beholdes, men man justerer noe mot korridor og innad i pasientrommet for å øke areal 



på badene. Planløsningen organiseres slik at man oppnår et sirkulært bevegelsesmønster og det 

tilrettelegges for utgang til eget uteområdet fra begge pasientgruppene.  

På vestenden og nordsiden av Korttidsavdelingen er det etablert uteareal omkranset av gjerder og det 

er gode solforhold. Eksisterende veitrasé som strekker seg langs hele sørsiden av aldersavdelingen 

vurderes avviklet. Gjennomkjøringsmuligheten fjernes og det frigjøres arealer på sørsiden til utvidelse 

av eksisterende veranda og grøntområde som den andre demensgruppen kan nå.   

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 1, kr 10 350 000 og tabell 2, kr. 12 250 000. Økte driftskostnader for 

øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 000 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Virksomheten i en ny demensavdeling på NOS vil bidra til å styrke fagmiljøet i Nesset med 100 % 

mot å legge demensavdelingen et annet sted. Et samlet fagmiljø øker kvaliteten på tjenestene og det er 

en styrke for pasienter, pårørende, andre helseinstanser og de ansatte selv.  Omsorgssenteret har de 

tiltrengte funksjoner som vaskeri og kjøkken innenfor bygningen. Andre nødvendig kollaborasjoner til 

driften av en pleieinstitusjon er i umiddelbar nærhet; lege, ambulanse, fysioterapi, fotpleie, psykiatrisk 

sykepleier, prest, osv.  

Kommunestyret besørget i 2014 investeringsmidler til et eget nødstrøms anlegg til omsorgssenteret 

som sikrer funksjonell drift i situasjoner der strømmen er borte. Nødstrøms anlegget kan være 

avgjørende for de ansatte som yter behandling til pleiepasienter. Og nødstrøms anlegget styrker NOS 

som beredskaps- og evakueringsenter ved eventuelle ulykker/alvorlige hendelser.  

 

A2 Demensavdeling ved Eresfjord trygdehjem/bofellesskap 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene.  

Bygningen har behov for total renovering innenfor alle profesjoner og man må også avsette midler til 

installasjon av fremtidsrettede systemer for institusjonsbygg.  Det er benyttet bærende konstruksjoner 

av betongsøyler og dragere. Bygningens bæresystem tillater i stor grad at man kan gjør om på 

innvendig romfordeling og organisere planløsningen annerledes, men fundamenteringen med plate på 

mark kompliserer arbeidet med å flytte eksisterende eller etablere nye avløp og tilhørende fall for 

disse. 

 
Tabell 3: Demens Eresfjord – rehabilitering eksisterende samt nybygg 

A2 – Demens 

Eresfjord 

Areal, 

m2 BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering    695 Kr. 25 000 Kr. 17 375 000   

Nybygg    555 Kr. 29 000 Kr. 16 095 000   

mva   Kr.   8 367 000   

Sum 1 250  Kr. 41 837 500 Kr. 23 000 000 Kr. 8 367 000 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 23 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

  



 

Arealbehov:  

Arealet i bygningen slik den fremstår i dag, er ikke tilstrekkelig. Det er skissert to tilbygg på til 

sammen 525m2, men her er det kun prioritert å få på plass de 2 x 8-manns pasientgruppene med 

tilhørende stuer. Trolig må bygningens eksisterende grunnflate dobles med hensyn til antall ansatte og 

behovene en institusjon har. Herunder nevnes areal til tekniske installasjoner som overrislingsanlegg 

ihht. brannklasse. Også økt areal til oppbevaring av tøy og mat da kjøkken- og vaskeri-tjenestene blir 

tiltransportert. 

Pasientrommene ved trydehjemmet er for små og man må benytte 1,5 eksisterende pasientrom for å 

innfri dagens krav til ett pasientrom. Pasientrom i eksiterende bygg blir dermed 31,7m2, mens 

pasientrommene i tilbyggene blir på 27,9m2.   

Trygdehjemmet blir påbygd i begge ender, altså mot nord og sør. Man må jobbe videre med å få på 

plass et sirkulært bevegelsesmønster, men størrelsen på de skisserte nybyggene har ikke rom for dette 

pr. nå. Det tilrettelegges for utgang til eget uteområdet fra hver pasientgruppe.  

Plassering av pasientgruppene vil bli mot nord og sør og det anlegges tilhørende uteareal på vestsiden. 

Her må kommunen erverve mer tomt da tomten etter utbygging blir for liten.  

Kjøremuligheten rundt bygget fjernes. Areal på vestsiden avsettes til uteområde. Hovedinngangspartiet 

og vareleveringen legges til østsiden. Plassering av parkeringsareal til 20 biler må tilrettelegges på 

østsiden av bygget og vil føre til noe redusert uteområde for barnehagen. 

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 3, kr 10 470 000. 

Økte driftskostnader for øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 500 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Å flytte demensavdelingen til Eresfjord vil dele kommunens fagmiljø i to.  Det vil bli en perifer 

virksomhet som vil være mindre robust ved større hendelser rundt eller med pasienter eller ansatte. 

Avstanden til tilsvarende kollaborasjoner hemmer et nært samarbeid og muligheten av å dra veksler på 

hverandres ressurser. Herunder nevnes sykehjemmet, lege, fysioterapi, fotpleie, psykiatrisk sykepleier, 

osv. En må også tilstrebe at den demente, der det er mulig, får leve så normalt som mulig lengst mulig.  

At de har mulighet til å kunne være med på kafebesøk, gå på butikk, ta en tur til sentrum osv. uten at 

dette trenger å planlegges lang tid i forveien. Pårørende er også en viktig ressurs. Det er i dag ingen 

mulighet for kollektiv transport til Eresfjord trygdehjem. 

Kommunen gjør seg også mer sårbar når man mister sikkerheten nødstrøms anlegget ved NOS 

representerer. Det er vanskelig å finne vinnende faktum og argumenter for å legge demensavdelingen 

til Eresfjord når man flytter ut og gir avkall på nærhet til så mange elementære funksjoner for en 

pleieinstitusjon. 

 

BRANNBEREDSKAP 

Dimensjonerings forskriftet § 4-8 pkt. 1. Innsatstid 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., 

strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

Dagens brannberedskap i Eresfjorden er lagt opp i forhold til Dimensjonerings forskriftet § 4-8 pkt 3. 

Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. 

Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter. 

Ved tilrettelegging av ny institusjon for demente i Eresfjord, vil en måtte øke brannberedskapet for å 

innfri 10 min responstid. Dette betyr nok mannskap med tilknytting til bygda på dagtid samt 

investering i nytt utstyr som tankbil og røykdykkerutstyr. Kostnaden er ikke beregnet. 



 

 

 

 

 

 

 

A3 Demensavdeling nybygg på Holtan 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet nybyggkostnader. 

    
Tabell 4: Demens Holtan – nybygg  

A3 – Demens Holtan Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Nybygg 1250m2 Kr. 30 000 Kr. 37 500 000   

mva   Kr.   9 375 000   

Sum   Kr. 46 875 000 Kr. 25 800 000 Kr. 9 375 000 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 25.8 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

Arbeidsgruppen er omforent og innforstått med at mulighetene ved et nybygg er klart bedre hva 

optimalisering av planløsning, bygningsutforming og uteområdet angår. 

Arbeidsgruppen har lagt til grunn bygningsarealet til demensavdeling i Eresfjord når man beregner 

bygge kostnader til nybygg på Holtan. Begrunnelsen er at i Eresfjord har det behovet vært å øke 

arealet for å få plass til 2 x 8-manns pasientgrupper med tilhørende funksjonsarealer. 

  

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 4, kr 11 700 000. 

Økte driftskostnader for øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 000 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Arkitektene som har utarbeidet skissetegninger for Nesset kommune i denne forprosjektfasen 

anbefaler kommunen å se bort ifra eksisterende bygninger da de mener disse er utrangerte hva 

fremtidsrettet livskvalitet og pleiekvalitet for demenspasienter er. De anbefaler kommunen å legge et 

nytt demenssenter på den nærmere 10 mål store kommunale tomten på Holtan. Mulighetene er flere 

her både for innemiljø og utomhusanlegg og det skildres at man kan la dette bli et referanseprosjekt for 

denne type virksomhet. Videre anses det som best for helse og omsorgtjenesten i kommunen at man 

river aldersavdelingen ved NOS og legger til rette for muligheten til å bygge flere nye 

sykehjemsplasser om det skulle bli behov for det senere. 

Arbeidsgruppen har tatt dette utkastet med i utredningen som en mulighet, men pr dato anses det som 

overilt og voldsomt for både administrasjonen og politiske representanter.  



Også ved dette valget deler man i praksis kommunens fagmiljø innenfor denne type pleie i to, selv om 

Holtan botjeneste blir nærmeste nabo.  

Nødstrømanlegget er også et manglende element for denne løsningen. Kjøkken- og renseritjenester må 

tiltransporteres.  

 

Konsekvensvurdering demensavdelinger til sammen 16 plasser samt dagtilbud demente 7 til 10 

plasser 

 

Tabell 5: Konsekvensutredning demensplasser og dagtilbud 

Demensavdelinger 16 plasser samt dagtilbud for demente 7 til 10 plasser  

 

Kvalitetsindikator Eresfjord 

bofelleskap  

Tomtealternativ 

Holtan  

Ombygging 

NOS   

A) Tilgjengelighet og trafikk, (minst 

behov for transport, kjøring)  
3 2 1 

B) Nærhet til sentrumsfunksjoner 

(Butikk, frisør, tannlege, fysioterapi, 

fotpleie osv.)  

3 2 1 

C) Muligheter for skjermet 

utendørsaktivitet 

1 2 2 

D) Fagmiljø, (stort felles fagmiljø)  3 2 1 

E) Sårbarhet, (brann-beredskap, 

ambulanse, lege, strøm, vann) 
3 2 1 

F) Sårbarhet i byggeperioden 1 1 3 

G) Utgangspunkt for arealmessig 

beste løsning 

2 1 3 

SUM  16 12 12 

SAMLET  3 1 1 

 

A) og B) Det vil bli økt behov for transport av beboere for å besøke i sentrum, daglig kjøring med mat 

og rent/skittent tøy, besøk hos bl.a. lege og fysioterapeut. I og med at det er flest innbyggere i Eidsvåg- 

området vil en demensavdeling i Eresfjord resultere i økt transport i forbindelse med at tilsette skal på 

arbeid og pårørende skal på besøk til pasientene. Pårørende som ikke disponere bil vil få problemer 

med å besøke sine da det ikke er tilrettelagt for kollektivtransport.  

F) Det er her tenkt på tilbudet til pasientene under byggeperioden, 

 

Sammenstillingstabell: 

 
Tabell SA: Sammenstillingstabell A av arbeidsgruppens utredning ihht vedtak i kommunestyre 07.11.2013 

 A1-a 
Demens NOS 

A1 –b 
Demens NOS 

A2 
Demens 

Eresfjord 

A3 
Demens 
Holtan 

Investeringskostnader Kr. 41 562 500  Kr. 49 062 500 Kr. 41 837 500 Kr. 46 875 000 

Forventet tilskudd Kr. 22 900 000 Kr. 27 000 000 Kr. 23 000 000 Kr. 25 800 000 

Forventet refundert MVA Kr.   8 312 500 Kr.   9 812 500 Kr.   8 367 000 Kr.   9 375 000 

Netto Kr.  10 350 000 Kr.  12 250 000 Kr.  10 470 500 Kr.   11 700 000 

Arealbehov Eksisterende 1 330m2  1 730m2 695m2   

Nybygg   555m2 (1250m2) 1250m2 

Driftskostnader Kr 1 500 000 Kr. 1 500 000 Kr. 2 000 000 Kr. 2 000 000 

Kvalitet på tjenestetilbud 1 1 2 2 

Konsekvensvurdering 1 1 3 2 



Alle beløp er omtrentlige. På nåværende stadiet i prosjektet er ikke alt tatt med som 

uteområder, inventar og velferdsteknologi. En må også påregne uforutsette problemstillinger 

der en skal renovere eldre bygg. 

 

B1 Omsorgsboliger ved Nesset omsorgssenter (NOS) 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene. 

 

Tabell 6: Omsorgsboliger NOS – Rehabilitering av 1.etasje med svalgangsløsning – 13 leiligheter:  

B1 Omsorgsboliger 
NOS 

Areal, m2 

BRA 
m2 - pris Sum Tilskudd Refusjon MVA 

Rehabilitering 1.et 1 330 Kr. 23 000 Kr. 30 590 000   

mva   Kr.   7 647 500   

Sum 1 330  Kr. 38 237 500 Kr. 17 200 000 Kr. 7 647 500 

Sum pr. leilighet inkl. 
fellestjenester 

  Kr.   2 941 000   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 17 mill:  

Tilskudd dekker inntil 45 % av kostnadene for omsorgsboliger med tilrettelagt heldøgns omsorg og 

pleie. Inntil kr. 1.337.400 i tilskudd pr bolig. Tilskudd til 2 rehabiliteringsplasser dekkes inntil 55 %. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

I pleie- og omsorgsplanen er det skissert behov for 16 omsorgsleiligheter. For etablering av 

omsorgsleiligheter ved bygget er det skissert to løsninger som hver gir 12 – 13 leiligheter. 

 

For etablering av omsorgsleiligheter ved bygget er det skissert to løsninger. 

I. Planløsning med korridor og innvendig infrastruktur som i dag 

1,5 av eksisterende beboerrom utgjør en omsorgsleilighet på 55,4m2. Leilighetens størrelse er 

noe knapp med tanke på at dette skal fungere som en helårsbolig for en nærmest funksjonsfrisk 

voksen. En felles inngang er lagt til underetasjen (som skissert i A1) gir store innvendige 

forflytningsarealer for beboerne som erfaringsmessig gjør beboerne mer sosiale. Forenkler 

hjemmetjenestens arbeid som også slipper å gå ut mellom beboerne. 

Gir 12 omsorgsleiligheter. 2 av dagens pasientrom nærmest sykehjemmet er avsatt til 

rehabiliteringsplasser. 

II. Planløsning med utvendig svalgangsløsning 

1,5 av eksisterende beboerrom inklusiv korridor utgjør en omsorgsleilighet på 64,7m2 med 

inngang fra utsiden. Leilighetens størrelse er bedre enn for løsning I., bortsett fra at leiligheten 

taper dagslys pga. vindfang og den innover vendte planløsningen. Enkeltvis innganger utenfra 

gir følelsen av å bo mer i uavhengige leiligheter enn den felles korridorskissen.  

Gir 13 omsorgsleiligheter. 2 av dagens pasientrom nærmest sykehjemmet er avsatt til 

rehabiliteringsplasser. 

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 6, kr 13 390 000. 

Økte personalkostnader til hjemmetjenesten tilsvarer 3,6 årsverk, ca kr. 2 000 000. 

  



 

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Omsorgsleiligheter ved NOS er sentralt plassert i Eidsvåg, men det anses ikke som gåavstand fra NOS 

til butikk, lege og bank for denne omsorgsgruppen, særlig pga. høydeforskjellen i terrenget. Det er kort 

avstand til hjemmetjenesten da den vil ha base i kjelleren ved eldresenteret og eldresenteret har også 

gode sosiale tilbud for denne beboergruppen. De sørvendte leilighetene har flott utsikt, mens de 

nordvendte leilighetene automatisk blir mindre attraktive pga. beliggenheten på bakkenivå og mangel 

på fritt utsyn. 

 

Privat initiativ:  

Det vil være lite attraktivt for private utbyggere å bygge omsorgsboliger på vegne av kommunen på 

denne tomten. Kommunen kan velge å selge tomten og denne bygningsdelen, men mest sannsynlig vil 

sykehjemsavdelingen/bygget som bygget er forbundet sammen med fortsatt være i kommunal eie. 

 

 

B2 Omsorgsboliger nybygg - Sentrum 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet nybyggkostnadene. 

    
Tabell 7: Omsorgsboliger nybygg – sentrum. 16 omsorgsboliger  

B2 Omsorgsboliger 
nybygg 

Areal, m2 

BRA 
m2 - pris Sum Tilskudd Refusjon MVA 

Nybygg 1 650 Kr. 26 000 Kr. 42 900 000   

mva   Kr. 10 725 000   

Sum 1 650  Kr. 53 625 000 Kr. 24 100 000 Kr. 10 725 000 

Sum pr. leilighet inkl. 
fellestjenester 

  Kr.    3 352 000   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 24.1 mill:  

Tilskudd dekker inntil 45 % av kostnadene for omsorgsboliger med tilrettelagt heldøgns omsorg og 

pleie. Inntil kr. 1.337.400 i tilskudd pr bolig.  

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov: 

Det er skissert et leilighetsbygg med 16 leiligheter fordelt på 2. og 3.etasje med svalgangsløsning eller 

innvendig korridorer, fellesrom for sosiale aktiviteter inne og ute og en moderne hjemmetjeneste med 

garasjeanlegg og hjelpemiddellager stasjonert i første etasje. Heis og «rullatoravstand» til helse-, bank- 

og butikktjenester samt frivilligsentral. Bygningen skal fremstå som et alminnelig leilighetsbygg og 

bidra til økt fortetting av sentrum.  

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 7, kr 18 800 000. 

Økte personalkostnader til hjemmetjenesten tilsvarer 3,6 årsverk, ca kr. 2 000 000. 

 

  



 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Omsorgsleiligheter i sentrum er sentralt plassert i forhold til foretak beboerne kan nå på egen hånd. Et 

viktig moment i folkehelseperspektiv er at omsorgsboliger skal plasseres her slik at beboerne 

opprettholder sin selvstendighet og mulighet til mestring i denne livsfasen. Sentrum er definert fra 

kirka og til Smia på laveste terrengnivå. Tomten vil være flat og enkel å tilrettelegge for 

utendørsanlegg. Alle vil få utsikt fra sin leilighet som blant annet gjør det attraktivt å bo der og 

muligheten for en privat altan er tilstede. Det vil oppleves som å bo i en moderne alminnelig bolig som 

ikke er institusjonalisert og målet med å holde beboerne lengre friske er enklere å profittere.  

Hjemmetjenesten i 1.etasje er til stede med heldøgns tilsyn og pleie, og den representerer enn sikkerhet 

for beboerne.  

 

Konsekvensvurdering omsorgsbolig 12 -16 leiligheter  

 
Tabell 8: Konsekvensutredning omsorgsboliger 

OMSORGSBOLIG 16 LEILIGHETER –   KONSEKVENSVURDERING 

Kvalitetsindikator Eidsvåg sentrum   Ombygging NOS    

A) Tilgjengelighet og trafikk, (minst behov 
for transport, kjøring)  

1 2  

B) Nærhet til sentrumsfunksjoner 
(Butikk, frisør, tannlege, fysioterapi, 
fotpleie osv.)  

1 2  

C) Muligheter for utendørsaktivitet 1 2  

D) Fagmiljø (stort felles fagmiljø)  2 1  

E) Sårbarhet, (brann-beredskap, 
ambulanse, lege, strøm, vann) 

2 1  

SUM 7 8  

Samlet  1 2  

1 = BEST 

MERK: Ved omgjøring av NOS – dagens demens og korttidsavdeling, får en 13 boenheter 

 

A) og B) Gjelder spesielt beboerne som vil være mer selvhjulpne ved kjøp av varer og bruk av 

andre servicefunksjoner.   

C) Det som har resultert i at alternativet i sentrum scorer best skyldes at området er flatt og at 

promenaden er lett tilgjengelig.  

E) Det at alternativet ved NOS scorer best begrunnes først og fremst at det er strømaggregat 

ved NOS. 

 

 

Tomtealternativer: 

Kommunen har vært i kontakt med private grunneiere om tomtealternativer i sentrum (som defineres 

som arealet mellom kommunehuset og Smia), men ingen har i dag areale som de ønsker benyttes til 

dette formålet. Kommunen har slik rådmannen ser det da 2 aktuelle tomter i sentrum som kan 

opparbeides. Dette må det jobbes videre med i et detaljprosjekt. 

 

Alternativ 1: Kommunal tomt der dagens hjelpemiddelsentral og aktivitetstjenestens verksted ligger. 

Disse bygningene må rives og areal for dagens drift må løses i tilknytting til nytt omsorgsboligbygg.  

Alternativ 2: Delvis kommunal tomt mellom bensinstasjonen og Kråkholmvegen. For å få nok areal vil 

det være nødvendig å forhandle med annen eier om kjøp. Tomten er ikke bebygd. 

 

  



 

Privat initiativ:  

Et bygg i form av 16 omsorgsboliger på frittliggende tomt vil høyst sannsynlig være meget attraktivt 

for flere utbyggere da husbankens investeringstilskudd er betydelig for slike typer boliganlegg. Med et 

nybygg får man skreddersydd planløsning og utnyttet bygningsmassen optimalt, noe som vil være et 

mål for en utbygger med hensyn på tilskudds potensialet. Til sammenlikning vil NOS ha overflødig 

areal i underetasjen det må beregnes kostnader til, men som er utelukket fra tilskudd.   

 

Sammenstillingstabell 

 
Tabell SB: Sammenstillingstabell B av arbeidsgruppens utredning ihht vedtak i kommunestyre 07.11.2013 

 B1 
Omsorg NOS 

B2 
Omsorg Sentrum 

Investeringskostnader Kr. 38 237 500  Kr. 53 625 000 
Forventet tilskudd Kr. 17 200 000 Kr. 24 100 000 

Forventet refusjon MVA Kr.   7 647 500 Kr. 10 725 000 
Netto Kr. 13 400 000 Kr. 18 800 000 

Arealbehov Eksisterende 1 330m2   

Nybygg  1 650m2 

Antall leiligheter 13 16 

Byggekostnader pr leilighet Kr. 2 941 000 Kr. 3 352 000 
Driftskostnader, økt bemanning Kr. 2 000 000 Kr. 2 000 000 

Kvalitet på tjenestetilbud 2 1 
Konsekvensutredning 2 1 
Alle beløp er omtrentlige. På nåværende stadiet i prosjektet er ikke alt tatt med som 

uteområder, inventar og velferdsteknologi. En må også påregne uforutsette problemstillinger 

der en skal renovere eldre bygg. 

 

 

Kostnader investeringer - tilskudd  

Staten gir gjennom Husbanken investerings tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.  

Tilskuddssatsene for 2015 er gjennomsnittlig 50 % av kostnadene av maksimalt godkjente 

anleggskostnader, dette fordeles med 45 % pr. omsorgsbolig og 55 % pr. sykehjemsplass. 

Maksimale tilskuddssatser er kr. 1.337.400,- for en omsorgsbolig og kr. 1.634.600 for en 

sykehjemsplass. 

Det gis også 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitet. Dagaktivitet 

gjelder beboere og ulike grupper hjemmeboende som har behov for et slik tilbud.  

Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift.  

Tilskudd gis etter de samme reglene enten kommunen står som eier eller omsorgsboligene framskaffes 

gjennom avtaler med andre aktører. Kommunen skal disponere og har plikt til å tildele 

omsorgsboligene i en periode på minst 30 år til personer med behov for heldøgns helse og 

omsorgstjenester.  

Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd etter 2012 må være tilrettelagt 

for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen 

velferdsteknologi. 

 

Muligheten for å tildele videre investeringstilskudd til prosjekter som eies av andre enn kommunen ble 

avviklet for tilsagn om tilskudd gitt fra 2011. Se pkt. 6.4 vedrørende disponering og tildeling av 

omsorgsboliger og sykehjemsplasser 

Ved selv å eie omsorgsboligene og leie dem ut til brukergruppene, kan kommunen sikre seg kontroll 

over bruken av omsorgsboligene uten tidsbegrensning. Hvis kommunen inngår avtaler om leie av 

http://www.husbanken.no/universell-utforming/velferdsteknologi/


lokaler/boliger, som de kan gjøre etter endringene i investeringstilskuddet i 2011, må kommunen sikre 

seg disposisjonsrett i minst 30 år for å kunne overholde tildelingsplikten.  

Ved leie skal leiekontrakten tinglyses på eiendommen. 

 

Bemanning: 

 
Tabell 9: Bemanningsbehov 

Antatt framtidig bemanningsbehov ved oppfølging av helse og omsorgsplanen 2017 – 2020, 
gjelder etter at 16 demensplasser, 16 omsorgsleiligheter og 2 rehabiliteringsplasser er etablert.  

 Bemanning 
2015 

Bemanning 
2017 

Endring i forhold 
til 2015 

Demensavd. /kortidsavd. NOS 18,9 årsverk   

Demensavdelinger 2 x 8 plasser ved NOS  19,8 årsverk 
 

  0,9 årsverk 

Demensavdeling 2 x 8 plasser ved 
Eresfjord Bofellesskap  

 19,8 årsverk  
 

  0,9 årsverk 

Hjemmetjenesten, inkl: dagtilbud  21,6  26,0 + 4,4 

 

Økningen i hjemmetjenesten gjelder 1,6 årsverk på natt (nattpatrulje) og 2 årsverk på dag/kveld. 

Bemanningsøkningen er i hovedsak tenkt tilknyttet de nye omsorgsboligene. 

Ved de nye demensavdelingene beregnes en bemanning med totalt 6 ansatte på dag- og kveldsvakter 

alle ukens dager samt 2 tilsatte på natt.  

Dagsentertilbudet bør økes fra 3 til 5 dager i uken noe som vil kreve nye 0,8 årsverk.  

Vurdering 

Arbeidsgruppen har hatt mange arbeidsmøter, men er fortsatt ikke kommet frem til enighet i gruppen 

ha gjelder plassering av tjenestetilbudene. 

 

A1 Demensavdeling ved Nesset omsorgssenter (NOS) 

Arealet som i dag brukes til demensavdeling og korttidsavdeling er stort nok til å bygge om til 2 

avdelinger med 8 plasser samt en dagavdeling for demente med opptil 10 brukere. I tillegg vil en 

kunne tilrettelegge for 2 rehabiliteringsplasser i enden av bygget nærmest sykehjemsavdelingen. 

Uteområdet for den ene avdelingen kan tilrettelegges på sydsiden av bygget. For å få optimal bruk av 

arealet samt å beskytte pasientene, bør inngangspartiet/ hovedinngangen flyttes til underetasjen i 

tilknytting til eldresenteret. Det gis her tilskudd fra Husbanken til heis. 

Det bør presiseres at NOS fikk installert nødstrømsaggregat i 2014 som dekker hele bygget. 

Med demensavdelinger ved NOS, vil en fortsatt sikre et samlet og sterkt fagmiljø, kunne utveksle 

kompetanse og erfaringer og være flere å støtte seg til når det gjelder vikarbruk. Tryggheten med å 

kunne tilkalle personell fra andre avdelinger på kort varsel hvis noe uforutsett skulle skje er viktig.  

En anser det som en stor fordel at hjemmetjenesten ikke er for langt unna dagsenteret slik at de som 

ofte kjenner de hjemmeboende brukerne kan følge disse opp i starten når de skal begynne å bruke 

dagtilbudet. 

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Da de fleste 

innbyggerne våre bor i ytre, vil det også si at de fleste pasientene våre vil komme derfra. Det antas å 

være lettere for pårørende å besøke sine når dette ligger i sentrumsnært enn i ytterkantene av 

kommunen. 

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og nytte seg av Strandpromenade, helseløype og Stikk ut poster i 

nærmiljøet av NOS. Erfaringsmessig er det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe 

øyeblikket uten for mye planlegging. 

 



A2 Demensavdeling ved Eresfjord trygdehjem/bofellesskap 

Arealet ved Eresfjord trygdehjem slik det står i dag er for lite. Areal – og funksjonskrav (Husbank og 

Arbeidstilsynet) til rommene og badene er for små. Huset må derfor totalrenoveres og det må 

tilrettelegge med tilbygg i hver ende av bygget for å få nok pasientrom og dagligstuer med kjøkken i 

hver avdeling. Hovedinngangen legges om, ved å flytte den til østsiden av bygget. Dette for å frigjøre 

areal til uteområde på vestsiden for pasientene. Ved utbygging vil tomten være utbygd helt i aksen 

nord – sør. På østsiden kan en bruke noe av barnehagens område for å få nok parkeringsplasser til 

ansatte og besøkende og på vestsiden kan det være behov for å se på utvidelse av tomt til større hage. 

Demensavdelingene vil ha ca. 40 ansatte totalt med 6 ansatte fordelt på to avdelinger, på arbeid på dag 

og kveldstid. Dette er et lite og sårbart fagmiljø som ikke vil ha andre å samarbeide med om noe skulle 

skje. Lengre avstand til lege og ambulanse. 

Det å beholde og rekruttere fagpersonell vil for alle bli en utfordring om noen år. Dette har både med 

at det vil bli for få utdannede innen pleie- og omsorgsfaget samt at et nytt sykehus vil bygges på 

Hjelset. En er redd det vil bli utfordrende nok å skaffe personell til sentrumsnære arbeidsplasser og 

hva skal til for at vi skal beholde og rekruttere til Eresfjorden?  

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Det vil bli lengre 

reiseavstand for de fleste pårørende og det er i dag ingen mulighet for kollektiv transport til Eresfjord 

trygdeheim.  

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og benytte seg av nærmiljøet. Eresfjord trygdehjem har barnehagen som 

nærmeste nabo, men ellers vil all sosial deltagelse utenom bygget måtte planlegges. Erfaringsmessig er 

det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe øyeblikket uten for mye planlegging for 

denne brukergruppen. Dette gjelder også for dagpasientene. Det vil være behov for egen minibuss/ bil 

til turer for pasientene og til henting av dagpasienter. 

Bygget er ikke tiltenkt eget kjøkken med personell. Maten tilrettelegges på NOS og transporteres 

daglig til Eresfjorden. Det samme vil være nødvendig i forhold til rent og skittent tøy. Dette vil bli 

vasket på NOS. Det stilles strenge krav til å skille mattransport og skittet tøy og det kan bli nødvendig 

med forskjellige kjøretøy til transport av den grunn. 

Det er ikke beregnet kostnader til nødstrømsaggregat, noe som en bør se på i detaljprosjektet. 

Når det gjelder brannforebyggende tiltak så er det i dag ikke godkjent branntjeneste i Eresfjord i 

forhold til responstid for institusjonsbygg. Det vil bety at en må oppgradere mannskap/ røykdykkere, 

utstyr og tankbil for å få dette godkjent. 

 

A3 Demensavdeling nybygg på Holtan 

Et nytt bygg gir alle muligheter for god arealutnyttelse tilrettelagt brukergruppen. Kommunen kan her 

få et fremtidsrettet bygg i forhold til innhold og drift. Kommunen har tomt på Holtan som kan 

tilrettelegges for institusjonsdrift. Det er ikke beregnet kostnader til nødstrømsaggregat, noe som en 

bør se på i detaljprosjektet. 

Selv om Holtan er nært NOS i avstand, vil fagmiljøene likevel bli delt til daglig og utnyttelsen av 

ressursene vil ikke være like funksjonelt. Tenker spesielt på natt. Hjemmetjenesten vil ha kort avstand 

til dagsenteret og brukerne der.  

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Da de fleste 

innbyggerne våre bor i ytre, vil det også si at de fleste pasientene våre vil komme derfra. Det antas å 

være lettere for pårørende å besøke sine når dette ligger i sentrumsnært enn i ytterkantene av 

kommunen. 

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og nytte seg av Strandpromenade, helseløype og Stikk ut poster i 

nærmiljøet av Holtan. Erfaringsmessig er det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe 

øyeblikket uten for mye planlegging. 



Bygget er ikke tiltenkt eget kjøkken med personell. Maten tilrettelegges på NOS og transporteres 

daglig til Holtan. Det samme vil være nødvendig i forhold til rent og skittent tøy. Dette vil bli vasket 

på NOS. Det stilles strenge krav til å skille mattransport og skittet tøy og det kan bli nødvendig med 

forskjellige kjøretøy til transport av den grunn. 

 

B1 Omsorgsboliger ved Nesset omsorgssenter (NOS) 

Ved ombygging av dagens demens avdeling og korttidsavdeling vil en kunne tilrettelegge for 12 – 13 

omsorgsboliger avhengig av om en velger alternativ med innvendig korridor eller utvendig svalgang. 

Dette er 3- 4 færre leiligheter enn det som er beskrevet som behov i Helse – og omsorgsplanen. 

NOS er for de fleste sykehjemmet og ved ombygging til omsorgsboliger kan dette lett oppfattes som 

en fornyelse av dette. Det vil være en fordel at det er et større skille mellom boliger og institusjon.  

Fra faglig hold anbefales det hvis alternativet med ombygging av NOS blir valgt, at en velger 

innvendig korridor hvor alle kan gå tørrskodd til postkasse, fellesrom og aktiviteter. Leiligheter 

tilrettelagt med egen inngang fra overbygd svalgang vil gi større boflate, men det vil bli utfordrende 

for mange at en er nødt til å kle på seg for å komme seg til fellesstue mm. i alt slags vær. Faren for 

isolasjon er med dette alternativet større.  

NOS ligger for mange sentrumsnært, men bakken opp til NOS er lite rullator- vennlig og kan for 

mange bli det utfordrende til fortsatt å kunne være selvstendig når det gjelder handling, kafebesøk mm. 

Hjemmetjenesten vil ha kontor i samme bygg som nå. 

Det har fra flere hold vært ytret ønske om at omsorgsboligene blir utbygd av andre enn kommunen. 

Dette vil være mindre aktuelt ved utbygging på NOS. 

 

B2 Omsorgsboliger nybygg - Sentrum 

Et nytt bygg gir alle muligheter for god arealutnyttelse tilrettelagt brukergruppen. Kommunen kan her 

få et fremtidsrettet bygg som kan samle boliger, hjemmetjeneste og hjelpemiddelforvaltning. Om 

arealet tilsier det, kunne en kanskje også vurdert om frivilligsentral skulle vært lagt til det samme 

bygget. Omsorgsboligene vil ligge i gåavstand til alle servicefunksjoner og dermed tilrettelagt for 

fortsatt aktivitet for beboere. Hjemmetjenesten i 1.etasje er til stede med heldøgns tilsyn og pleie, og 

den representerer enn sikkerhet for beboerne.  

Rådmannen ser for seg to tomtealternativer som må vurderes videre. Alternativ 1: Kommunal tomt der 

dagens hjelpemiddelsentral og aktivitetstjenestens verksted ligger. Disse bygningene må i tilfelle rives 

og areal for dagens drift må løses i tilknytting til nytt omsorgsboligbygg.  

Alternativ 2: Delvis kommunal tomt mellom bensinstasjonen og Kråkholmvegen. For å få nok areal vil 

det være nødvendig å forhandle med annen eier om kjøp. Tomten er ikke bebygd. 

Det vil være store muligheter for eksterne utbyggere. 

 

Velferdsteknologi 

Det er en forutsetting for å få tilskudd fra Husbanken at det er vurdert og tilrettelagt for fremtidig bruk 

av velferdsteknologi både når det gjelder omsorgsboliger, dagsenter og avdelinger for demente. Dette 

har vært lite belyst hittil i arbeidet og det må derfor vektlegges i neste fase av prosjektet. 

 

Konklusjon: 

Rådmannen konkluderer med at de beste og mest fremtidsrettede alternativene for bygging av 

omsorgsboliger og institusjon for demente vil være demensavdeling med 16 plasser, dagtilbud for 

demente samt to rehabiliteringsplasser bør skje ved ombygging ved NOS og at 16 omsorgsboliger 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie bør skje ved et nybygg i Eidsvåg sentrum.  

Dersom en tar utgangspunkt i de ovenstående oversikter når det gjelder kvalitet og med de indikatorer 

som er nyttet samt hva er det rimeligste alternativet driftsmessig kommer rådmannen frem til at det vil 

være mest gunstig å velge følgende løsninger i det videre arbeid. Arbeidsgruppen er ikke samstemte i 

dette. De to oppnevnte politiske representanter ønsker andre alternativ enn fagpersonalet. 



Økonomiske konsekvenser 

Kommunen vil få store investeringsutgifter ved å bygge både omsorgsboliger og utvide antall 

demensplasser. Behovet er stort for at begge tilbudene blir realisert. Kommunen får tilskudd fra 

Husbanken til begge prosjektene henholdsvis med 45 % til omsorgsleiligheter og 55 % til 

demensplasser og dagsenter. Begge prosjektene gir refusjon av Mva. Restfinansiering må gjøres ved 

låneopptak. For omsorgsleilighetene vil utgifter til renter og avdrag beregnes inn i husleien til 

leietaker. Årlige utgifter til låneopptak til demens og dagsenter må dekkes inn ved å styrke 

driftsbudsjettet for Helse og omsorg. 

 

Betydning for folkehelse 

 

Kommunen mangler i dag alternative botilbud til de som kan fortsatt bo i egen bolig. Ved å 

tilrettelegge for omsorgsbolig med heldøgns pleie og omsorg vil langt flere kunne fortsette å bo i egen 

leilighet og med det utsette behovet for sykehjemsplass. Omsorgsbolig vil for mange gi økt trygghet, 

fremme aktivitet og føre til bedre livskvalitet. 
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Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

Rådmannens innstilling ble vedtatt slik: 

Første kulepunkt enstemmig vedtatt. 

Andre kulepunkt ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 22.10.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 22.10.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeid med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.10.2014  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.10.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.11.2014  

Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag: 

 

 Arbeidsgruppa PLO reduserer antall alternativer som skal utredes til å gjelde følgende: 

 

 Demensavdeling 

 Demensavdeling med dagtilbud i det tidligere bofellesskapet i Eresfjord. 

 Demensavdeling med dagtilbud ved NOS der demensavdelinga og korttidsavdelinga er i 

dag. 

 Demensavdeling med dagtilbud i eget bygg på Holtan-området. 

 

Omsorgsboliger 

 Eget bygg på tomt mellom parkeringa ved Bunnpris og fjøra. 

 På NOS der demensavdelinga og korttidsavdelinga er i dag. 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Fremskrittspartiets forslag ble satt opp mot formannskapets forslag. 

 

Fremskrittspartiets forslag fikk 1 stemme og falt. Formannskapets forslag ble vedtatt med 20 stemmer. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.11.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeid med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Utgangspunktet for denne saken er helse og omsorgsplanen og et vedtak i kommunestyret den 

2.2.2012. Kommunestyret gjorde den gang vedtak om at de ønsket en gjennomgang av pleie og 

omsorgstjenesten. Saken ble oversendt HOK for videre behandling. 



 
I møte den 2.4.2013 ble saken fulgt opp i utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) og følgende 

vedtak ble fattet. 

«Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og 

omsorgstjenesten. Utvalget sammensettes av to politikere, to fra administrasjonen, to fagpersoner fra 

pleie og omsorg samt en tillitsvalgt». 

 
Utvalget fikk følgende mandat: 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene. 

 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlings- reformen. 

 Vurdere og komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiserer på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt. forbedres. 

 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse 

og omsorgsplanen. 

 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. 

 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013 

 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten. 

 

Rådmannen peker ut de som skal delta fra administrasjonen og fagpersonene fra enheten. 

Helse, oppvekst og kultur utvalget velger følgende politikere i arbeidsgruppa: 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli. 

 

I etterkant av dette møtet pekte rådmannen ut følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Liv Husby, Jan 

K. Schjølberg, Anne Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra administrasjonen. I tillegg til disse 

oppnevnte fagorganisasjonene Sissel Ebbesen Bugge og Siv Ernes Aasen. 

 

Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2013. 

En enstemmig arbeidsgruppe foreslo at arbeidet med ny demensavdeling og utbygging av nye 

leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres og igangsettes så snart dette er mulig. 

Bakgrunnen for dette var følgende: 

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En måtte bl.a. øke plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 pasienter. I 

helse og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil stå ovenfor er 

tilbudet til demente. Det er da vist til at antall eldre over 67 år er raskt økende. 

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der korttidsavdelinga og 

demensavdelinga er i dag. Dette gjelder bl.a. i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser det som 

lite kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å foreta en total 

ombygging noen år senere. 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned korttidsavdelinga og bygge sentrumsnære omsorgsboliger 

raskere enn det som framgår i helse og omsorgsplanen. 

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest institusjonsplasser 

i forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også fram at Nesset bruker en 

lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre kommuner. I helse og 

omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. (Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre tilbud 

lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli pasifiserende. Det å 

bo i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil normalt resultere i at de som 



bor der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å 

redusere behovet for institusjonsplasser. 

 

Arbeidsgruppa var i sin konklusjon uenige i hvordan utbyggingen skulle foretas. 

Flertallet i gruppa inkludert rådmannen ønsket en ombygging av lokalene til dagens demensavdeling 

og korttidsavdeling til 16 demensplasser samt dagtilbud for demente. Videre at omsorgsleilighetene 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie legges mest mulig sentrumsnær i Eidsvåg. 

Mindretallet ønsket demensavdelingene med dagtilbudet lagt til Eresfjord (ombygging av 

bofellesskapet) og at omsorgsleilighetene ble lagt til NOS i lokalene der demens og korttidsavdelinga 

er i dag. Mindretallet ønsket også noen flere sjukeheimsplasser enn flertallet.  

 

Utredningen fra arbeidsgruppa ble behandlet i kommunestyret den 7.11.2013. 

 

Kommunestyret gjorde den 7.11. 2013  

Det utarbeides en forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt nybygg 

demensavdeling. 

Forstudiet skal gi svar på: 

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur, rådmannen peker 

ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant. 

 

Frist: 01.06.14 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur utpeker i sitt møte den 26.11. 2013 følgende representanter til i 

forstudiegruppen; 

1. Karianne Rindli 

2. Aina Trælvik Remmen 

 

Forstudiegruppa består av: Karianne Rindli, Aina Remmen, Liv Husby, Jan K. Schjølberg, Ann 

Ragnhild Dyrli, Aud Jorunn Hanset, Malin Bruset, Sissel Ebbesen Bugge og brukerrepresentant Bjørg 

Alstad. 

 

Fristen for å legge fram presentasjon av forstudiet ble etter sak i HOK utsatt til oktober møtet 2014 

(14.10.) 

 

Saken ble etterspurt i kommunestyret den 4.9.2014 gjennom en interpellasjon. Vedtak om ny frist 

01.11.14. 

 

Forstudiegruppa har siden de ble opprettet og fram til 7.10.14 hatt 4 møter.  

 

Forstudiegruppen har som mål å tilrå over kommunestyret hvor det er mest hensiktsmessig i forhold til 

kvalitet og økonomi og tilrettelegge for 16 demensplasser med tilknyttet dagtilbud og 16 sentrumsnære 

omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.  I tillegg 2 rehabiliteringsplasser som er 

tilknyttet opptreningsrom. 

 

Aktuelle alternativer demensavdeling: 

a) Demensavdeling med dagtilbud i det tidligere bofellesskapet i Eresfjord. 

b) Demensavdeling med dagtilbud ved NOS der korttidsavdelinga og demensavdelinga er i dag. 

c) Demensavdeling med dagtilbud i egen bygg på Holtan området 



 

Aktuelle alternativer omsorgsboliger: 

a) Eget bygg sentrumsnær i Eidsvåg (mellom kirka og brannstasjonen) 

b) I Nesset omsorgssenter ved ombygging av lokalene der korttidsavdeling og demensavdelinga 

er i dag. 

c) På taket av kommunehuset. 

 

Det som så lang er avklart er at omsorgsboliger på taket av kommunehuset ikke er aktuelt. Dette 

skyldes bygningsteknisk. (For stor belasting på fundamenteringen)   

 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 2.10.2014 et investeringsreglement.  I kapittel 4 i dette 

reglementet er det beskrevet hva som forventes ved en behovsutredning når det gjelder investeringer.  

Behovsutredningen gjelder følgende: 

a) Analyse med behov 

b) Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov. 

c) Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg, eventuelt som en del av et større investeringsprosjekt.  Dette bør vurderes opp mot leie 

eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

d) Lokalisering 

e) Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

f) Realistiske muligheter for tilskudd og annen finansiering. 

Forstudiegruppa ser som sin oppgave og utrede samtlige av disse punkter. 

 

Vurdering 

I og med at det tok lang tid før gruppa fikk engasjert arkitekt og at arkitekten så langt kun har lagt fram 

en skisse over muligheten for å til 16 demensplasser ved NOS, har forstudiegruppa ingen mulighet for 

utrede det som bør forventes av forstudiegruppa. Uten tegninger av de alternative plasseringene som 

ønskes utredet, kan heller ikke arbeidsgruppa beregne kostnader for de forskjellige alternativene. 

 

Når det gjelder punkt a) ovenfor er dette utrede av den tidligere arbeidsgruppen som la fram sin 

utredning i kommunestyret den 7.11. 2013.  I forhold til punkt d) har gruppa arbeidet med å vurdere 

kvaliteten på tjenesten i forhold til de ulike alternativene.  Gruppa er også kommet langt når det gjelder 

punkt e) driftsutgifter sett i forhold til de ulike alternativene.   

Forstudiegruppa er nå avhengig av at arkitekten fullfører sitt arbeid for å komme videre. 

 

Det er svært beklagelig at en er kommet i denne situasjonen. Forstudiegruppa mener at de er i god 

gang med å fullføre arbeidet, men er avhengig av ekstern leveranse. Det er to store byggeprosjekter 

som skal legges frem og trenger derfor mer tid for å få fullført denne oppgaven.  
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 22/14 13.05.2014 

 

Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie 

 

 

Rådmannens innstilling 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie og omsorgtjenesten utsettes til 

oktober 2014. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Saken ble ettersendt 07.05.2014. 

 

Det var enighet om følgende tillegg: 

 

 Orientering om årsaker til utsettelse blir framlagt for kommunestyret 22.05.2014. 

 

Rådmannens innstilling med utvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie og omsorgtjenesten utsettes til 

oktober 2014. 

 

Orientering om årsaker til utsettelse blir framlagt for kommunestyret 22.05.2014. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er i helse og omsorgsplanen, vedtatt juni 2011, planlagt en omfattende ombygging av Nesset 

omsorgssenter ca. år 2025. Arbeidsgruppa som HOK opprettet foreslo enstemmig at arbeidet med ny 

demensavdeling og utbygging av nye leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie, skulle forseres 



og igangsettes så snart som mulig. Arbeidsgruppa var derimot delt i synet på hvorledes utbyggingen skal 

foregå. I K-sak 92/13 la rådmannen frem resultatet fra arbeidsgruppen for gjennomgang av pleie og 

omsorgstjeneste. Vedtaket i saken lød på etablering av en forstudiegruppe som skal kartlegge 

investeringskostnader, arealbehov, driftskostnader og kvalitet på tjenestetilbudet. Forstudie krever at 

man gjennomgår alle de skisserte løsningen. Frist for levering av forstudie er 01.06.2014.  

 

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) ble forelagt saken på nyåret. I økonomiplanen er det satt av 1,0 

mill. kr til forstudiet og det gir anledning for innleie av konsulentbistand. Forstudiet er av større 

karakter og krever betydelig oppfølging fra enheten noe det ikke har vært kapasitet til i årets fire første 

måneder. 

Det legges derfor opp til en utsettelse av avslutning og presentasjon av forstudie til oktober 2014.      

Vurdering 

Forseringen i forhold til fremdriften i den vedtatte helse og omsorgsplanen har gitt prosjektet en 

betydelig tidligere start og derav et bedre utgangspunkt for pleie og omsorgstjenesten. Utsettelse av 

fristen til forstudie utgjør 6 måneder. TSU får frigitt noe kapasitet denne høsten til å jobbe konsentrert 

med dette prosjektet. 

Økonomiske konsekvenser 

Midlene i økonomiplanen for inneværende år er tilgjengelig og vil bli benyttet i 2014. Ingen 

konsekvens.  

 

Betydning for folkehelse 

Viktig for pleie og omsorgstjenesten at man kommer så nærme som mulig et vedtak om endelig 

løsning i 2014. Det vedtaket er det fortsatt mulig å nå selv om saken utsettes. 
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Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 30/13 10.09.2013

Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer

Vedlegg
1 Rapport fra arbeidsgruppe, demensavdeling til Eresfjord?
2 Pleie og omsorg, gjennomgang 2013

Rådmannens innstilling

1) Kommunestyret tar vedlagte gjennomgang for pleie og omsorgstjenesten 2013 til etterretning.

2) Kommunens helse- og omsorgsplan oppdateres/endres på følgende områder:
a) I tillegg til dagens 30 somatiske sjukeheimsplasser ved Nesset omsorgssenter, ombygges 

dagens kortidsavdeling og demensavdeling til 16 nye institusjonsplasser for demente.  2 til 3 
rehabiliteringsplasser og 5 dagplasser for demente. 
Eldresentertilbudet i underetasjen videreføres som i dag.

b) Det bygges 16 sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
Hjemmetjenesten etablerer kontor tilknyttet disse boligene.

c) Økt satsing på rehabilitering.  Etablering av strukturert hverdagsrehabilitering fra 1.1.2014 
d) Økt fokus på ny velferdsteknologi, det utarbeides en plan for dette arbeidet, fremlegges for 

HOK innen 1.10.2014

3) Planlegging og bygging/ombygging foretas i løpet av 2014 – 2015 – 2016.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes og sendes tilbake til arbeidsgruppa for ferdigstillelse.

Utvalget ønsker at arbeidsgruppa fremmer økonomisk kalkyle for de bygningsmessige 
endringer som ligger i de forskjellige alternativene til arbeidsgruppa.



Saken legges fram i neste møte i HOK den 15.10.2013.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Etter behandlingen hadde utvalget befaring til NOS.  

Vedtak

Saken utsettes og sendes tilbake til arbeidsgruppa for ferdigstillelse.

Utvalget ønsker at arbeidsgruppa fremmer økonomisk kalkyle for de bygningsmessige endringer som 
ligger i de forskjellige alternativene til arbeidsgruppa.

Saken legges fram i neste møte i HOK den 15.10.2013.

Saksopplysninger

Det går fram innledningsvis i vedlagte dokument (gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten) at 
kommunestyret i møte den 2.2.12. ønsket å få en gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten. Utvalg 
for helse, oppvekst og kultur vedtok i møte den 31.5.2013 at det opprettes en arbeidsgruppe med 
formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og omsorgstjenesten.  Arbeidsgruppen har bestått av: 
Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli fra HOK, Sissel Ebbesen Bugge og Siv Ernes Aasen fra de 
tillitsvalgte, Liv Husby, Jan K. Schjølberg, Ann Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra 
administrasjonen.

Arbeidsgruppa fikk følgende mandat:
 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene.
 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlingsreformen.
 Vurdere å komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiseres på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte, samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt.forbedres.
 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse 

og omsorgsplanen.
 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt.
 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013
 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten.

I mandatets kulepunkt 2 og 3 ovenfor er det forventet at arbeidsgruppa kommer med forslag til 
endringer i forhold til vedtatt helse og omsorgsplan. Bl.a. for å få en mer kostnadseffektiv tjeneste. Det 
er i gjennomgangsdokumentet gjentatte ganger vist til kommunens helse og omsorgsplan, denne 
planen ligger lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Det er i helse og omsorgsplanen vedtatt juni 2011 planlagt en omfattende ombygging av Nesset 
omsorgssenter ca. år 2025. Ombyggingen går ut på at en nytter det areal som i dag nyttes til 
demensavdeling og kortidsavdeling til en ny demensavdeling med 16 plasser delt i 2 grupper. Deler av 
arealet er også tenkt nyttet 2 til 3 rehab.plasser. Det går ellers fram i helse og omsorgsplanen at det 
fram til 2025 skal bygges inntil 24 sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.



Arbeidsgruppa som HOK opprettet foreslår enstemmig at arbeidet med ny demensavdeling og 
utbygging av nye leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres og igangsettes så snart 
dette er mulig. 
Bakgrunnen for dette er følgende:

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En måtte bl.a. øke plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 pasienter.  I 

helse og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil stå ovenfor er 

tilbudet til demente.  Det er da vist til at antall eldre over 67 år er rask økende.

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der kortidsavdelinga og demensavdelinga 

er i dag. Dette gjelder bl.a i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser det som lite 

kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å foreta en total 

ombygging noen år senere. 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned kortidsavdelinga og bygge sentrumsnære omsorgsboliger raskere 

enn det som framgår i helse og omsorgsplanen.

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest institusjonsplasser i 

forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også fram at Nesset bruker en 

lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre kommuner.  I helse og 

omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. ( Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre tilbud 

lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli pasifiserende. Det å bo 

i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil normalt resultere i at de som bor 

der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å 

redusere behovet for institusjonsplasser.

Arbeidsgruppa er delt i synet på hvorledes utbyggingen skal foregå.
Det går fram i arbeidsgruppa konklusjon at deler av gruppe ønsker å bruke tidligere Eresfjord bofellesskap 
til demensavdeling.  Disse hadde følgende forslag:
a) Eresfjord Bofellesskap ombygges og tilrettelegges for 16 demensplasser inkl. 2 avlastningsplasser, 

vedlagt følger en utredning fra april 2011 angående etablering av demensplasser ved Eresfjord 
bofellesskap.

b) Dagtilbudet for demente tilknyttes den nye demensavdelingen i Eresfjord. 
c) Arealene ved NOS som i dag nyttes til kortidsavdeling og demensavdeling skal nyttes til utviding av 

somatiske sjukeheimsplasser fra 30 til 36 samt 2 til 3 rehabiliteringsplasser.  10 til 14 leiligheter tilrette 
lagt for heldøgns tilsyn og pleie, samt kontor for hjemmetjenesten.

De av gruppa som går for denne løsningen viser bl.a. til mandatets siste strekpunkt som har følgende 
ordlyd:
« Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for en effektiv og 
rasjonellhelthetlig drift av enheten.¨»

De øvrige medlemmene i arbeidsgruppa støtter rådmannens tilråding.

Rehabilitering og ny velferdsteknologi.
Siden helse og omsorgsplanen ble vedtatt i 2011 har behovet for rehabilitering i egen kommune økt. Dette 
skyldes bl.a. at helseforetaket har lagt ned flere av sine rehabiliteringsplasser.  I forslag til vedtak går det fram at 
en må satse enda mer på rehabilitering herunder rehabilitering i innbyggerens eget hjem.
Det er i dag mye som skjer i landet i forhold til ny velferdsteknologi og det å ta denne i bruk slik at innbyggerne 
kan bo i egen bolig lenger enn de kan gjøre i dag. Bruk av velferdsteknologi kan også bidra til å redusere 
behovet for hjelp. Det foreslås å utarbeide en plan i forhold til dette.
.  



Vurdering

Forslaget som legges fram fra rådmannens side samsvarer i stor grad med den vedtatte helse og omsorgsplan fra 
juni 2011.  Bl.a. det at samtlige institusjonsplasser skal være ved Nesset omsorgssenter. Rådmannens forslag er 
i trå med kommunestyrets vedtak med unntak av at det foreslås at ombygging og bygging blir tidligere enn det 
som framgår i planen. 
I forbindelse med arbeidet med helse og omsorgsplanen ble det også vurdert å legge demensavdelinga til 
Eresfjord.  I denne forbindelse ble det nedsatt en administrativ arbeidsgruppe for å vurdere fordeler og ulemper 
ved dette, samt sette opp en bemanningsplan. Rapporten fra denne arbeidsgruppa følger vedlagt.
Det at rådmannen både i helse og omsorgsplanen og i denne saken foreslår å bygge ut i Eidsvåg er at det etter 
rådmannens mening vil være mer kostnadseffektiv drift. Samlokalisering av institusjonsplassene bidrar bl.a. til 
mer fleksibel bruk av personalet. Bemanningsplanen for en demensavdeling på 16 plasser vil være den samme 
enten institusjonen er i Eidsvåg eller i Eresfjord.  Det er likevel stor sannsynlighet for at en av sikkerhetsgrunner 
i perioder vil måtte øke bemanningen dersom institusjonen blir lagt til Eresfjord. Behovet for dette vil være 
langt mindre dersom demensavdelingen legges til NOS.  Sist saken om flytting av demensavdeling til Eresfjord 
ble drøftet var det omfattende fokus på rekruttering. Antall eldre vil øke i hele landet framover mot 2030, noe 
som igjen vil resultere i økt behov for pleie og omsorgstjenester og dermed behov flere tilsatte.  Dersom 
interessen blant de unge i forhold til å velge pleie og omsorgsyrke ikke blir større enn i dag, vil det bli kamp om 
fagpersonalet. Behovet for å rekruttere tilsatte til pleie og omsorg ansees større i sentrum av kommunen enn i 
Eresfjord.  

Det var siste gang saken om flytting av demensavdeling til Eresfjord ble drøftet brukt som grunn for flyttingen 
av de demente fikk det så mye bedre. De som liker å gå tur og holde på ute med ulike aktiviteter ute vil få et 
bedre tilbud.  De som liker å se at noe foregår, se ned til sentrum, se folk, vil muligens like seg bedre i sentrum. 
Noen liker seg bedre i skogen og andre liker seg bedre i sentrum.

Det er mulig at det arealmessig vil være lettere og tilpasse bygget i Eresfjord til en demensavdeling i samsvar 
med de krav Husbanken setter. Det som vil være positivt med utbygging i Eresfjord er at det vil bli enklere å
foreta ombygging i og med at bygget står tomt.

Økonomiske konsekvenser

En ombygging og bygging som her foreslås vil medføre relativt store investeringskostnader. Dette selv om 
Husbanken gir omfattende tilskudd til slik bygging. Til bygging av omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns 
pleie og omsorg kan en gjennom Husbanken få dekt inntil 30 % av kostnadene ca kr. 840 000,- pr leilighet. Til 
bygging /ombygging til institusjonsplasser får en dekt 40 % av kostnadene ca. kr. 1 120 000 pr. plass.  Utgifter 
til renter og avdrag på lån i forhold til finansiering av omsorgsboligene er planlagt dekt ved husleieinntekter. 
Det foreslås å bygge 16 leiligheter, det å ha flest mulig leiligheter under samme tak vil være kostnadseffektivt.  
Kommunestyret har bevilget kr. 500.000,- i forbindelse med arbeidsgruppas gjennomgang. Disse midlene er 
ennå ikke nyttet.  Disse kan nyttes til videre planleggingsarbeid/forprosjekt.
Arbeidsgruppa har i sitt arbeid hatt som utgangspunkt at omleggingen fra mindre institusjonsdrift til mer 
hjemmebasert tjeneste ikke skal koste mer enn i dag når det gjelder utgifter til drift.

Betydning for folkehelse
Det å bygge nye sentrumsnære omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie vil bidra til at de som bor 
der holder seg lenger i aktivitet og dermed får en bedre helse. Det forutsettes at det er såkalt rullatoravstand til 
butikk og servicefunksjonene i sentrum.
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