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Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 07.02.2017 

Tidspunkt: 12:00 

 

 

 

 

Kl. 12:00 Oppmøte Aktivitetssenteret for lunsj og orienteringer: 

 

 Om Aktivitetstjenesten, v/leder Hilde Kvernes 

 Brukerplan, status russituasjon, v/leder Hilde Kvernes 

 Rikets tilstand, v/enhetsleder 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. 

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Svein Atle Roset Kari Gussiås 

leder sekretær 
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Deltakarar i Oppreisningsordninga for tidlegare 
barnevernsbarn i Møre og Romsdal 
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 

 

Orientering om arbeidet i Oppreisningsordninga for tidlegare 
barnevernsbarn i Møre og Romsdal for 2016 
 
 
På samarbeidsmøte mellom deltakarkommunane den 25.02.2016, var det semje om at sekretariatet 
skulle sende ut ei orientering om arbeidet i Oppreisningsordninga på slutten av kvart kalenderår. 
  

Tilsaman 30 av kommunane i fylket og Møre og Romsdal fylkeskommune har gått saman i ei 
Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal. Når det gjeld organiseringa av 

oppreisningsordninga etter §§ 2 og 3 i vedtektene, syner ein til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
den 10.11.2015 oppnemnde følgjande medlemer i Oppreisningsutvalet: 
 
Leiar: tidlegare førstelagmann Aage Rundberget  

(vara: tidlegare sorenskrivar Magne Nerland). 
Medlem: spesialpedagog/politikar Maritta B. Ohrstrand  
(vara: fagkoordinator Heidrunn Avdem) 
Medlem: psykolog Arne Ytterhus  
(vara: spesialpedagog Bente Ursin Forseth) 
 
Sekretariatet har som ei sentral arbeidsoppgåve, å handsame søknadar før avgjerd vert teke i utvalet. 

Her blei Åge Brekk tilsett frå 01.01.2016 som sekretariatsleiar. Konsulent Kari Rundmo frå 
administrasjonsseksjonen i fylkeskommunen er sekretær for utvalet. Rådgjevar Åsta Vadset ved 
Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal, tar hand om dei arkivfaglege oppgåvene i sakshandsaminga 
av søknadane. 
 

Sekretariatet hentar opplysningar i alle tilgjengelege arkiv med mogleg informasjon om ein søkjar, før, 
under og etter institusjonsplasseringa. Det er tale om kommunale, fylkeskommunale, statlege og 

private arkiv. Arkiva etter dei kommunale barnevernsnemndene og skulestyra er sentrale. Riksarkivet 
oppbevarar arkivet etter Kontoret for spesialskolene, og det statlege arkiverket elles tek vare på 
spesialskolearkiva. 
 
Når det gjeld barneheimar, var fleire dreve av private organisasjonar som Frelsesarmeen, 
Indremisjonen, Nasjonalforeninga sitt helselag osv. Her er mykje av arkivmaterialet knytt til 

einskildbebuarar makulert eller gått tapt på andre måtar. Det som kan finnast er oftast protokoller for 
inn- og utskriving av barna og årsmeldingar. I Fylkesmennene og kommunane sine arkiv kan det og 
finnast tilsynsrapportar og korrespondanse mellom fylkesmannen sin barnevernssekretær og 
Sosialdepartementet, som kan fortelje noko om korleis barna hadde det på barneheimen i kvardagen. 
Fleire spesialskolar og barneheimar har vore granska på 2000-tallet.  

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 

  127039/2016 Åge Brekk, 71 25 87 08  19.12.2016 
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Dette kan også gi informasjon om korleis omsorgen i det heile har vore i tidlegare tider, om 
straffemetodar som var praktisert og om overgrep som blei begått. Dette gir ein faktabakgrunn for å 
vurdere søkjarane sine eigenmeldingar om det dei har vore utsett for på institusjon. 
 

Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn blei kunngjort med verknad frå 01.04.2016. Hittil i 
2016 er det motteke 19 søknader om oppreisning frå personar som då dei var barn eller unge blei 
plassert på barneheim eller ved spesialskole. Søknadane gjeld 11 plasseringar på spesialskolar og 8 på 
barneheimar, der 7 gjeld opphald på barneheimar i Møre og Romsdal. Fem av søkjarane har hatt 
avtale med sekretariatet om hjelp med utfylling av søknadsskjema. Av søkarane er 10 kvinner og 9 
menn. Gjennomsnittsalderen for søkjarane er 60 år. 
 

Søknadane gjeld følgande kommunar (talet på søknadar i parantes): 

Fræna (1), Gjemnes (1), Haram (1), Herøy (1), Sula (1), Sunndal (3), Sykkylven (1), Tingvoll (2), 
Ulstein (2), Vanylven (1), Volda (1) og Ålesund (4). 
 
Oppreisningsutvalet har hatt tre møter i 2016. Tilsaman 11 av søknadane er pr. i dag ferdigbehandla i 
utvalet. I 10 av desse er det løyvd tilsaman 3 600 000 kroner i oppreisningsbeløp som har kome til 
utbetaling frå dei ansvarlege kommunar med 2 550 000 kroner. Når det gjeld differansen mellom 

tilkjent og utbetalt pengesum, viser ein til avkortingsregelen i § 7 i vedtekta som fastset at det skal 
gjerast fradrag for erstatning/oppreisning ytt frå anna offentleg oppreisningsordning. Gjennomsnittlig 
tildelt beløp i utvalet utgjer då kroner 327 000 kroner, mens gjennomsnittleg oppreisningssum til 
utbetaling frå kommunane er 232 000 kroner.  
 
Ein søknad blei avslått, då det ikkje var dokumentert omsorgssvikt. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Med helsing   
  

Åge Brekk    
sekretariatsleiar    



  

  

 

Nesset kommune 

  Ombygging NOS 

Plan for gjennomføring med fokus på HMS. 

Tid: torsdag 19.01.17 kl 09.30 – 11.30    Sted: møterom NOS 
Innkalt til møte: Ann Ragnhild Dyrli – avdelingsleder Sykehjemmet, Anne Merete Aarstad – 
verneombud Sykehjemmet, Kristine Gussiås – avdelingsleder Korttids- og Aldersdement, Solveig 
Reinset – verneombud Korttids- og Aldersdement og Anita Skyberg – avdelingsleder kjøkken. 
Alle Innkalte stilte til møte. 
 
Bakgrunn for møtet: 
Under forestående ombyggingsprosess er det tenkt at 9 pasienter skal bo i Korttidsavdelingen. 
Det er tenkt at de to nye rommene som skal bygges på Sykehjemmet skal høre til 
Korttidsavdelingen under ombygging. Pasientene må da innta sine måltider inne i Sykehjemmet 
der gruppe 2 allerede hører til. Det er i tillegg planlagt at Aldersdementavdelingen skal bestå i 
sin helhet i første og andre del av byggeprosessen. Disse endringene fører med seg en del 
organisatoriske og bygningsmessige utfordringer som vi her vil belyse. 
 
 
Det er planlagt at arbeidet med de 2 nye rommene på Sykehjemmet og arbeidet med heisen skal 
starte først. I den forbindelse ser vi følgende utfordringer: 

 Når heisen bygges: hvordan skal mat fra kjøkkenet, søppel og rent tøy/skittent tøy 
håndteres? Må dette fraktes rundt bygget utendørs og inn via baksiden? Hvor skal 
personalet og renholdere gå inn i avdelingen? Er det mulig å få bygd en midlertidig 
sluse/gang innendørs i korridoren mot Aldersdementavdelingen som unngår 
byggearbeidet med heisen?  

 2 nye rom i Sykehjemmet: Det er ønskelig med minst mulig trafikk gjennom 
hovedinngangen på baksiden da man kommer direkte inn i en av stuene på 
Sykehjemmet. Stuen er brukt av pasienter, pårørende og ved trim, andakter og 
musikkterapi. Det er av denne grunn ønskelig at en vegg inn mot spisesalen til gruppe 2 
blir satt opp først for så at den planlagte personalinngangen ved siden av de nye 
rommene blir bygd.  Slik vil det meste av bygge-trafikken gå den veien, og pasientene 
både i stuen og i spisesalen vil bli skjermet inntil de nye rommene er ferdig. Denne 
veggen er tenkt som en permanent løsning også etter byggeperioden. I veggen må det 
være en dør fra korridorsiden inn til spisesalen. Denne er tenkt fjernet etter 
byggeperioden. Det bør legges til rette for strømuttak til f.eks TV på innsiden av denne 
veggen. 
Korridoren utenfor de 2 nye rommene bør være tilrettelagt for at det er mulig å ta 
pasientsenger inn og ut av rom. I «Veiledning, best nr512, Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner» 
fra Arbeidstilsynet, anbefales det at korridor bør være 150cm bred. 

 
Bemanning: ved å tilføre 9 pasienter til Sykehjemmet må det være 3 nattevakter. Det er tenkt at 
den 3. nattevakten skal være ambulerende med tjeneste ute til hjemmetjenesten. Det vil da være 
nødvendig med 2 nattevakter i Aldersdementavdelingen. 



  

  

 

Nesset kommune 

 
 

 Rom 101 – 108 i eksisterende Korttidsavdeling skal huse 7 pasienter i byggeperioden.  

 Rom 108 er tenkt til nødutgang, medisinoppbevaring personalrom/vaktrom med 
personaltoalett. I dette rommet må det være opplegg til 2 stk datamaskiner og 1 stk 
telefon. Det må settes inn passende låsbart medisinskap og legges opp til flere strømuttak 
i dette rommet. 

 Varslingssystem/alarm på pasientrom: vil det eksisterende systemet fungere når 
avdelingen blir avkortet? Alarmsystemet på rom 101-107 bør kunne varsle til personalet 
inn på sykehjemmet da det skal være samme nattevakt på sykehjemmet og i 
Korttidsavdelingen. Av sikkerhetsmessige hensyn, spesielt på natt, er et fungerende 
varslingssystem i et så stort areal uhyre viktig.  

 Branntavle/brannsikkerhet: brann tavlen for Korttids- og Aldersdement er per i dag 
lokalisert ved hovedinngangen til Korttidsavdelingen. Hvordan løses dette under 
byggeprosessen? 

 Personalrommet («Rosastua») som er lokalisert midt mellom Sykehjemmet og 
Korttidsavdelingen tenkes brukt til stue for pasientene i Korttidsavdelingen. Her må det 
være mulighet for å sette opp en TV. 

 Mellom Korttidsavdelingen og Sykehjemmet er det en trappeoppgang hvor det kommer 
opp særdeles kald trekk, og det er fare for fall over rekkverk/trappegrind. Her anbefaler 
vi at det settes opp en vegg med låsbar dør (kodelås?). Da vil man minimere fallfaren og 
stenge av for den kalde trekken opp mot det som blir pasientstue. 

 
Måltidene for Korttidsavdelingen skal inntas i samme spisesal som gruppe 2 på Sykehjemmet. 
Her er det behov for følgende tilrettelegging for at det skal være praktisk gjennomførbart: 

 Kjøleskapet som står der i dag flyttes til enden av kjøkkenbenk. Døren på kjøleskapet må 
snues. OBS: strømuttak? 

 Oppvaskmaskin fra eksisterende Korttidsavdeling flyttes over til der kjøleskapet står i 
dag. OBS:Her må røropplegg og strøm legges til rette. Over denne oppvaskmaskinen må det 
legges inn ekstra benkeplate for å fylle inn hullet etter kjøleskapet som stod der.  

 Det bør settes opp flere overskap i kjøkkeninnredning. Helst skap som passer til den 
eksisterende innredningen. Flere pasienter betyr økt behov for oppbevaring. 

 Ekstra kjøleskap medbringes fra eksisterende Korttidsavdeling, og settes opp på andre 
siden av pipen. OBS: strømuttak? 

 Under matsituasjoner skal personalet stå for servering/oppvask til sin avdeling. Der det 
faller seg naturlig må/bør personalet bistå hverandre.  

 
Generelt: 

 Avdelingsleder Korttids- og Aldersdement er tenkt å ha kontor i tidligere lokale til 
fotpleier i underetasjen (ved inngangen til personaltøy). Her trengs det opplegg for 1 
datamaskin og 1 telefon. 

 Personalet på Sykehjemmet kan benytte personalrommet til stab 
(kjøkken/vaskeri/renhold) som pauserom i perioden 11.30 - 12.30.  

 Renholdspersonalet mister sitt rom oppe i Sykehjemmet, og er tenkt erstattet i 
underetasjen i plantegninger for ombygging. Hvor skal de oppholde seg under selve 
byggeperioden? 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse og omsorg 3/17 07.02.2017 

Nesset kommunestyre  16.02.2017 

 
 
 

Søknad om forlenging av salgsbevilling 

 
 

Rådmannens innstilling 

Korn Bryggeri AS v/ daglig leder Jan Bjarne Øverås gis bevilling for salg av øl med inntil 4,7 % 
alkohol for perioden 16.02.17 – 30.6.2020. 

 

Det forutsettes at videreført bevilling har samme gitte betingelser om salg som forrige periode.  

 

Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje:  

 Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00  

 Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00  

 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08.00 – 20.00  
 

Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 

 

Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk mv., Forskrift om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. og Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og 
serveringsloven for Nesset kommune. 
 

Saksopplysninger 

Korn Bryggeri AS v/ daglig leder Jan Bjarne Øverås søker om forlenging av tidligere gitt 
salgsbevilling, k-sak 103/14 - 11.12.2014 for fortsatt kunne selge øl med inntil 4,7 % alkohol fra eget 
utsalgslokale til private kunder, butikker og restauranter, samt utkjøring til utsalgssteder. 

 
De øvrige bevillingshaverne (Bunnpris, Prix, Eresfjord Coop og Vistdal Coop) fikk forlenget sine 
salgsbevillinger, k-sak 91/16 -  22.09.2016. Korn Bryggeri AS søkte ikke om forlengning av 
kommunal bevilling da de fikk statlig bevilling i 2016, men ser i ettertid at de må ha kommunal 
bevilling for å kunne selge alkohol direkte fra utsalgsstedet. 

 

Arkiv: U63 
 

Arkivsaksnr: 2016/962-16 
 

Saksbehandler:  Hege Frisvold Jørstad 



Lov om alkoholholdig drikk m.v. ble endret fra 1. januar 2016. Lovens § 1-6 om bevillingsperioden 
gir kommunestyret mulighet til å videreføre salgs- og skjenkebevillinger for inntil 4 nye år uten 
krav om søknad om ny bevilling. Forutsetningen for å fatte et slikt vedtak er at kommunestyret har 
foretatt en gjennomgang av kommunes alkoholpolitikk etter sist kommunevalg. k-sak 88/16 – 
22.09.2016. 
 
Hensikten med lovendringen er at den sparer kommunen for saksbehandling og den sparer 
bevillingshaverne for arbeid med søknader. Nesset kommune har få salgsbevillinger, og det er de 
samme bevillingssøkerne som forrige periode, og det er få eller ingen endringer som har betydning 
for å gi ny bevilling. 

 

 

 

Vurdering 

Nesset kommune har 4 salgsbevillinger fordelt på matvarebutikkene. Bevillingshaverne er godt 
kjent med betingelsene for salgsbevillingene, og følger gjeldene lovverk. Salgs- og 
skjenkekontrollør Nordfjeldske kontroll AS har ingen merknader og kommunen har ikke mottatt 
henvendelser fra Nav, Politiet eller Skatteetaten.  
 
Søknad om ny bevilling er tidkrevende for både bevillingssøker og saksbehandler. Det er få eller 
ingen endringer for ny periode, er det hensiktsmessig å videreføre disse bevillingene for ny 
periode.  
 

En videreført bevilling må ha samme gitte betingelser om salgstid som for forrige periode, og 
tidligere gitte betingelser er innenfor gjeldene lovverk for maksimum salgs- eller skjenketid. 

 

I henhold til  ”Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Nesset 
kommune”:  
 
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol er tillatt:  

 Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00  

 Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00  

 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08 – 20.00  
 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 

Videreføring av bevillingen vil gi samme tilgang på alkoholholdig drikke som i tidligere perioder. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 13/17 02.02.2017 

Råd for eldre og funksjonshemma  07.02.2017 

Utvalg for helse og omsorg 4/17 07.02.2017 

Nesset kommunestyre  16.02.2017 

 
 
 

Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste 

Vedlegg 

1 Fasade NV 

2 Fasade SØ 

3 Fasadeperspektiver 

4 Plan 1. etg 

5 Plan 2. etg 

6 Plan 3. etg 

7 Kartutsnitt, nytt bygg 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5.  

 

Hovedprosjektets anslåtte kostnader på kr 122 300 000 legges inn i økonomiplanen for 2018 – 2020, 
og fordeles på 2018 og 2019. Totalramme kr 123 000 000.  

 

Prosjektet finansieres med økt låneopptak, tilskudd fra Husbanken og 
merverdiavgiftskompensasjon. 

 

Detaljprosjektet gjennomføres i 2017, og gis bevilgning på kr 700 000. Bevilgningen finansieres med 
kr 600 000 i bruk av lånemidler og kr 100 000 i merverdiavgiftskompensasjon. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt. 3; anskaffelse av varige driftsmidler. 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/638-23 
 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 



I Nesset kommunestyre den 17.12.2015 ble det vedtatt at sak 150/15 «Forprosjekt nybygg 
helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste» skulle behandles sammen med «Økonomiplan 
2016-2019».  

 

Foranledningen til sak 150/15 var at det i økonomiplanen for 2015-2018 var lagt inn et prosjekt for 
å renovere utvendige fasader ved helsefløyen/ østfløyen ved kommunehuset, samt et prosjekt for 
renovering av legesenteret innvendig i helsefløyen/ østfløyen. 
De to prosjektene ble på grunn av byggets tilstand satt på vent, og administrasjonen mente at hele 
helsefløyen/østfløyen ved kommunehuset burde renoveres under ett prosjekt. 

 

Den 26.03.2015 ble det i PS 31/15 gjort vedtak i kommunestyret på at administrasjonen skulle 
utarbeide detaljprosjekt for bygging av 16 omsorgsboliger, lokaler til hjemmetjeneste og 
hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt i Eidsvåg sentrum.  

 

Da arbeidsgruppen begynte å se på detaljprosjektet for omsorgsboligene kom det frem forslag om 
å se prosjektet om omsorgsboliger, samt de to renoveringsprosjektene for østfløyen av 
kommunehuset i sammenheng.  
Derav sak 150/15. 

 

Forprosjekt for nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste har i gjennom 2016 vært 
gjennomført. I denne forbindelse har administrasjonen sett på aktuell tomt på den sørlige delen av 
parkeringsplassen ved kommunehuset. Det har vært utført grunnundersøkelse ved denne tomten, 
som også er retningsgivende for eventuelle andre tomter i Eidsvåg sentrum. Denne undersøkelsen 
utført av Norconsult AS, viser at et bygg i 2 - 3 etasjer som skal bygges i Eidsvåg sentrum må 
fundamenteres på peler, slik som andre omkringliggende bygninger tidligere er fundamentert i 
Eidsvåg sentrum. 

 
I saksutredningen er det ikke tatt høyde for kostnader ved piling. Før prosjektet har vært ute på 
anbudsrunde vil alle kostnadene være anslagsvis og stipulert. 

 

Det har vært utført en tilstandsrapport av østfløyen av kommunehuset som i dag inneholder 
legekontor og tannhelsetjeneste. Denne rapporten som er utarbeidet av Hammerø & Storvik 
Prosjekt AS, viser store rehabiliteringsbehov med en kostnad på om lag kr. 16 250 000 inkl. mva.  

 

For omsorgsboligene vil kommunen kunne få inntil 45% i investeringstilskudd fra Husbanken. 
Makssats pr omsorgsbolig er kr 1 415 000,-, altså kr 22 640 000,- for dette prosjektet. 
 

 

Slik administrasjonen ser det er det to alternativer som utpeker seg; 

 

 Alternativ 1; Nytt vinkelformet samlebygg plassert på sør og østsiden av kommunehusets 
parkeringsplass  

o 16 omsorgsboliger fordelt på 2. og 3. etasje. 
o Parkeringshus for hjemmetjeneste, vaktmestertjeneste, ansatte ved 

ambulansetjenesten og beboere i omsorgsboligene. Innendørs adkomst fra 
omsorgsboligene via heis. 

o Hjemmetjeneste i 2. etasje i tilknytning til omsorgsboligene. 
o Legesenter i 1. etasje. 
o Ambulansestasjon i tilknytning til legesenter.  
o Akuttmottak fra ambulansegarasje og direkte inn i skadestue/ behandlingsrom ved 

legesenter. 
o Tannhelsesenter i 2. etasje over legesenter. 
o Østfløyen/helsefløyen av kommunehuset rives. 



o Mulighet for påbygging av flere omsorgsboliger ved behov på den østlige delen av 
bygget. 

 

 Alternativ 2; Rehabilitering av kommunehusets østfløy/helsefløy, nybygg omsorgsboliger 
og hjemmetjeneste 

o Rehabilitering av østfløyen/helsefløyen av kommunehuset. 
o Nesset kommune må finne midlertidige lokaler til legesenter og tannhelsesenter 

mens rehabiliteringen av østfløyen/helsefløyen pågår. 
o Utlysing av anbudskonkurranse for privat utbygging av omsorgsboliger og lokaler 

til hjemmetjenesten. 
o Nesset kommune må leie lokaler til hjemmetjeneste 

 
Tabell 1: Alternativ 1; Nybygg helsehus: 

Alternativ 1 Areal, m2 BTA m2- pris Sum 

Omsorgsboliger 1611 26 000 41 886 000 

Hjemmetjeneste 335 26 000 8 710 000 

Legesenter 434 26 000 11 284 000 

Utleieareal (tannhelse etc.) 462 26 000 12 012 000 

Ambulansestasjon 250 26 000 6 500 000 

Parkeringshus 1056 15 000 15 840 000 

Sanering Østfløyen 778 Stipulert 1 000 000 

Opparbeidelse av parkeringsareal  Stipulert 600 000 

Sum eks mva   97 832 000 

MVA   24 458 000 

Sum inkl mva   122 290 000 

Tilskudd fra Husbanken   22 640 000 

Refusjon MVA   17 500 000 

Økt lånebehov   82 150 000 

 
Ved alternativ 1 vil alt areal foruten lokaler til hjemmetjenesten være utleiebasert, og utgiftene til 
bygging og drift av bygningen vil dermed tas inn igjen over leieinntekter.  
Nesset kommune som utbygger får merverdigavgiftskompensasjon for alt areal som benyttes til 
helse- og omsorgsformål (kompensasjonsberettiget virksomhet) utenom utleieareal til 
ambulansestasjon, privat tannhelsetjeneste og eventuelt annet utleieareal hvor kommunen selv 
ikke driver kompensasjonsberettiget virksomhet. 
 

Tabell 2; Leieinntekter ved alternativ 1 

Enheter Antall 
enheter 

Leie pr 
enhet 

Total 
leie pr 
måned 

Total 
leie pr år 

Antall år  Total leie i 
perioden 

Omsorgsboliger 16 7 500 120 000 1 440 000 40 57 600 000 

Garasjeplasser 16 700 11 200 134 400 20 2 688 000 

Ambulansestasjon 1 25 000 25 000 300 000 40 12 000 000 

Legesenter 1 25 000 25 000 300 000 50 15 000 000 

Tannhelsesenter 2 6 000 12 000 144 000 50 7 200 000 

Disponibelt utleieareal 1 20 000 20 000 240 000 50 12 000 000 

Totale leieinntekter i 
nedskrivingsperioden 

     106 488 000 

 

Tabell 3: Alternativ 2; Rehabilitering østfløy/helsefløy ved kommunehus 



Alternativ 2 Areal, m2 BTA m2- pris Sum i NOK. 

Rehabilitering østfløyen av 
kommunehuset 

778 Stipulert 13 000 000 

Sum eks mva   13 000 000 

MVA   3 250 000 

Sum inkl. mva 778  16 250 000 

Tilskudd fra Husbanken   0 

Refusjon MVA   3 100 000 

Økt lånebehov   13 150 000  

 

 

Tabell 4: Anslagsvis økte kostnader vedr. midlertidige lokaler til helsesenter 

Utgifter Totalsum 
Leie midlertidige lokaler til legesenter i 12 mnd 300 000 

Tilpasning av og flytting til midlertidige lokaler til legesenter 1 200 000 

Leie midlertidige lokaler til tannhelsesenter i 12 mnd 150 000 

Tilpasning av og flytting midlertidige lokaler til tannhelsesenter  500 000 

Totalt 2 150 000 

 

Ved både kommunal og privat utbygging vil det være behov for et detaljprosjekt, for kartlegging 
av hvilke funksjoner som ønskes inn i prosjektet, herunder blant annet tannhelsesenter og 
ambulansetjeneste. Det må settes opp en funksjonsbeskrivelse for bygget, både om det er 
kommunal utbygging eller privat utbygging.  

Om privat utbygging velges, bør Nesset kommune engasjere konsulent med spesialkompetanse 
innenfor dette området for å utrede hvilke økonomiske konsekvenser dette vil gi Nesset kommune 
både på kort og lang sikt.  

 
Telemarksforskning og Ernst & Young AS har i vurdering av selskapsform i forbindelse med 
helsehus i Nordhordland i 2013 skrevet følgende om privat løsning: «Vi tror at en privat løsning vil 
kunne gi høyere kostnader knyttet til leie av bygget – både fordi finansieringskostnadene for et privat AS 
alltid vil være en god del høyere enn for et interkommunalt selskap eller for en kommune, som begge har 
«kommunale lånevilkår», og fordi et privat AS må legge inn skatt som en kostnad. Med et spesialtilpasset 
bygg med lang leieavtale vil leietakerne uansett bære mye av den fremtidige risikoen knyttet til bygget, 
knyttet til endringer i fremtidig bruk og fremtidig vedlikehold, påkostninger, rehabilitering mv.» 

 

Byggestart vil for begge alternativene tidligst kunne komme i gang i 2018. Selv ved privat 
utbygging vil dette være gjeldende. Selve anbudsutlysningen vil bli utført på et tidligere tidspunkt 
enn ved kommunal utbygging, da mye av forarbeidet legges over på den private utbyggeren. 
Utlysing av konkurranse for eventuell privat utbygging vil tidligst kunne lyses ut i 2. eller 3. 
kvartal 2017. Deretter skal det foretas anbudsutvelgelse. Etter kontraktsinngåelse må prosjektet 
detaljprosjekteres av utbygger og alle formelle avtaler må være på plass før bygging kan tilta. 

 

 

Vurdering 

Tomten ved kommunehuset er ideell til plassering av omsorgsboliger. Her får boligene en sjønær 
plassering med god utsikt og gode solforhold. Boligene blir sentrumsnære, men likevel 
tilbaketrukket fra hovedveien. Her har beboerne gode muligheter til å selv å kunne nå 
servicefunksjoner som butikk, frisør, bibliotek og annet på egenhånd, også med rullator eller 
rullestol. Dette gir frihet til beboerne. Tomten er tilknyttet strandpromenaden, noe som gir gode 
muligheter for fysisk aktivitet. Ved å lage takterrasse vil beboerne få en skjermet uteplass ovenfor 
annen bebyggelse, med flott utsikt over sentrum og ut over fjorden. 



 

Tomten er aktuell for bygging om legesenter og tannhelsesenter tas inn i prosjektet for 
omsorgsboliger. På grunn av plassbehov rundt nytt bygg og eksisterende kommunehus, må da 
østfløyen/helsefløyen saneres bort. 

 

Underveis i forprosjektet har de helsefaglige ressursene pekt på positiviteten med å samle 
hjemmetjeneste, legesenter, tannhelsesenter og ambulansetjenesten i ett bygg. Et nytt bygg med 
samlede tjenester vil gi et fremtidsrettet bygg med et samlet og sterkt tverrfaglig miljø. Dette gir 
mulighet for tettere samarbeid, noe som vil gi større trygghet for både beboerne ved 
omsorgsboligene og de øvrige innbyggerne i Nesset kommune. Et samlet fagmiljø vil være positivt 
for fremtidig rekrutering av helsepersonell. Det vil også være en trygghet for de ansatte. 

 

I alternativ 1 er det lagt opp til parkeringshus under omsorgsboligene som skal være til benyttelse 
for beboere ved omsorgsboligene, hjemmetjenesten, vaktmestertjenesten og for ansatte ved 
ambulansetjenesten. Dette gjør at bilene til enhver tid står sikret mot hærverk og tyveri. De vil også 
være fri for snø og is vinterstid, noe som vil lette arbeidsdagene til personalet. For beboerne ved 
omsorgsboligene vil det bli direkte tilgang til parkeringshuset fra heisen, noe som betyr at de 
slipper ut på snø og isdekt areal for å komme seg til bilene sine. Dette er en løsning som kan hindre 
fallulykker. Øvrig parkeringsareal utendørs vil da være frigjort til ansatte ved kommunehuset og 
besøkende ved kommunens tjenester og omsorgsboliger. 

 

Ved å legge ambulansestasjonen i tilknytning til legesenter får man et skjermet akuttmottak 
innomhus ved at ambulansen kan kjøre inn i ambulansegarasjen og derfra ha tilgang direkte til 
skadestuer/behandlingsrom. Dette vil være en stor forbedring mot dagens løsning hvor 
ambulansen parkerer utendørs, like ved inngangen til helsesenter og like utenfor kontorene til 
kommunehuset. Det er opprettet en dialog vedr. denne løsningen med helseforetaket i Møre og 
Romsdal, men det er for tidlig til å si noe om de vil gå inn på en slik avtale. Om det ikke blir aktuelt 
med denne løsningen for helseforetaket, kan ambulansestasjonen enkelt tas ut av prosjektet. 

 

Ved å samlokalisere legesenter med de planlagte omsorgsboligene og hjemmetjenesten kan 
legesenteret være i normal drift i dagens lokaler frem til nye lokaler står klare. Dette vil være en 
klar fordel for brukerne av helsetjenestene i Nesset kommune. 

 

Skal østfløyen av kommunehuset rehabiliteres må det finnes midlertidige lokaler til legesenter og 
tannhelsetjenesten mens rehabiliteringen pågår. Dette vil i rehabiliteringsfasen gi forhøyede 
driftsutgifter ved at leiekostnader for midlertidige lokaler vil påløpe. Det må også tas høyde for en 
del utgifter vedr. tilpasninger av midlertidige lokaler, flytting av utstyr og infrastruktur.  

 

Ved å velge alternativ 2 fremfor å bygge et nytt samlebygg vil man få et mer oppdelt fagmiljø, og 
ressursutnyttelsen vil ikke bli like funksjonelt.  

 

Ved kommunal utbygging vil kommunen få merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av 
omsorgsboliger for heldøgns pleie og omsorg. Private utbyggere vil under gitte forutsetninger også 
kunne oppnå rett til merverdiavgiftskompensasjon.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Alternativ 1 vil med en anleggskostnad på kr 122 290 000, anslagsvis gi økte lånekostnader på kr 
82 150 000, tilskudd fra Husbanken på inntil kr 22 640 000 og merverdiavgiftskompensasjon på kr 
17 500 000. Dette alternativet vil gi leieinntekter på anslagsvis kr 106 488 000 i løpet av byggets 
nedskrivingsperiode. 

 



Alternativ 2 vil med en anleggskostnad på kr 16 250 000, anslagsvis gi økte lånekostnader på kr 
13 150 000, og merverdiavgiftskompensasjon på kr 3 100 000. Alternativ 2 vil gi økte 
driftskostnader i rehabiliteringsfasen på anslagsvis kr 2 150 000, økte leieutgifter til leie av lokaler 
til hjemmetjenesten. Dette alternativet vil gi leieinntekter på anslagsvis kr 22 200 000 i 
nedskrivingsperioden. 

 

 

Betydning for folkehelse 

På bakgrunn av de erfaringer administrasjonen har i forhold til hvem som søker om kommunal 
omsorgsbolig, så er det en svært sammensatt gruppe, hvor mange behov skal dekkes. Noen av 
søkerne vil ha mindre behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter at de har fått en egnet 
bolig med mulighet for å lett komme seg til nødvendige servicefunksjoner. Andre vil være 
avhengig av tilsyn og pleie mer eller mindre gjennom hele døgnet, og av flere fagpersoner 
samtidig. Behovet for tekniske hjelpemidler, teknologi og varslingstjenester vil også variere i stor 
grad. Ved å samlokalisere omsorgsboliger, hjemmetjeneste, legesenter, tannhelsesenter og 
ambulansetjenesten kan Nesset kommune tilby beboerne ved omsorgsboligene et sterkt og samlet 
helseteam. Også for øvrige innbyggere i Nesset kommune er det en styrke å kunne tilby et samlet 
og tverrfaglig helseteam. Ved å legge opp til parkeringshus med innendørs adkomst fra heis vil 
man kunne hindre fallulykker ved at beboerne slipper ut på is og snødekt areal for å nå bilene sine. 
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Nybygg bofellesskap for funksjonshemma  - 4 leiligheter Holtan 

Vedlegg 

1 Kartutsnitt reguleringsplan Holtan 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner oppstart av detaljprosjekt av nybygg for bofellesskap tilrettelagt for 
heldøgns tilsyn og pleie. Boligen inkluderer 4 leiligheter og beregnet for personer med 
utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne.    
Anslått brutto kostnader kr. 13.000.000-. 
Prosjektet finansieres ved låneopptak, tilskudd fra husbanken og merverdiavgiftskompensasjon. 
Detaljprosjektet gjennomføres i løpet av 1. halvår 2017 og finansieres av beløp vedtatt brukt til 
bygge sammen avlastningsboligen  og nærmeste omsorgsbolig.  

 

 

 

Saksopplysninger 

I budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 er det avsatt kr. 1.000.000.- til finansiering av sammen- 
bygging av dagens avlastningsbolig og den nærmeste omsorgsboligen.  Bakgrunnen for at det fra 
administrasjonens side ble foreslått å bygge sammen disse to boligene var at det i løpet av høsten 
2016 ble avklart at kommunen vil få en ny bruker, som har behov for heldøgns tilsyn,  og at denne 
kunne ha felles  personalressursen med en annen bruker.   

Etter at budsjettarbeidet for 2017 ble avsluttet er det også avklart at kommunen vil få enda to 
bruker som det må legge til rette for og som har behov for heldøgns tilsyn og pleie. 
Det å samle disse 4 brukerne i hver sin leilighet under samme tak vil være ressursbesparende.  Det 
ligger også bedre til rette for å kunne gi brukerne et bedre tilbud når det gjelder kvalitet og trivsel. 

 

Kommunen har også mottatt en ny søknad om avlastning i forhold til et barn i løpet av 2017. Dette 
har resultert i at administrasjonen har kommet til at det vil være fornuftig å fortsatt bruke 
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avlastningsboligen til det formål den ble planlagt til.  
 

 

 

Organisasjonsmessig vil personalet i den nye boligen være organisert innenfor avdeling bo og 
avlastningstjenesten.  Den nye boligen bør derfor bygges på området Holtan.  Leilighetene bør 
tilsvare de som er i dagens bofellesskap med stue/kjøkken, bad og et soverom.  Dagens 
bofellesskap på Holtan skal fortsatt være «hovedboligen», de av brukerne som har størst behov for 
bistand og hjelp bør bo der.  De felles ukentlige sosiale sammenkomster for denne målgruppen 
skal fortsatt være i eksisterende bofellesskap. Et område på Holtan, som eies av kommunen og som 
er regulert til boligformål passer svært godt til en evt. ny omsorgsbolig.  Kart følge vedlagt.  

 

 

Vurdering 

I etterkant kan en vel si at det muligens var lite gjennomtenkt å bygge sammen avlastningsboligen   
og den nærmeste omsorgsboligen.  Dette ville bl.a. redusere i redusert bruk av avlastningsboligen. 

Det at en også etter at budsjettarbeidet for 2017 var ferdig ser at en får 2 ny brukere som har behov 
for heldøgns tilsyn så er det få andre alternativer enn å bygge en ny bolig.  Alternativet ved å nytte 
flere av dagens omsorgsboliger til disse brukeren vil bli kostbart bemanningsmessig.  Det haster 
derfor med å få fullført ette byggeprosjektet. Omsorgsboligene på Holtan var når de ble bygd 
fortrinnsvis beregnet på eldre.  Bygging av en ny bolig, som foreslått ovenfor, vil åpne for at 
leilighetene i dagens omsorgsboliger i større grad kan nyttes til den eldre del av befolkningen.  
Administrasjonen har vurdert om en skal bygge 5 nye leiligheter, kartlegging av behov tilsier  4.   I 
husbankens retningslinjer går det fram at de kun vil bli utbetalt tilskudd til leiligheter som er brukt 
til formålet.  Dersom en får reist dette bygget med 4 leiligheter vil vår del av den nye kommune ha 
10 slik leiligheter til rettelagt for heldøgns tilsyn for denne målgruppen. Dette bør dette behovet i 
langt tid framover.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Husbanken kalkulere med en anleggskostnad pr. boenhet når det gjelder omsorgsboliger på kr. 
3.144.000,-.  Maks tilskudd pr, boenhet er kr. 1.415.000,-.   Kommunen vil også slik ordningen er i 
dag få refundert moms.   Ut i fra dette vil antatt netto kostnad for hele boligen komme på ca.   kr. 
5.000.000,-.   Årlige drift og vedlikeholdsutgifter samt renter og avdrag skal finansieres gjennom 
husleien.  Husleie ved Holtan bofellesskap er i dag kr. 5.200,- pr. måned.  Husleie vil bli justert opp 
fra 1.5. 17.  (leieboerne betaler selv strøm).  

 

 

Betydning for folkehelse 

Det å samle disse 4 brukere i en og samme bolig i hver sin leilighet vil væte positiv for brukerne 
helse. Dette gjelder bl.a. i forhold til at en slik fellesskap vil giv økt trivsel, forholdene ligger også 
bedre til rette for å gi en bedre kvalitet på tjenesten.  Det at en planlegger og bygger en ny bolig 
resultere at arbeidsforholdene for de tilsatte blir lagt bedre til rette, noe som også påvirker de 
tilsattes helse. 
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