
ProsjektRapport Nytt bofellesskap Nessjordet. 

 

Bakgrunn: 

Boligsosial handlingsplan ble vedtatt av kommunestyret 19.03.12. I planen beskrives ulike tiltak for å 

imøtekomme fremtidige behov innfor boligsosiale tjenester, herunder behov for ulike boliger for 

flere målgrupper. Inderøy kommune vedtok i budsjettet for 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 

bevilgninger for oppstart av arbeidet med realisering av bofellesskap med 16 omsorgsleiligheter og 2 

avlastningsrom med felles stue/bad.  

Boligsosial handlingsplan slår fast at det over tid er behov for noe økning i antall boenheter ut fra en 

kartlegging som ble gjort under arbeidet med Boligsosial handlingsplan og at dagens organisering 

med hel eller delvis døgnbaserte tjenester til psykisk utviklingshemmede gjøres i 4 – 5 boliger, 

erfaringer tilsier at dette er  lite formålstjenlig og økonomisk bærekraftig.  

Denne type botiltak skal bygges på normaliseringsprinsippet, dvs at utviklingshemmede skal ha 

anledning til å leve et liv så nært det ”normale” som mulig. Selv for utviklingshemmede med 

omfattende behov, må boform og tjenester ikke få institusjonspreg. Dette må ses i lys av de faktiske 

mulighetene i forhold til den enkelte brukers behov/ ønsker og livskvalitet, men også økonomiske og 

praktiske hensyn ved etablering og drift.  Dette har vært utgangspunktet i det arbeidet som er gjort. 

 

For å gi gode og trygge tjenester til disse personene vurderes det som mest hensiktsmessig å 

etablere samlokaliserte boliger – bofellesskap med heldøgns bemanning. Dette ut fra at tiltenkte 

leietakere har et kjent hjelpebehov og basert på drifts- og brukererfaringer ble det skissert at 

bofellesskapet bør oppføres i fløyer, med 3 – 8 leiligheter i hver, sammenbygd med personalbase/ 

fellesfunksjoner.  

Sett fra et brukerperspektiv vil det ofte være uhensiktsmessig å bygge over flere plan, slik at denne 

type bygg er relativt arealkrevende. Arealbehov for et bofellesskap med 12 – 16 boliger er estimert til 

1200 – 1 800 m2 BTA.  

Følgende kriterier var utslagsgivende ved valg av lokalisering; integrasjon i etablert boligområde - 

unngå institusjonspreg, men akseptere at bygningsvolumer og utforming allikevel gir noe segregert 

integrasjon. Botilbudet til denne brukergruppen er allerede sentralisert i sentrum på Straumen og i 

Mosvik sentrum. Nærhet til dag og arbeidstilbud, kollektiv transport og andre servicefunksjoner har 

også vært en del av kriteriene ut fra at dette medfører mindre tids- og ressursbruk ift transport. 

2. Tomteforhold/ reguleringsplan 

Det er avsatt tomt ved på Nessjordet (B1).  Tomten ligger sentralt til med kort avstand til ulike 

servicefunksjoner og arbeid/aktivitetstilbud til flere av beboerne.  



Arbeidet med detaljert reguleringsplan har vært koordinert/ledet av Arkiplan AS.  Etter høringsfristen 

er det kommet innsigelser eller varsel om innsigelser: 

 I hovedtrekk er det to sider som nevnes, arealutnyttelse av tomten og tilpasning av høyden ift bygg i 

omgivelsene. Det vises for øvrig til vedlagte høringssvar. 

 

3. Skisseprosjektet 

Inderøy kommune har engasjert Arkiplan AS for å utarbeide skisseprosjekt, detaljreguleringsplan og 

anbudsgrunnlag for det nye bofellesskapet på Nessjordet.  Parallelt med planarbeidet har det blitt 

arbeidet med et skisseprosjekt/ konsept med beskrivelse for 16 boliger og 2 avlastningsrom med 

bemanning. 

Ved å etablere fellesskapsløsninger finnes det alltid en fare for å bygge nye miniinstitusjoner. Dette 

er berørt og tatt inn i det arbeidet som er gjort i referansegruppen. Det må også nevnes at innholdet i 

bofellesskapet er en faktor som må nevnes. institusjon eller ikke - påvirkes også av andre aspekter 

som ansattes holdninger, måten tjenestene blir organisert på og lokalisering. Erfaring har vist at tette 

bofellesskap kan fungere godt for noen, men er komplisert og kan bidra til konflikter og frustrasjon 

der det ikke fungerer.  

I utarbeidelsen av skissen er det lagt vekt på følgende: 

 Egen inngang, ingen skal være nødt til å gå forbi vaktrom for å komme til eget hjem. 

 Alle leiligheter skal ha adkomst fra vei  

 Egen utebod. 

 Ingen av leilighetene har innvendiginngang direkte ut i fellesareal. 

 Bygget skal være planløst slik at alle leietakere skal kunne bevege seg rundt i bygget uten å 
måtte be om assistanse. 

 Felles areal som skal kunne benyttes fleksibelt. Planen er flyttbar/skyvbare vegger slik at 
deler av rommet kan skjermes ved behov.  

 Stort kjøkken som kan benyttes til måltider sammen for de som måtte ønske dette.  

 Fellesrom skal også gi mulighet for ulik aktivitet. 
 

Husbankens veileder for utforming av sykehjem og omsorgsboliger anbefaler små grupper fra 4 til 

maksimum 8 boliger. Det er viktig å presisere at dette er veiledende og at det gjennom de seneste 

årene er bygget mange bofellesskap, med tilskudd fra Husbanken, med større antall leiligheter enn 8. 

Øverhagan bofellesskap er et bofellesskap for utviklingshemmede i Røros, hvor det er 15 leiligheter. 

Det ble tatt i bruk juni 2012. 

Basert på de opprinnelige prinsipper/skisser og arbeidet i referansegruppen er det utformet et bygg 

med 12 leiligheter på ca 45 m2 , 3 leiligheter på ca 55 m2 og 1 på ca 75 m2. De større leilighetene kan 

enten huse beboere med store fysiske funksjonshemminger/hjelpebehov, eller de kan fungere som 

boliger for par. Avlastningsbolig – består av to soverom på henholdsvis 9 m2 og 19 m2 med 

tilhørende fellesrom (toalett, kjøkken, stue) 



Bygget blir liggende i gangavstand til alle sentrumsfunksjoner. De fleste av leietakere i målgruppen 
har dagtilbudet i en bedrift som er i nærmiljøet, dvs. gangavstand. 
 
4 Prosessen: 

Det ble nedsatt en prosjektgruppe som fikk i mandat i å utarbeide en prosjektbeskrivelse for 

godkjenning av prosjekteier. Prosjektbeskrivelsen ble godkjent av prosjekteier og arbeidet ble 

umiddelbart igangsatt. Før arbeidet med utarbeidelse prosjektplan var det viktig å avklare hvor stor 

interesse det var for nåværende leietakere å flytte til et nytt bofellesskap på Nessjordet.  

Prosjektleder og to prosjektmedarbeidere innkalte pårørende/hjelpeverge til dialogmøte.  I etterkant 

av dialogmøtene ble de som er tiltenkt ny leilighet gitt et skriftlig tilbud med en svarfrist ut fra at det 

skulle gi en pekepinn om hvor mange som ville flytte. Pr i dag er det 14 pårørende som har svart 

positivt.   Referat fra disse møtene vedlegges.  

Møter der pårørende/brukergruppen har vært representert: 

22 en til en samtaler (prosjektgruppen – hjelpeverge/pårørende) 
1 fellesmøte i samarbeid med NFU 
1 fellesmøte for beboere tenkt i bofellesskap med yngre beboere 
1 orienteringsmøte i rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldres råd 
Referansegruppa har hatt 3 møter med Arkiplan AS og 
2 internt møte. 
 
Referansegruppa har bestått /består av representanter for brukere/pårørende, Vernetjenesten, 
tillitsvalgte, ansatte, ledelse og administrasjon. 
 
Prosjektgruppa/kommunen har hatt: 
 
2 personalmøter med ansatte med tema: Nytt bofellesskap. 
1 møte med husbanken 
2 møter  med ArkiplanAS 
 

5 Økonomi: 

I forbindelse med prosjektering av nytt bofellesskap på Ness jordet er det fremkommet foreløpige 

kostnadstall, basert ut fra tilbakemeldinger fra Arkiplan AS. De estimerer en totalkostnad på kr 

35.600 mill. Arealbehovet er gjennomgått og redusert fra opprinnelig romplan. Det er allikevel et 

misforhold mellom antatt arealbehov og budsjettramme. For å synliggjøre økonomien i prosjektet gis 

følgende oversikt: 

Bofellesskap – 16 leiligheter – 2 avlast.rom med fellesareal og personalbase Prosjektkostnad 

Bygning – BTA 1300 kvadrat Herav utenomhus 2600 kvadrat 32,500 mill 

Marginer, reserver   3,100 mill 

Totalt 35,600 mill 

Tab. 1 

Mrk: Tallmaterialet bygger på Arkiplan AS sitt estimat og vårt antatt minste arealbehov. 
Arealbehovet er fremskaffet gjennom veileder fra Husbanken og sammenlignbare prosjekt og 



eksisterende boligmasse. Når det gjelder eksisterende boligmasse, så er leilighetene 5 – 10 kvadrat 
større. I tillegg er det tatt høyde for noen tilpasninger knyttet til en leilighet. 

1300 kvadratmeter bygg og 2600 kvadratmeter uteareal innebærer et estimat på kr 35.600 mill, inkl 
marginer/reserver. 

Marginer, reserver – er forventede tillegg, prisstigning og byggherrens sikkerhetsmargin. 

Merverdiavgift: Oppføring av nytt bofellesskap gir rett til kompensasjon for merverdiavgift. Det er 
beregnet at investeringene vil medføre en kompensasjon på kr 7.120 mill. Det antas at hovedtyngden 
av aktivitet vil skje i 2013 og at full kompensasjon (25%) kommer til fratrekk på investeringene. 

Investeringstilskudd: Husbanken yter tilskudd inntil 30% av godkjente anleggskostnader for 
omsorgsboliger med fellesareal, begrenset oppad til kr  687 000 kroner per bolig  og 40 % av 
godkjente anleggskostnader for plass i institusjon, begrenset oppad til 916 000 kroner per plass. NB! 
Det er lagt inn forslag om økning i statsbudsjettet. Dette innebærer en økning til henholdsvis kr 
840 000 for omsorgsboliger og kr 1 120 000 for institusjonsplasser. Dette er maksbeløp ift kostnad pr 
enhet (2.800 mill i 2013), prosjektets anleggskostnader tilsier at man ikke når maks 
investeringstilskudd. 

Prosjektet skal ha 16 leiligheter med døgnbemanning og 2 avlastningsrom. 1 av leilighetene blir 
«hjemlet» som barnebolig. Avlastningsrom og barnebolig er pr definisjon å betrakte som institusjon. 
Brukere betaler ikke noe for leie og tjenesten er gratis. Investeringstilskudd er estimert ved å benytte 
husbankens kalkyleverktøy. Følgende forutsetninger er lagt inn i kalkyleverktøyet: 15 
omsorgsleiligheter og 3 institusjonsplasser (1 barnebolig og 2 avlastningsrom). Dette gir følgende 
investeringstilskudd: 15 omsorgsboliger kr 8. 900 mill og 3 institusjonsplasser kr 2. 400 mill – totalt kr 
11. 300 mill. Beregning er kvalitetssikret med Husbanken avd Trondheim. 

Finansiering 

Investering 35 600 000 

- Merverdiavgiftskompensasjon (25% i 2013)   7 120 000 

- Investeringstilskudd 16 omsorgsboliger 11 300 000 

Låneopptak 17 180 000 

Totalt 35 600 000 

Tab. 2 

Driftsbudsjett: 

Ved beregning av kapitalkostnader er husbankens lånekalkulator benyttet. Det er brukt en rentefot 
på 5 %. Avdrag på lån er medtatt i kapitalkostnadene med en løpetid på 40 år. 

Husleiekalkulasjon. Det er forutsatt en husleie på kr 6200,- pr mnd for 11 leiligheter (45m2) og kr 
6500, pr mnd for 4 leiligheter 55/75 m2..  Det er ikke husleie for 1 leilighet (barnebolig) og 2 
avlastningsrom. Beløpet er estimert fra 2014 nivå. Husleie i PU boliger 50 – 55 kvadrat er i 2012 på kr 
5700,- eks strøm – foreslått husleie i 2013 er kr 5815,-. Anslagene kr 6200 – kr 6500,- må forstås som 
et foreløpig anslag og at eksakt beregning av leie vil bli gjort når det endelige kostnadsbilde er kjent. 
Det er ikke tatt høyde for indeksregulering i løpetiden. 

Personellressurser skal overføres fra eksisterende arbeidsplasser og det skal utarbeides en ny 
bemanningsplan med fokus på hjelpebehov og en effektiv drift.  Det legges inn en 
effektiviseringseffekt som følge av økt effektivitet i forhold til bemanning av natt – tjenester, 



redusert bruk av omsorgslønn og hjemme avlastning. Effektiviseringsbeløpet tas som fradrag i netto 
års kostnad. 
Forvaltning/driftskostnader har tatt utgangspunkt i en pris på kr 500,- pr kvadrat pr år. 

Driftskostnader 

Kapitalkostnader 995 000 

Forvaltningskostnader 
(skatt/avgift/forsikring) 
Driftskostnader (løpende drift, 
renhold, energi, vann/avløp, 
avfall) 
Vedlikehold 

650 000 

Sum kostnad pr år 1 645 000 

Tab 3. 

TOTALØKONOMI 

Driftskostnader pr år 1 645 000 

Effektivisering natt tjenester -700 000 

Effektivisering 
avlastning/omsorgslønn 

- 250 000 

Husleie -1 130 400 

Netto   
435 400 

Tab 4. 

 

Andre sekundære gevinster: Prosjektet vil gi andre gevinster som indirekte vil medføre en 

effektiviseringsgevinst. Det ligger imidlertid noe usikker knyttet til disse effektene, eks salg av frigjort 

boligmasse, ytterligere effektiviseringstiltak på driften – gjennom å imøtekomme økt etterspørsel på 

tjenester innenfor samme personalressurs, energi og miljø gevinster osv. Disse effektene er ikke 

medberegnet i ovennevnte oversikt. 

6. Konklusjon 
 
Trenden de siste årene har vist et stadig økende behov for flere tilrettelagte boenheter for personer 
med utviklingshemming, og det foreliggende skisseprosjekt vil derfor representere et tiltrengt løft for 
kommunens tilbud til målgruppen og deres pårørende.  
Tiltaket vil kunne dekke opp for det antatte behovet som boligsosial handlingsplan angir for tiden 
framover, ut fra at prosjektet vil kunne frigjøre boligmasse som kan benyttes til andre målgrupper. 
Bofellesskapet får sin lokalisering i et etablert nærmiljø med korte avstander til samfunns- og 
servicefunksjoner. Bygget er gitt en form som innehar gode estetiske kvaliteter, godt tilpasset sine 
omgivelser og er utformet med en nøktern bruk av arealer. Samlet gir dette kvaliteter som, 
foruten å medvirke til et godt bomiljø med hensyn på muligheter for sosialt fellesskap og aktivitet, 
også vil sikre beboerne nødvendige tjenester på en tilfredsstillende og rasjonell måte. 
 
Det er noen forutsetninger som må avklares i det videre arbeidet med realisering av prosjektet. 

 Husbanken sin tilslutning til at vi kan sende søknad om tilskudd. 

 Detaljreguleringsplan – avklaringer ift høringsinnspill 

 Økonomi 

 Bindende husleieavtaler 



Husbanken: 
Husbanken gir tilskudd til investeringer for omsorgsboliger og institusjoner under forutsetninger at 
oppføring av bygget er i tråd med statlige føringer/anbefalinger. 
I løpet av arbeidet er det blitt fremmet synspunkt fra NFU at det er for mange leiligheter og at 
antallet har en betydning for om dette vil bli oppfattet som en institusjon. Det vises for øvrig til 
vedlagte uttalelse fra NFU – som ble sendt til Husbanken. 
 
Prosjektgruppen hadde tidlig i prosessen et møte med Husbankens, hvor Fylkesmannen deltok. I 
dette møtet ble en grop beskrivelse av prosjektet presentert, ut fra at ingen skisser forelå på dette 
tidspunkt. I tillegg avklarte partene enkelte spørsmål omkring prosjektet, herunder Bolig sosial 
handlingsplan. En av avklaringene gikk på hvilken målgruppe prosjektet skulle favne.  
I tillegg ble prosjektets størrelse nevnt og det kom tilbakemeldinger på at Inderøy kommune må 
begrunne sine behov for dette prosjektet når Husbanken har gitt tilbakemelding på at søknad om 
tilskudd kan sendes. 
Skissetegninger er sendt til Husbanken og de vil innkalle, i lag med Fylkesmannen, til et møte før en 
evt søknad kan sendes. Pr i dag er det ikke kommet noen innkallelse. 
Det er en forutsetning for gjennomføring av prosjektet at det gis tilskudd fra Husbanken.  Det er 
vurdert mest hensiktsmessig og avvente videre arbeid med Arkiplan AS i påvente av hvilke 
tilbakemeldinger Husbanken gir ift tilskudd. 
 
Detaljreguleringsplan: 

Arkiplan AS har mottatt høringsuttalelser og arbeider videre med dette arbeidet i påvente av at 

Husbanken skal gå igjennom det som er gjort så langt. 

Økonomi: 

Opprinnelig budsjettramme og prosjektet sitt omfang er ikke sammenfallende og det er lite realistisk 
at det kan bygges 16 leiligheter og 2 avlastningsrom innenfor opprinnelig ramme. Endringer i 
prosjektet, eks at deler av prosjektet faller ut, vil redusere den økonomiske  effekten  i prosjektet. 
Det er derfor behov for avklaringer knyttet til økonomi. 
 
Bindende husleieavtaler: 
 
Det er ikke utarbeidet og signert noen bindende husleieavtale for de personene som får tilbud om å 
flytte inn i nytt bofellesskap. I starten hadde prosjektgruppen møter med pårørende/hjelpeverger 
angående prosjektet og i etterkant av møtene ble det sendt et tilbud om leilighet i nye bofelleskap.  
Dette var ikke bindende for partene, men et behov for å avklare hvor mange som var interessert i å 
flytte. Av de som har fått tilbud er det tre personer som ikke har svart. To av disse har gitt positive 
tilbakemeldinger ift prosjektet, mens en person er skepsis til om dette er en boform som passer. 
Det er en forutsetning at det etableres bindende avtaler etter at andre sider av prosjektet er avklart, 
eks tilskudd, økonomi og reg.plan. 


