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Kommunestyret

Videre planlegging avlastningstilbud, barnebolig og boligtilbud for personer 

med funksjonshemming

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til revisjon/presisering av Boligsosial handlingsplan kap 
5.0 Fremtidig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo oppfølgning  og kap 7.0  som omhandler 
tiltaksplan.

Et konkret forslag til utbyggingsløsning fremmes samtidig med forslag til revisjon av plan. 
Utbyggingsløsningen skal tilfredsstille nasjonale føringer til dimensjonering og brukersammensetning, 
jfr. Husbankens konkretiseringer etter behandlingen av Nessjordalternativet.

Utredningen legges opp slik at Kommunestyret kan ta beslutning om gjennomføring samtidig med 
behandlingen av budsjett og økonomiplan til høsten.

Vedlegg
1 Svar vedrørende forespørsel - investeringstilskudd - Bofellesskap Nessjordet -

Inderøy kommune
2 Kart - Nessjordet
3 Kart - Nessjordet 2

Bakgrunn. Bofellesskap Nessjordet.



Husbanken har avslått søknaden om finansiering av to boenheter med i alt 15 boliger for personer med 
funksjonshemming lokalisert til samme tomt på Nessjordet. I prosjektutredningen var medtatt en 
avlastningsenhet med to avlastningsrom/leiligheter og en barnebolig.  

Ved eventuell realisering ville da Inderøy kommune ha:

To (tre)  bofellesskap, med heldøgn omsorg, for målgruppen personer med funksjonshemming 
med til sammen 23 boliger. (Bofellesskap eller bofellesskapene Ness og bofellesskap Årfallet)   
Nessjordalternativet omfattet i realiteten 2 ganger 8 bofellesskap på samme tomt.

1 barnebolig (leilighet)

To avlastningsplasser (rom) for barn og unge.

Prosjektet ville gi netto tilgang på 3 leiligheter for å dekke behovene i første del av planperioden. I 
tillegg skulle det tilstrebes at Årfall ble et bofellesskap for yngre beboere.  

Dagens bofellesskap ved Lautan, Bucktrøa og Vennavold var forutsatt avviklet og lokaliteter stilt til 
disposisjon for andre formål i henhold til boligsosial handlingsplan. (f.eks flyktninger, rus etc – eventuelt 
etter ombygging)

Prosjektet ville etter forutsetningene  gi  1) en økning i volum og kvalitet på boligtilbudet til personer 
med funksjonshemming   2) et utvidet og bærekraftig avlastningstilbud og 3) barnebolig  til en 
driftskostnad lavere enn i dag. Løsningen ville gjøre det lettere å rekruttere bemanning og relevant 
kompetanse, gi bedre forutsetninger for gode arbeidsmiljøer og i praksis styrket mulighetene for å øke 
heltidsandelen.

Denne saken omhandler spørsmålet om på hvilken måte kommunen skal arbeide videre med å finne 
alternative løsninger når utredet hovedkonsept ikke er akseptert av Husbanken.

Nærmere om Husbankens konklusjoner og premisser for disse.
Husbanken anbefalte i sitt tilsvar om investeringstilskudd, datert 14.02.2013, at prosjektet omarbeides 
ut fra at det er for omfattende med hensyn til samlokaliseringen av antall boenheter, ulike 
brukergrupper og tilpasning til omgivelsene.

Den 22.02.2013 ble det avholdt et dialogmøte mellom Husbanken og Inderøy kommune – i dette møte 
ble deres tilsvar gjennomgått. Hovedpunkter fra Husbanken var blant annet:

a. Barnebolig og avlastning barn og unge må sees på som et prosjekt og må ikke 

samlokaliseres med andre brukergrupper.

b. Bofellesskap for personer med utviklingshemming, som skal bygges med 

investeringstilskudd, skal ikke være større enn 8 leiligheter. Det kan ikke bygges to 

bofellesskap med 8 leiligheter på samme tomt.  

Konsekvenser for vår videre strategi og planlegging.

Inderøy kommune må legge til grunn at det løsningsforslag som ligger i forprosjektet ikke vil få 
Husbankfinansiering m/tilskudd.  Husbankens vedtak er ikke påklagbart. 



Det vil være opp til kommunen og vurdere om prosjektet samlet likevel ville vært formålstjenlig –
uavhengig av Husbankfinansiering.  Dette alternativet synes ikke å være aktuelt og forfølge.

Med dette avslaget vil vi måtte bruke tid på og identifisere alternative løsninger. Disse vil uansett 
medføre merkostnader – og mest sannsynlig vesentlige merkostnader og som må finne sin plass i 
budsjett- og økonomiplanen.

Vi må arbeide videre etter to hovedlinjer:

- identifisere og konseptvurdere alternative løsninger for avlastning og barnebolig

- Identifisere og konseptvurdere alternative løsninger for en mindre økning i boligtilbudet til 

personer med funksjonshemming.

Når hovedkonseptet er avvist antar rådmannen at det er mest realistisk og bygge videre på den 
bygningsmessige infrastruktur av kommunale leiligheter/bofellesskap som vi har – og eventuelt utvide 
og omdisponere denne noe. Denne vurderingen er av foreløpig karakter !

Dagens tilbud om avlastning og barnebolig. 

Barnebolig og avlastningsplasser for barn/unge er i dag organisert ved at en barnebolig er etablert i en 
leilighet ved Buchtrøa. Leiligheten er ikke optimalt tilpasset til formålet. I tillegg til barneboligen er det 
to leiligheter i samme bofellesskap. Disse bebos av voksne personer med funksjonshemming. Dette 
anses faglig sett som lite ønskelig.

Nåværende avlastning til barn og unge organiseres gjennom flere ordninger; 1) det gis som hjemme 
avlastning – hvor tjenesten ytes i hjemmet til barnet/foreldrene, 2) avlastning i bofellesskap- planlagte 
avlastningsdøgn som gis i bofelleskap som har ledig leilighet, 3) kjøp av tjenester fra Snerting Ranch. 

Avlastning har til tider vært krevende å oppfylle. Det er, i enkelte tilfeller, relativt stor utskifting av 
personell som skal utføre hjemmeavlasting og forholdsvis liten tilgang på personer som vil ta på seg 
oppgaven.

Avlastning i bofellesskap har i en periode vært gitt i bofellesskapet ved Årfall. Den senere tid er det gitt 
avlastning i bofellesskapet ved Vennavold.  Dette gir god ressursutnyttelse ved at den faste bemanning i 
bofellesskapet kan utnyttes. Samtidig har tilbudet faglige svakheter som over tid gjør løsningen lite 
bærekraftig.

Bemerk for øvrig at i løsningen på Nessjordet så var disse tilbudene – barnebolig og avlastning - fysisk 
skilt fra tilbudet til personer med funksjonshemming. 

Dagens og fremtidens behov for boliger til gruppen personer med funksjonshemming.

Fremtidig behov, når det gjelder antall boliger, er det av ulike årsaker alltid vanskelig å estimere. Vi har 
så langt lagt til grunn at det behov for en økning på 3 boenheter til gruppen personer med 
funksjonshemming i tiden som kommer. Denne forutsetningen kan bibeholdes som grunnlag for videre 
planlegging.

Inderøy kommune disponerer mange boliger og det er ledighet. Det vil være nødvendig å vurdere 
muligheten for å disponere noen av disse for formålet – eventuelt etter ombygging - før man vurderer 
nybygg eventuelt ved utvidelser av dagens bofellesskap. (inntil grensen på 8) 



Spørsmålet om revisjon av boligsosial handlingsplan.

Boligsosial handlingsplan beskriver ulike utfordringsområder og munner ut i en  tiltaksplan. Det er stilt 
spørsmål om det er behov for en revidering av planen ut fra tilbakemeldinger om uklarheter knyttet til 
hvilken målgruppe prosjektet Nytt bofellesskap Nessjordet faktisk skulle favne. 

Boligsosial handlingsplan under kapitel 5.0,Fremtidlig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo 
oppfølgning  s.17, beskriver følgende:

«Ut i fra erfaringer i praksisfeltet og tall på personer som har innvilget tjenester i enkelt vedtak hjemlet i sos.tj.loven ser man et 
behov for:
16 nye leiligheter med døgnbemanning. Dette gjelder for personer med et kjent stort hjelpebehov, eks. funksjonshemmede, 
psykiske lidelser og noen få med rusrelaterte problemer.

Man ser også at enkeltbeboere med langtidsplass på sykeheimen muligens kunne få tilbud om å flytte hit. Dette vil i så fall frigjøre 
tiltrengt institusjonsplass…..»

Disse formuleringene er uklare og kan/har gitt grunnlag for en del misforståelser. Jeg finner det 
tilrådelig at det foretas en ny gjennomgang  av de relevante punkter i boligsosial handlingsplan i lys av 
erfaring og nye rammebetingelser med sikte på en presisering/konkretisering.

Rådmannen vil fremme en sak om revurdering av rammene for inntak av flyktninger. I den grad dette 
måtte ende opp i en beslutning om utvidelse av kapasitet, vil det kunne påvirke valg av fremtidig 
strategi.

Konklusjon:
Se innstilling
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Svar vedrørende forespørsel - investeringstilskudd - Bofellesskap Nessjordet -
Inderøy kommune

Husbanken region Midt-Norge viser til forespørsel av 05.09.12 fra Inderøy kommune om 
investeringstilskudd samt etterfølgende kontakt i forbindelse med prosjektet Bofellesskap 
Nessjordet.

Generelt om boløsninger for utviklingshemmede

Stortinget ønsket gjennom Ansvarsreformen å legge til rette for at utviklingshemmede så langt som 
mulig kan leve og bo selvstendig, og at lokalisering og utforming av deres boliger ikke skal skille 
dem fra boliger for andre mennesker. 

Utviklingshemmede er ikke en ensartet gruppe, og ønsker og behov er forskjellige fra person til 
person. Det er derfor viktig at kommunene har et differensiert tilbud til målgruppen. I utvikling av 
et bredt spekter av boliger til mennesker med utviklingshemming er derfor størrelsen på 
prosjektene, utformingen av bygningene, plassering i lokalsamfunnet og beboersammensetning, 
tjenesteutøvelse, tilgang på arbeid og aktivitet på dagtid og muligheten til å påvirke og velge, 
viktige faktorer for å sikre integrering og normalisering. 

Husbanken har i oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet å bidra til at det utvikles et 
bredt spekter av boliger for mennesker med utviklingshemming.

Husbankens retningslinjer og føringer for investeringstilskuddet

Husbankens retningslinjer for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger (HB 
8.B.18) gir viktige føringer for hvilken utforming sykehjem og omsorgsboliger til personer med 
behov for tjenesteyting på døgnbasis skal ha. Dette er spesielt spesifisert under pkt. 6.5, hvor det 
bla. understrekes at: 

«…boenhetene ikke skal ha institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som samlokaliseres 
ikke skal være for stort. Boenheter bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om 
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normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke 
samlokaliseres på en uheldig måte».

I dette legges det mer vekt på de sosiale dimensjonene ved boligens utforming og plassering i 
lokalsamfunnet, enn de rent tekniske løsningene ved selve boligkonstruksjonen. 

Vurdering av prosjektet

Det vil her gjøres en vurdering og en argumentasjon i tråd med føringene i retningslinjene referert 
til ovenfor.

1) Boenheter skal ikke ha institusjonslignende preg og antallet som samlokaliseres skal ikke være for stort

Hva man legger i institusjonsbegrepet kan være varierende, og selv om dette ikke er klart definert 
vil mange være enige om det er et begrep som inneholder flere dimensjoner; 1) fysiske løsninger, 2) 
organisering av tjenesteapparatet og 3) forholdet til samfunnet (Brevik og Høyland 2007). Det er 
flere begreper og assosiasjoner vi forbinder med institusjoner, herunder antallet boenheter, plasser 
eller senger som er samlokalisert.

Prosjektet i Inderøy kommune er stort og omfatter 18 boenheter derav 15 omsorgsboliger og 3 
institusjonsplasser (hvorav 1 pleieleilighet og 2 avlastningsrom). En av institusjonsplassene er 
hjemlet som «barnebolig». Av de 15 omsorgsboligene er 14 tiltenkt personer med psykisk 
utviklingshemming og en person med annen funksjonsnedsettelse. Husbanken er også gjort kjent 
med at det i samme område allerede finnes 8 omsorgsboliger m/fellesareal for en annen målgruppe. 
I alt 23 omsorgsboliger og tre institusjonsplasser for personer med særlige behov i ett og samme 
område er mye, og særlig i en kommune med i underkant av 7000 innbyggere.

Å samle 18 boenheter i ett og samme bygg vil gi et institusjonspreget bofellesskap, til tross for 
arkitektoniske grep for unngå et slikt preg. Størrelsen på samlokaliseringen og antallet boenheter 
som samles på ett sted er heller ikke i tråd med Husbankens føringer og anbefalinger, og som tilsier 
at små grupperinger er med på å fremme god integrering i nærmiljøet. Det er gjort flere studier hvor 
bofellesskapenes størrelse er tematisert, og som gir kunnskap og en innsikt i uheldige konsekvenser 
av å samle et større antall boenheter (jfr. Kittelsaa og Tøssebro 2011, Saur og Johansen 2012). Her 
pekes det bla. på at noen kvaliteter ved bofellesskapene avtar med størrelsen, og at dette skjer når 
antallet passerer 4-6 beboere. I Husbankens regelverk for tilskuddsordninger er det nå presisert at 
boliger som samlokaliseres ikke må ha et preg av å være en institusjon, og at antallet enheter ikke 
må være for stort.

I prosjektet i Inderøy kommune er dimensjoneringen av samlokaliserte boenheter stor, og vil derfor 
gi et preg av institusjon gjennom at mange boenheter samles geografisk på et lite og avgrenset 
område. Store bofellesskap formidler i større grad ytre tegn på avvik, enn små bofellesskap. 
Samtidig vil et slikt boligkompleks ha behov for mange omsorgsytere, noe som også vil kunne 
forsterke inntrykket av at bygget er en institusjon. 

2) Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljø

Større samlokaliserte bofellesskap er uheldig av flere grunner, og hindrer målsetningen om å sikre 
integrering og normalisering av målgruppen. Mindre samlokaliserte boenheter vil lettere kunne bli 
en naturlig del av bomiljøet, og sannsynligvis også gjøre det lettere for utviklingshemmede å gli 
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mer naturlig inn i allerede etablerte nærmiljø og nabolag. Plasseringen av boligen bør være slik at 
den gir muligheter for bruk av og samvirke med samfunnet for øvrig. 

Ut fra tegningene vet vi noe om hvordan prosjektet er planlagt lokalisert i forhold til øvrig nærmiljø 
og plassering ift. omgivelsene. Det at et bofellesskap plasseres i et område preget av 
omsorgsfunksjoner er uheldig, og en faktor som fremmer segregering, snarere enn å fremme 
integrering og normalisering av utviklingshemmedes boligsituasjon. Kommunen bør unngå at det 
bygges for mange fellesskapsboliger for konsentrert, og at et område får preg av å være et 
omsorgsreservat i omgivelsene. 

3) Ulike brukergrupper bør ikke samlokaliseres på en uheldig måte

I prosjektet ønskes det å samlokalisere ulike brukergrupper. Hovedtyngden er psykisk 
utviklingshemmede, men personer med annen funksjonsnedsettelse er tiltenkt inn i bofellesskapet. 
En av boenhetene er også forbeholdt barn. Det er uheldig å samle ulike brukergrupper med ulike 
hjelpebehov sammen. Psykisk utviklingshemmede er heller ikke en heterogen gruppe mennesker, 
og hvor gruppen har vel så mange forskjeller som likheter. Dette kan også brukes som et argument 
for tenke mindre antall boenheter, og hvor man ikke setter sammen botilbud til ulike brukergrupper. 

Spesielt er det uheldig å gi tilbud rettet mot barn i samme kontekst som man gir botilbud til andre 
vanskeligstilte grupper. Husbanken vil mene at det foreslåtte boligkompleks som lite egnet som et 
varig botilbud til barn.

Oppsummering og anbefaling fra Husbanken

Størrelsen og utforming av prosjektet Bofellesskap Nessjordet synes i liten grad å samsvare med 
sentrale føringer og forutsetninger for tilskuddsordningen. Prosjektet er for omfattende med hensyn 
til samlokaliseringen av antall boenheter, ulike brukergrupper og tilpasning til omgivelsene. 

Husbanken anbefaler derfor at prosjektet omarbeides med hensyn til dette, slik at det svarer til de 
nevnte krav ift. investeringstilskuddet.

Referanser
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Kittelsaa, A. & J. Tøssebro (2011): Store bofellesskap for personer med utviklingshemming. Noen 
konsekvenser, Rapport 2011, Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Saur, E. & O. Johansen (2012): Er det nå så lurt å samle så mange som trenger hjelp på den samme 
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Med hilsen

HUSBANKEN

Per Ove Jensen Randi Selseth

Avdelingsdirektør Rådgiver

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag



Y
 6

1
2
8
0
0

Y
 6

1
2
9
0
0

Y
 6

1
3
0
0
0

Y
 6

1
3
1
0
0

X 7084800

X 7084900

X 7085000

Målestokk 1:1000   

30.04.2013



Y
 6

1
2
9
5
0

Y
 6

1
3
0
0
0

X 7084800

X 7084850

X 7084900

X 7084950

Målestokk 1:500    

30.04.2013


	Forside 
	Saksliste 
	Saker til behandling
	PS 6/13 Videre planlegging avlastningstilbud, barnebolig og boligtilbud for personer med funksjonshemming
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Svar vedrørende forespørsel - investeringstilskudd - Bofellesskap Nessjordet - Inderøy kommune
	Kart - Nessjordet
	Kart - Nessjordet 2



