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Utredning av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og 

rehabilitering

Rådmannens forslag til vedtak

Utredningen av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering tas til 
orientering.

Rådmannen gis i oppdrag og arbeide videre med konseptet og konkretisere et forslag til en løsning  for 
innhold og lokalisering – innenfor realistiske driftsøkonomiske rammer.

Vedlegg
1 Rapport - Utredning aktivitet og dagtilbud Inderøy

Bakgrunn

Med bakgrunn i vedtatt budsjett for 2013 har rådmann bedt om en samlet utredning av kommunens 
aktivitet- og dagtilbud rettet mot bruker av tjenestene bistand, omsorg, helse og rehabilitering.
Utredningen ble prosjektorganisert med en styringsgruppe og en prosjektgruppe/brukergruppe.

Mandat tok utgangspunkt i kommunedelplan for helse og omsorg 2012-2019 med følgende oppdrag:

 Gjennomgang av de eksisterende tilbudene.

 Utrede samorganisering.

 Utrede samlokalisering.

 Utrede samarbeid med frivillige.



 Fremme forslag til videreutvikling av tilbudene, jf. Krav om dagtilbud for personer med demens 
fra 2016.

 Beskrive mulige synergieffekter ved endringer som samlokalisering og samorganisering.

 Utrede vedtak, egenbetaling og driftskostnader.
Arbeidsprosessen ble gjennomført ved befaring og intervjuer/samtaler med brukere og ansatte ved 
aktivitets- og dagtilbudene Et sted å være, Hyggestua og Maurtuva. I tillegg ble det avholdt et møte 
med informasjonsinnhenting med representanter for Inderøy Demensforening, Mental helse, 
Eldrerådet og Pårørendeforeningen for sykehjemmene og omsorgsboliger for eldre. Det ble 
gjennomført 3 møter i prosjektgruppen/brukergruppen med agenda for møtene har vært utarbeiding 
av framtidig strategier, vurdering av synergieffekter og økonomi. Utredningsperioden var 24. 
september fram til levering av rapporten 1. november 2013. Rapporten ble lagt fram som Temasak i 
Komite Folk 19.11.2013. 

Vurdering

Prosjektgruppen/brukergruppens faglige grunnlag har vært å vurdere tiltakene innen aktivitets- og 
dagtilbudene i Inderøy kommune ut fra et forebyggende og helsefremmende perspektiv. For helse- og 
omsorgstjenestene er en satsing på aktivitets- og dagtilbudene til utsatte grupper i befolkningen et 
viktig strategisk valg for å redusere behovet for mer omfattende omsorgstjenester.

Den demografiske utvikling, befolkningsframskriving er en viktig faktor for å anslå behov for tjenester. 
Det er spesielt aldergruppen 67 – 79 år som øker mest i perioden 2012 fram til 2025 med en økning på 
370 innbyggere. De aller fleste i aldersgruppen vil fortsatt være friske, men aldersgruppen kan til en viss 
grad betegnes som en utsatt gruppe når det gjelder begynnende aldersrelaterte sykdommer. 
Begynnende helseplager, tap av ektefelle og venner kan føre til en mer passiv livsstil.

Å tilrettelegge for attraktive aktivitets- og dagtilbud er en god investering for kommunen for dermed å 
redusere et eventuelt behov for omsorgstjenester lengst mulig. Samtidig er det også i dette 
alderssjiktet det er mange personer som har overskudd og som ønsker å bidra med frivillig arbeid.
Utredning har sett på behovet for dagtilbud til demente. For å få et begrep om dette må en på nytt 
bruke demografi og kunnskaper om forekomst av demenssykdom. I dag brukes et anslag om at ca 30 % 
av befolkningen over 80 år får en demenssykdom. Det vil si at i 2015 vil det være rundt 98 personer i 
denne gruppen og i 2020 vil det bli en økning til 131 personer. Sykdommen er progredierende og 
strekker seg gjennomsnittlig over en periode på 10 – 12 år. Behovene i de ulike fasene av sykdommen 
er svært forskjellig og tilbudet til den enkelte må tilpasses etter hvert.

Forekomst av psykisk lidelser i befolkningen i Norge er stabil (Folkehelseinstituttet), og er svært vanlig. 
Rundt 30 % av voksne har en psykisk lidelse i løpet av et år, mens 8 % av barn og unge til en hver tid har 
en psykisk lidelse. Det er angstlidelser og depresjoner som er vanligst. Studier viser at forekomst av 
rusproblematikk gjelder 60 % av gruppen med psykisk lidelser. 

I rapporten kapittel 3 følger en oversikt over dagens ulike aktivitets- og dagtilbud med beskrivelse av 
målgrupper, omfang, årsverk og lokaliteter. Med dagtilbud/dagopphold menes et planlagt opphold med 
forebyggende tiltak med aktivisering og samvær. Videre i kapitelet inngår en oppsummering av 
uttalelser fra brukere og ansatte ved de enkelte tiltakene. Kapitelet avsluttes med en samlet oversikt 
over tilbudenes omfang og ressursbruk (regnskapstall for 2012/2013). 

I rapporten kapittel 4 drøftes samorganisering av aktivitets og dagtilbudene i kommunen. 
Prosjektgruppen kom fram til en rekke faktorer som vil påvirke behovet for aktivitets- og dagtilbud i 
planperioden. Disse er lagt til grunn for den videre drøftingen av en evt. samorganisering av tilbudene. 
De viktigste faktorene er:



 Vektlegging av aktivitets- og dagtilbudenes betydning i forebyggende og helsefremmende tiltak 
i statlige føringer.

 Endringer i den demografiske utviklingen i befolkningen.

 Den bebudete rettighetsfestingen av dagtilbud til personer med demens.

 Det er grupper i befolkningen i dag som har enkeltvedtak om tjenester som ikke innfris.

 Det er personer med demens som har behov og pårørende som trenger avlastning, men som 
ikke ønsker å benytte dagens tilbud på sykehjemmet.

Disse faktorene tilsier en økning i kapasiteten og differensiering innen dagtilbudet til personer med 
demens. En gradvis utvidelse av tilbudet til personer med demens fra 1 dag til 3 dager i uka vil kreve en 
økning i på minimum 80 % årsverk. Prosjektgruppen foreslår å samle drift og personellansvar for 
aktivitets- og dagtilbudene i et eget tjenestested. En tydeligere organisering av tjenesten vil vektlegge 
betydningen av det forebyggende og helsefremmende tilbudet til befolkningen.

I kapittel 5 drøftes samlokalisering av alle aktivitets- og dagtilbudene.  Der har prosjektgruppen kommet 
til at dagens tilbud segregerer gruppene i diagnosegruppe uavhengig av den enkeltes funksjonsnivå og
behov. Det er det ønskelig å gjøre noe med gjennom en samlokalisering for å møte framtidas behov i et 
Aktivitetshus. Et Aktivitetshus som har de kommunale dagtilbudene til utsatte grupper og en rekke 
andre aktivitetstilbud rettet mot hele befolkningen er med på å bryte ned fordommer og stigmatisering 
av enkeltgrupper i samfunnet. Samlokalisering i et Aktivitetshus vil være en strategi for å videreutvikle 
samarbeidet mellom frivillige og kommune.

I kapittel 6 redegjøres for videreutvikling av tilbudene med bakgrunn for de foreslåtte endringene i 
kapittel 4 og 5 om samorganisering og samlokalisering, ut fra eksisterende ressurser og på sikt en 
økning i tilbudet til demente. Prosjektgruppen har vurdert dagens tilbud til eldre som gode, men for lite 
differensiert og på sikt for lite kapasitet. Ut fra en forebyggende og helsefremmende tankegang er det 
viktig å ha mulighet til å møte personer med fare for eller begynnende funksjonsnedsettelse så tidlig 
som mulig med et tilbud som understøtter en fortsatt aktiv tilværelse.    

Konklusjon

Rapporten Utredning av aktivitets- og dagtilbudene innen bistand, omsorg, helse og rehabilitering 
legges til grunn for oppdatering av Helse – og omsorgsplan. 

Forslag til samorganisering, samlokalisering og videreutvikling av tilbudene i ett felles Aktivitetshus, for 
å sikre en større kapasitet på tilbudet til personer med demens innarbeides i budsjett og økonomiplan.



1 
 

 

 

 

Utredning av aktivitets- /dagtilbud innenfor bistand, omsorg, 

helse og rehabilitering 

Inderøy kommune 

Rapport fra RO – november 2013 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 



2 
 

Innhold 
1. Innledning ............................................................................................................... 4 

1.1 Bakgrunn ................................................................................................................ 4 

1.2 Organisering ........................................................................................................... 4 

1.3 Mandat ................................................................................................................... 4 

1.4 Arbeidsprosess ....................................................................................................... 5 

1.5 Forebyggende og helsefremmende effekt av aktivitets- og dagtilbud .................. 5 

2. Demografi ............................................................................................................... 5 

2.1 Demografisk utvikling ............................................................................................. 6 

2.2 Befolkningsutviklingens betydning for tilbudene .................................................. 7 

2.2.1 Forekomst av demens ................................................................................... 7 

2.2.2 Forekomst av psykiske lidelser ..................................................................... 8 

3. Dagens status ......................................................................................................... 8 

3.1 Et sted å være – et kommunalt lavterskeltilbud innen Psykisk helse .................... 8 

3.1.1 Vurdering av tilbudet .................................................................................. 10 

3.2 Hyggestua på Inderøyheimen .............................................................................. 10 

3.2.1 Vurdering av tilbudet .................................................................................. 11 

3.3 Go´kroken ............................................................................................................. 11 

3.3.1 Vurdering av tilbudet .................................................................................. 12 

3.4 Tilbud lokalisert i Mosvik ...................................................................................... 13 

3.5 Maurtuva vekstgård og Maurtuva PensjonistPensjonat ...................................... 13 

3.5.1 Vurdering av tilbudet .................................................................................. 14 

3.6 Frivillig Inderøy, Frivillig Mosvik ........................................................................... 14 

3.7 Kultur og fritid, tilbud til målgruppene ................................................................ 15 

3.8 Transporttilbud ..................................................................................................... 16 

3.9 Dagens økonomiske rammer ............................................................................... 16 

4. Samorganisering ................................................................................................... 19 

4.1 Synergieffekter ..................................................................................................... 20 

5. Samlokalisering..................................................................................................... 20 

5.1 Lokaler .................................................................................................................. 21 

5.2 Synergieffekter av samlokalisering ...................................................................... 22 

6. Prosjektgruppens forslag til videreutvikling av tilbudene ................................... 23 

6.1 Tilbudet til personer med psykisk problematikk .................................................. 23 

6.2 Dagtilbudene til eldre ........................................................................................... 24 

6.3 Frivillig sektor ....................................................................................................... 25 



3 
 

7. Vedtak, egenbetaling og driftskostnader ............................................................. 26 

7.1 Vedtak .................................................................................................................. 26 

7.2 Egenbetaling ......................................................................................................... 26 

7.3 Driftskostnader ..................................................................................................... 27 

8. Oppsummering av prosjektgruppens forslag til strategivalg ............................... 27 

Vedlegg ..................................................................................................................................... 29 

 

  



4 
 

1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Med bakgrunn i vedtatt budsjett for 2013 har rådmannen i Inderøy kommune bedt om en 

samlet utredning av kommunens aktivitets- og dagtilbud rettet mot brukere av tjenestene 

bistand, omsorg, helse og rehabilitering. 

Dagens tilbud til brukergruppene omfatter følgende tiltak: 
Et sted å være: Dagtilbud innen psykisk helse. 
Hyggestua:  Aktivitetstilbud og et sosialt treffsted for eldre. 
Go´kroken: Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. 
Maurtuva vekstgård: Tilrettelagt tilbud til hjemmeboende personer med demens. 
 
Gjennom Frivillig Inderøy og Frivillig Mosvik har diverse lag og organisasjoner tilbud om 
aktiviteter for beboere i omsorgsboliger og enkeltdager i institusjonene. 
Kultur og fritid har tilbud i regi av Den kulturelle spaserstokken og administrerer de 
kommunale tilskuddene til lag og foreninger. 

1.2 Organisering 
Utredingen har vært prosjektorganisert med følgende deltakere:  

 Tittel/organisasjon Navn 

Styringsgruppe rådmann 

enhetsleder 

enhetsleder 

enhetsleder 

Jon Arve Hollekim 

Per Arne Olsen 

Bente Molde (Prosjektleder) 

Jan Halvar Haugen 

Prosjektgruppe/

brukergruppe 

demenskoordinator 

tjenesteleder 

tjenesteleder 

kultur og fritid 

Frivillige Inderøy 

Eldres råd 

Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede 

Hanne Svean 

Ulf Sende 

Synnøve Saursaunet 

Bodil Alstad 

Vibeke Arntzen 

Ragnhild Lyngstad, Kjell Aasebø, Erna Markhus  

Hans Henrik Nørholm (Geir Solberg)   

RO ekstern rådgiver Nina Heilemann 

1.3 Mandat 
Med utgangspunkt i kommunedelplan for helse og omsorg 2012 – 2019 er prosjektgruppens 

mandat:  

 Gjennomgang av de eksisterende tilbudene. 

 Utrede samorganisering. 

 Utrede samlokalisering. 

 Utrede samarbeid med frivillige. 

 Fremme forslag til videreutvikling av tilbudene, jf. krav om dagtilbud for personer med 

demens fra 2016. 
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 Beskrive mulige synergieffekter ved endringer som samlokalisering og samorganisering. 

 Utrede vedtak, egenbetaling og driftskostnader. 

1.4 Arbeidsprosess 
Det er gjennomført befaring og intervju/samtaler med brukere og ansatte ved aktivitets- og 

dagtilbudene Et sted å være, Hyggestua og Maurtuva. I tillegg er det avholdt et møte for 

informasjonsinnhenting med representanter for Inderøy Demensforening, Mental helse, 

Rådet for eldre og Pårørendeforeningen for sykehjemmene og omsorgsboligene for eldre. 

Det er avholdt 3 møter i prosjektgruppen. Agenda for møtene har vært utarbeiding av 

framtidige strategier, vurdering av synergieffekter og økonomi med utgangspunkt i en 

foreløpig statusrapport fra RO. Det er avholdt 1 møte i styringsgruppen med gjennomgang 

av prosjektgruppens forslag til ferdig rapport. Utredningsperioden har vært fra  

24. september fram til levering av rapporten 1. november 2013. 

1.5 Forebyggende og helsefremmende effekt av aktivitets- og dagtilbud  
Prosjektgruppens faglige grunnlag har vært å vurdere tiltakene innen aktivitets- og dagtilbud 

i Inderøy kommune ut fra et forebyggende og helsefremmende perspektiv.  

Forebyggende arbeid er tiltak som fører til en reduksjon i sykdommer, skader, sosiale 

problemer, dødelighet og risikofaktorer. Helsefremmende arbeid ble i Ottawacharteret i 

1986 gitt følgende definisjon: «den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin 

helse». Målene for helsefremmede arbeid er flere leveår med god helse i befolkningen som 

helhet og å redusere helseforskjeller mellom ulike sosiale grupper, etniske grupper og 

mellom kvinner og menn. Tiltakene omfatter alle mennesker, både friske og syke, uavhengig 

av risikoen for sykdom. 

 

For helse- og omsorgstjenestene er satsing på aktivitets– og dagtilbudene til utsatte grupper 

av befolkningen et viktig strategisk valg for på sikt å redusere behovet for mer omfattende 

omsorgstjenester.  Likeledes inngår tilbudene som en av helse- og omsorgstjenestens 

viktigste bidrag til kommunens samlede folkehelsearbeid.  Arbeidsmetodikken bygger på å 

fremme helse gjennom meningsfylte aktiviteter.  Aktivitets- og dagtilbudene stimulerer til 

psykisk, fysisk og sosial egenmestring. Hovedfokus er på hvordan opprettholde og bedre den 

enkeltes livskvalitet gjennom aktiviteter og opplevelser i lag med andre.  

2. Demografi 
Kapitlet viser først i tabell- og figurform den demografiske utviklingen som forventes i 

kommunen i perioden 2012 til og med 2030. I punkt 2.2 diskuteres konsekvenser av 

befolkningsutviklingen for etterspørselen etter aktivitets- og dagtilbudene til målgruppene. 
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2.1 Demografisk utvikling 
 

Tabell 1. Befolkningsutvikling i Inderøy kommune, alle aldersgrupper. 

 2012 2015 2020 2025 2030 

0-19 år 1787 1696 1553 1450 1024 

20-66 år 3905 3788 3574 3400 3233 

67-79 år 675 778 959 1045 1039 

80-89 år 266 254 276 347 468 

90 år eller eldre 49 64 62 66 72 

sum 6682 6580 6424 6308 5836 

       Kilde: Statistisk sentralbyrå: 2013 MMMM 

 

 

 

 

             Kilde: Statistisk sentralbyrå: 2013 MMMM 
Fig. 1. Grafisk framstilling av befolkningsutviklingen i Inderøy kommune 2012-2030 

Tallene viser en beregnet nedgang i de yngste aldersgruppene på 763 barn og unge (0-19 år) 

i perioden 2012 til og med 2030. Nedgangen er mest markert i den siste delen av perioden. 

For den yrkesaktive andelen av befolkningen (20-66 år) er det beregnet en nedgang på 672 

innbyggere i perioden. 
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       Kilde: Statistisk sentralbyrå: 2013 MMMM. 
Fig. 2. Grafisk framstilling av befolkningsutviklingen 67 år og eldre 2012-2030 
 

For de eldste aldersgruppene viser figuren at antall innbyggere i aldersgruppen 67-79 år er 

den som øker mest i perioden 2012 fram mot 2025 med en økning på 370 innbyggere. Rundt 

2030 vil det bli en liten nedgang i antall innbyggere i denne aldersgruppen. For 

aldersgruppen 80-89 år er økningen fra 2012 til 2020 på 10 innbyggere. Deretter stiger antall 

innbyggere i denne aldersgruppen markant. I tiåret 2020 til 2030 øker antall innbyggere i 

denne aldersgruppen med 192 innbyggere. Totalt antall innbyggere i gruppen 80-89 år 

beregnes i 2030 å bli 468 personer. For aldersgruppen 90 år og eldre er det en jevn økning 

på antall innbyggere fra 2012 til 2030 på i alt 23 innbyggere.    

2.2 Befolkningsutviklingens betydning for tilbudene 
Prognosen viser at antall innbyggere i yrkesaktiv alder vil gå ned. Det kan innvirke på 2 

forhold: For det første kan tilgang på arbeidskraft til helse- og omsorgstjenestene bli 

redusert og for det andre kan etterspørselen etter aktivitets- og dagsentertilbud i 

aldersgruppen 20-66 år gå ned i planperioden. Aldersgruppen 67-79 år øker mest og vil i 

2025 utgjøre over 1000 personer. De fleste vil fortsatt være friske, men aldersgruppen kan til 

en viss grad betegnes som en utsatt gruppe når det gjelder begynnende aldersrelaterte 

sykdommer. Begynnende helseplager, tap av ektefelle og venner kan føre til en mer passiv 

livsstil. Å tilrettelegge for attraktive aktivitets- og dagtilbud er en god investering for 

kommunen for dermed å redusere et eventuelt behov for omsorgstjenester lengst mulig. 

Samtidig er det også i dette alderssjiktet det er mange personer som har overskudd og som 

ønsker å bidra med frivillig arbeid.  

2.2.1 Forekomst av demens 
Dersom det viser seg å være riktig at omkring 30 prosent av befolkingen over 80 år får en 

demenssykdom, vil det tilsi at i 2015 vil det være rundt 98 personer i denne gruppen i 

kommunen. I 2020 vil antallet stige til 131. Omkring 2025 synker antallet til 124, mens det 

fram mot 2030 vil bli en økning igjen til 162 personer. Statistikk av denne typen bør brukes 
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med stor forsiktighet, men tendensen antyder at det vil bli et økt behov for et differensiert 

aktivitets- og dagtilbud til personer med demens. Sykdommen er progredierende og stekker 

seg gjennomsnittlig over en periode på 10-12 år. Behovene i de ulike fasene av sykdommen 

er svært forskjellige og tilbudet til den enkelte må tilpasses etter hvert. I tillegg vil en liten 

gruppe som betegnes som unge med demens, personer i 40-50 årene, ha andre behov enn 

personer i de eldste aldersgruppene. Per i dag er det 3 personer i denne kategorien i 

kommunen. 

2.2.2 Forekomst av psykiske lidelser 
Når det gjelder forekomst av psykiske lidelser i befolkningen, viser en nylig oppdatert 

rapport fra Folkehelseinstituttet1, at forekomsten av psykiske lidelser i Norge er stabil, og er 

svært vanlig i befolkningen: 

Ca. en tredel av voksne har en psykisk lidelse i løpet av et år, mens 8 prosent av barn 

og unge til en hver tid har en psykisk lidelse. Sett under ett er angstlidelser den 

vanligste psykiske lidelsen hos både barn, unge og voksne, fulgt av depresjon. Det har 

funnet sted en sterk økning i behandling for psykiske lidelser, og samtidig blir stadig 

flere uføretrygdet for en psykisk lidelse.  

Studier viser at forekomst av rusproblematikk forekommer i 60 % av gruppen med psykisk 
problematikk. 

Forekomsten av psykisk problematikk/rus er størst i aldersgruppene 20-50 år. Det bør vises 

stor forsiktighet med å benytte aggregerte tall ned på kommunenivå. Det kan likevel antas at 

siden antallet innbyggere i dette alderssegmentet er synkende, vil det ikke være behov for å 

utvide dagens lavterskeltilbud som per i dag har god kapasitet. Det kan heller være aktuelt å 

se på mulighetene innenfor dagens rammer å etablere et mer differensiert tilbud enn det 

som finnes i dag. Andre aktivitetstilbud bør rettes mer spesifikt mot de om lag 14 personene 

som har enkeltvedtak, men som ikke har noe tilfredsstillende tilbud i dag. 

3. Dagens status 
I kapittel 3 følger en oversikt over dagens ulike aktivitets- og dagtilbud med beskrivelse av 

målsetting, brukergrupper, omfang, årsverk og lokaliteter. Med dagtilbud/dagopphold 

menes et planlagt opphold med forebyggende tiltak hvor brukeren ikke overnatter, (KITH2).  

Videre i kapitlet inngår en oppsummering av uttalelser fra brukere og ansatte ved de enkelte 

tiltakene. Kapitlet avsluttes med en samlet oversikt over tilbudenes omfang og ressursbruk 

(regnskapsoversikt) for 2012/2013.  

3.1 Et sted å være – et kommunalt lavterskeltilbud innen Psykisk helse 
I følge Helsedirektoratet kan lavterskeltjenester i psykisk helsearbeid defineres som direkte 

hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid. Det skal være tilgjengelig for alle 

uavhengig av betalingsevne. Tilbudet kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en ”los” 

                                                      

1
 Folkehelseinstituttet. Rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Oppdatert 05. 02. 13.  

2
 Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren. 
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videre i systemet og har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål. Tilbudet 

har åpningstid tilpasset målgrupper og formål og en høy grad av brukerinvolvering og aksept 

for brukerens ønsker/behov. Det skal fremstå som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og 

tillitsvekkende sted for innbyggerne å benytte. 

Målsettingen for lavterskeltilbudet i Inderøy er: et møtested for mennesker som har erfart 

vansker i livet. Det skal gi tilbud om økt sosial/fysisk og praktisk aktivitet. Brukerne skal 

medvirke til utformingen og innholdet i aktivitetene ved stedet. De fleste av brukerne har 

flere runder med yrkesaktivitet og trening bak seg og er uføretrygdet. Yngre brukere 

motiveres for arbeid/aktivitet utenfor Et sted å være. 3 personer er ferdige med 

fagarbeiderutdanning og er i arbeid. 

Beskrivelse av tilbudet 

Antall brukere:  

Antall årsverk: 
Åpningstider: 

13 brukere, (gjennomsnitt per dag siste 6 måneder). 

1,7 årsverk. 
5 dager i uka + hver onsdagskveld og 1 søndag i måneden. 

Lokaler: 

Uteareal: 
Antall m²: 
Antall rom og funksjoner: 

Gammel barnehage. 

Velegnet for virksomheten(hagearbeid, snømåking m.m.). 
Ca. 135 m². 
Relativt god plass, men ikke optimal utforming. Ønskelig med 
flere mindre rom til div. aktiviteter. 

Bygningens tilstand: Slitt bygningsmasse med behov for rehabilitering. Vurderes 

revet fordi tomta vurderes brukt til andre formål. 

Transport: 

Mat: 

Brukerne besørger transport selv. 

Brukerne får servert lunsj til selvkost. Lager middag i 
fellesskap på onsdager. 

 
Hva fungerer godt i følge brukerne? 

• Det beste: føler tillit, trygghet, åpenhet og samhold.   
• Frivillig lavterskeltilbud hvor vi kan komme og gå som det passer for den enkelte.   
• Ansatte som ser hver av oss og er flinke til å finne fram til det vi er gode på. 

Hva kan bli bedre i følge brukerne? 
• Lokaler med flere mindre rom; plass for utvikling av aktiviteter. Spesielt trimrom 

etterlyses. Brukerne ønsker enten å disponere hele huset eller å finne andre lokaler 
med mulighet for å utvide aktivitetstilbudet.  

• Bli 2 årsverk igjen. (Bemanningen ble redusert med 0,30 % årsverk i 2012.) Mer åpent 
i helger og høytider. 

• Tilpasset tilbud for ungdommer, unge voksne. 
 

Hva fungerer godt i følge ansatte? 
• Frivillig lavterskeltilbud som er åpent hver dag og bygger på brukermedvirkning. 

Fungerer som et forebyggende tiltak for brukerne. 
• Nærhet til bruker, trygghet, fellesskap og ubyråkratisk. 
• Fleksibilitet i arbeidstid – gir stor mulighet for aktivitet. 
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Hva kan bli bedre i følge ansatte? 
• Øke opp til 2 årsverk igjen. Bør være 2 tilstede og unngå stengning v/sykefravær osv. 

av hensyn til at brukerne er sårbare. Noen blir svært utrygge når det må stenges 
v/sykdom eller kurs og møter.  

• Lokaler med flere mindre rom for tilpassing til ulike brukergrupper/aktiviteter. For 
eks. yngre mer aktive, film og datainteresserte, jentegruppe m.m. 

• Mer kontakt med enhet psykisk helse/fagmiljø for refleksjon og utvikling. 

3.1.1 Vurdering av tilbudet 
Uttalelsene fra brukerne og ansatte er stort sett sammenfallende. Det er spesielt det sosiale 

fellesskapet som er viktig for brukerne. Andre lokaler er akseptabelt dersom det gir mulighet 

til flere aktiviteter og blir attraktive for yngre voksne. Brukerne er i alder fra 28 til over 80 år. 

Noen har benyttet Et sted å være fra oppstarten i 1994. Flere av brukerne uttrykker at det er 

en uhyre viktig del av deres tilværelse å kunne komme dit. Det er også brukere som er i 

arbeid og som bruker miljøet som en støtte når det butter i mot i hverdagen, mens andre 

igjen har nok med å klare å komme seg til Et sted å være. Tilbudet dekker hele kommunen, 

men fungerer hovedsakelig som et nærmiljøtiltak for Straumen selv om også noen av 

brukerne bor lenger unna. Det er ingen brukere fra Mosvik. Til tross for forsøk er det en 

gruppe unge voksne som ikke ønsker å benytte seg av Et sted å være og heller ikke kan 

benytte Flyndra. De utgjør ca. 4-6 personer. 

3.2 Hyggestua på Inderøyheimen 
Møtested for sosialt samvær, div. aktiviteter, musikk og sang for eldre hjemmeboende inkl. 

beboere i omsorgsboligene, sykehjemsbeboere og brukere på korttids- og 

avlastningsopphold.  Mulighet for trim og trening. For pasienter som har rekvisisjon til 

fysikalsk behandling kan behandlingen kombineres med opphold på Hyggestua og 

middagsservering. Det er tilbud om frokost, middag og ettermiddagskaffe. For beskrivelse av 

tilbudene som frivillig Inderøy og andre frivillige organisasjoner har på Hyggestua, 

avdelingene på Inderøyheimen og på 3 omsorgsboliger, se pkt. 3.9. 

Beskrivelse av tilbudet 

Antall brukere: 

Antall årsverk: 
Åpningstider: 

28 brukere i gjennomsnitt siste 6 måneder. 19 enkeltvedtak. 

1,5 årsverk. 

3 dager i uka. Kl. 09.00 – 15.00. 

Lokaler: 

Uteareal: 

Antall m²: 

Antall rom og funksjoner: 

1. etasje, Inderøyheimen.   

God tilgjengelighet fra tunet/parkeringsplassen. 

80 m² (maks. 40 personer). 

Relativt god plass, men ikke optimal utforming. 

Tilgjengelighet for beboere  

på Inderøyheimen: 

 

Brukere som er inne på opphold eller er beboere må hentes 

fordi det er vanskelig å finne fram til lokalene. 

Transport: Taxi, betales av bruker inntil oppnådd frikort. Fri transport for 

de som har rekvisisjon til fysikalsk behandling. 
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Hva fungerer godt i følge brukerne? 
• Trivelig, møter folk, trim, bingo, håndarbeid, mat og kaffe. 
• Fått venninner. 
• Avbrudd i hverdagen, kjedelig å sitte alene. 

 
Hva kan bli bedre i følge brukerne? 

• Ønsker opplesning. 
• Ellers ingen spesielle ønsker. 
• Alt er ok.  

 
Hva fungerer godt i følge leder og ansatte? 

• Populært tiltak. 81 registrerte brukere. 
• Allsidig aktivitetstilbud. 
• Kombinasjonen fysikalsk behandling og Hyggestua gir et fullgodt heldagstilbud. 
• Samarbeid med frivillige fungerer godt. 
• Samarbeid med rehabiliteringen.  

 
Hva kan bli bedre i følge leder og ansatte? 

• Mer tid til den enkelte. 
• Få tid til å gå turer. 
• Flere aktiviteter. 
• Faste avtaler med frivillige. 
• Mest tilbud til kvinner? 
• Utvikle Hyggestua til å bli et viktig steg i tiltakskjeden- rehabilitering/forebyggende/ 

helsefremmende tiltak i Inderøy kommune. 

3.2.1 Vurdering av tilbudet 
Hyggestua har utviklet seg fra å være arbeidsstue for institusjonens langtidsbeboere til 

hovedsakelig å være et tilbud til hjemmeboende og brukere på korttidsopphold eller 

rehabilitering. Fortsatt er også noen av brukerne beboere på sykehjemmet, som kommer dit 

fordi de opplever Hyggestua som et fristed. Samarbeidet der fysikalsk behandling 

kombineres med sosialt samvær og matservering er vellykket, i følge leder. 23 av de 28 

pasientene siste år ble i en evaluering antatt å ha vært beboere i sykehjem/ omsorgsbolig 

dersom de ikke hadde hatt dette tilbudet. Tilbudet er i tråd med statlige føringer som 

samhandlingsreformen (St.meld. 49. 2010-2011) og morgendagens omsorg (Meld. St. 29. 

2012-2013). Brukernes uttalelser viser at de er fornøyde med tilbudet fra kommunen. Det er 

imidlertid en gruppe eldre som sliter med ensomhet som likevel ikke vil benytte seg av 

Hyggestua. De føler seg for friske og vil ikke assosieres med et dagtilbud som er plassert inne 

på sykehjemmet. 

 3.3 Go´kroken 
Sosialt møtested for hjemmeboende brukere med demens. Dagligdagse aktiviteter, fysisk og 
psykisk. Tilbudet gis ut fra brukerens behov, men fungerer også som avlastning for 
pårørende.  
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Beskrivelse av tilbudet 

Antall brukere, gjennomsnitt siste 6 måneder: 

Antall årsverk: 
Åpningstider: 

3, 85 brukere (6 tilbudsbrev). Kapasitet: 8. 
0,4 årsverk. 
1 dag i uka (torsdag) 

Lokaler (Samme som Hyggestua): 

Uteareal: 
 
Antall m²: 
Antall rom og funksjoner: 

1. etasje, Inderøyheimen.  
God tilgjengelighet fra tunet/ 

parkeringsplassen. Tilbud om sansehage. 

80 m² (maks. 40 personer). 
God plass, men tilbud bare 1 dag per uke. 

Transport: Taxi, betales av bruker inntil oppnådd frikort. 

 

Det er ikke foretatt intervju av ansatte eller brukere av tidsmessige hensyn. Tilbudet 
vurderes av pårørende som svært verdifullt og godt.  
   
3.3.1 Vurdering av tilbudet 
Hjemmetjenestene har per oktober 2013 registrert 23 brukere som viser demenslignende 

symptomer. Av dem har 9 fått diagnosen. Det er i tillegg et ukjent antall personer med 

demens som ikke har eller ønsker å ta i mot noe tilbud fra kommunen. Det kan bety at selv 

om demografien ikke tilsier utvidelse av demenstilbudet i planperioden er det trolig et 

underforbruk av tjenester i denne gruppen. For noen vil kommunen vurdere at et aktivitets- 

og dagtilbud være det mest relevante og beste måten å dekke et nødvendig helsebehov på. 

Andre vil ikke bli vurdert til å ha noen rett til helsehjelp i lovens forstand, men vil ut fra et 

forebyggende og helsefremmende perspektiv være aktuelle kandidater. Kommunen må 

likevel være bevisst på hvordan de skiller mellom brukere som har en rettighet til hjelp og de 

som ikke har det. 

I Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, påpekes at det er viktig både for den som 

er rammet av demens og for pårørende at de får et tilrettelagt dagtilbud så tidlig som mulig i 

sykdomsforløpet. Vektlegging av sosial og fysisk aktivitet påvirker livskvalitet på en positiv 

måte og utsetter behovet for mer omfattende omsorgstjenester. Den nasjonale veilederen 

for dagtilbud for personer med demens anbefaler at tilbudet bør være tilgjengelig 3 dager 

per uke fordi denne gruppen har behov for kontinuitet i opplegget. Veilederen viser også til 

en undersøkelse blant pårørende som uttaler at skal et tilbud ha avlastende effekt bør det 

være på minimum 3 dager i uka. Det er altså både faglige og lokale forhold som tilsier at 

kommunen må øke kapasiteten i årene framover.  

Dersom tilbudet skal utvides til 3 dager i uka vil det være nødvendig enten å flytte tilbudet til 

et nytt sted eller flytte andre dagtilbud/treningsopplegg fra Hyggestua, da kapasiteten i 

lokalene nesten er fullt utnyttet. Det bør vurderes om de ubrukte legekontorlokalene i 

Mosvik kan være en aktuell plass for et nytt og utvidet tilbud. 
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3.4 Tilbud lokalisert i Mosvik 
I tillegg til aktivitetstilbudene ved sykeheimen er det tilbud 1 dag per uke i et eldre restaurert 

bolighus, Bakkely, i regi av to foreninger. Det brukes flittig av beboere i omsorgsboligene og 

av andre hjemmeboende i Mosvik.  

 

Mosvik sykeheim 

Frivillige:  

 

Pårørende/LHL: 

Andakt: 

Ansatte: 

 

Fast dagtilbud: 

Avdelingsleder: 

Jevnlig, men ikke noe fast opplegg. (Landsforeningen for hjerte- og 

lungesyke, LHL.) 

3 – 4 arrangementer i året. 

1 dag hver 14. dag. 

Arrangerer bingo 1 dag i uka. I tillegg aktiviteter som ballspill, 

sangstund, turer, dagliglivets aktiviteter.  Ikke faste opplegg. 

1 dag i uken. Oppstart med aktivitør fra Hyggestua i okt./nov. 2013.  

Ønskelig med mer aktivitet i regi av frivillige på sykeheimen. 

 
 
3.5 Maurtuva vekstgård og Maurtuva PensjonistPensjonat  
Tilrettelagte tilbud til hjemmeboende personer med demens. Aktiviteter inne og ute, «grønn 

omsorg» på gården Hogstad Østre. Det tilbys sosialt samvær, måltider, turer, diverse 

husflidsaktivteter, vedhogst, stell av dyr m.m. Inderøy kommune kjøper plasser fra privat 

tilbyder. 

Maurtuva vekstgård 

Antall brukere, gjennomsnitt siste 6 mnd: 

Antall ansatte: 
Åpningstider: 

1,9 brukere (4 tilbudsbrev). 4 plasser. 
2 ansatte til stede. 
1 dag annenhver tirsdag. 

Antall rom og funksjoner: Det er 3 stuer, kjøkken og lagerrom i 1. etasje. 

2. etasje  har 4 soverom og bad. 

Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig inngangsparti. Universell 

utforming i 1. etasje. Trapp opp til 2. etasje. 

Transport: 

Avtale:  

Transport tur retur inngår i prisen. 

2 års kontrakt. 
 

Maurtuva PensjonistPensjonat 

Antall brukere, gjennomsnitt siste 6 måneder: 

Antall ansatte: 
Åpningstider: 

4 brukere (4 tilbudsbrev). 
2 ansatte til stede. 
2 dager m/overnatting 1 gang per måned. 

Transport: 

Avtale:  

Transport tur retur inngår i prisen. 

Prosjekt som skal evalueres i 2014. 
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Hva mener brukere og ansatte om tilbudene? 

Intervju med tilbyder som opplyser at brukerne og pårørende er svært fornøyde med 
tilbudet. Tilbyder har planer om ytterligere tilrettelegging for uteaktiviteter som egner seg 
for målgruppen. Maurtuva Pensjonist Pensjonat finansieres hovedsakelig med statlige 
prosjektmidler og er et prosjekt som skal evalueres i 2014. 

 
3.5.1 Vurdering av tilbudet 
Studier viser at Grønn omsorg fungerer godt for personer med demens. Tilbudet egner seg i 

en viss fase av sykdomsforløpet og det er et viktig supplement i differensieringen av 

dagtilbud til brukergruppen. Prosjektgruppen vurderer tilbudet som viktig for brukerne og 

deres pårørende og at det bør fortsette. Om Maurtuva PensjonistPensjonat videreføres vil 

avhenge av resultatet av evalueringen. Det bør vurderes fra kommunens side om det er 

behov for flere plasser på dagtid til for eksempel yngre personer med demens. 

3.6 Frivillig Inderøy, Frivillig Mosvik 
Formålet med Frivillig Inderøy og Frivillig Mosvik er å være en initiativtaker og 

koordinerende instans for et differensiert aktivitetstilbud i kommunen som så etter hvert 

overtas og driftes av frivillige lag og foreninger. Frivillig Inderøy er lokalisert til Røde 

Korshuset. Huset er planlagt revet.  

De 2 frivilligsentralene er selvstendige samhandlingsorgan med hvert sitt styre. 

Medlemmene i styrene kommer fra frivillige organisasjoner og lag. Inderøy kommune har et 

styremedlem i hvert av styrene. Frivillig Mosvik har 0,5 årsverk i Mosvik og frivillig Inderøy 

har 1 årsverk med kontor på Straumen. Sentralene driftes med statlige og kommunale 

midler. Tilskudd fra kommunen i 2012: Mosvik: 150 000 kr. Inderøy: 300 000 kr. 

Tabell 2 Tilbud i regi av Frivillig Inderøy, lag og foreninger 

Lag, foreninger Aktivitet 

Frivillig Inderøy • Onsdagsgruppe på Nessveet omsorgsboliger. 

• «Fanghunder» besøker sykehjemmene. 

• Besøksvennkurs på ungdomsskolen. 

• PC-kurs for seniorer. 

NKS • Trivselskafe, i lokalene til Prix, 2 dager i uka fra 10.30 – 13.00. 

Populært treffsted med temadager, elders aktivitetsdag, konserter.  

NKS, Røde Kors • Hver tirsdag, aktiviteter for beboerne på Inderøyheimen.   

Pårørende- 

foreningen 

• Beboerfester 3-4 ganger per år på sykehjemmene. 

• Grillaften på Næss omsorgsboliger. 

NKS og Pårørende- 

foreningene 

• Vaffeltreff 1 dag /måned, m. div. underholdning (i stedet for 

Hyggestua). 

Demensforeningen • Pårørendeskole i samarbeid med kommunen. 

Vekstbedrift 

Flyndra 

• Kafe, ordinær kafédrift. Lokalene brukes på kveldstid for sangkor 

og lokal maler- kunstgruppe. Det er kapasitet for flere aktiviteter. 
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3.7 Kultur og fritid, tilbud til målgruppene 
Kultur og fritid har stått for flere arrangement for eldre i regi av Den kulturelle 
spaserstokken. Tilbudene er finansiert av Kulturdepartementet.  

Tabell 3 Arrangementer og aktiviteter 2012 

Tilbud Sted Kostnad 

«De Nære Ting»  

2 danseforestillinger i april.  

Mosvik sykeheim, Inderøyheimen og Ness 

omsorgsboliger. 

20 000 

 

Teatertur til Trondheim, 

september. 

Forestilling på Trøndelag Teater og middag 

på Stav Gjestegård (Egenandel 300 kr). 

17 000 

Festkveld for eldre/ 

markering av Eldres dag. 

Inderøy Kulturhus. Middag og underholdning 

(Egenandel 250 kr). 

90 000 

 

Tilskudd fra Inderøy kommune til lag og foreninger på grunnlag av søknad på kulturmidler 

Samlet sum på tilskudd som er gitt til alle typer lag og foreninger til drift, anlegg og 

aktiviteter er 498 000 kr.  Av denne summen utgjør tilskudd til lag og foreninger i 

målgruppen for utredingen 41 000. Tabell 4 viser fordelingen i 2012. 

 

Tabell 4 Lag/ forening Innvilget tilskudd 

Mosvik Handikapforening   4 000 

Mental helse  3 000 

Mosvik Pensjonistlag   2 000 

Mosvik Seniordans  4 000 

Utøy Pensjonistlag   2 000 

Inderøy Pensjonistlag  2 000 

Inderøy Demensforening  5 000 

Inderøy Seniordans  4 000 

Mosvik lag av LHL  5 000 

Anna og Ragnhilds kunstprosjekt  10 000 

Til sammen 41 00 

 

Det er mange aktive lag og organisasjoner i kommunen. Det er 3 pensjonistlag som alle har 
aktive medlemmer. 
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3.8 Transporttilbud  
 

Tabell 8 Transportordninger  

Navn Transport 

Sted å være Ingen egen ordning. Brukerne kan organisere "kameratkjøring" selv.  

Inderøyheimen: 

Hyggestua,  

Go'kroken 

Fri taxi når oppholdet kombineres med fysikalsk behandling. Betaler 

selv, inntil frikortgrensen. Tilbringertjenesten: Transport til Hyggestua 

passer med åpningstiden , men returen blir for tidlig. 

Mosvik sykeheim Betaler selv, inntil frikortgrensen. 

Maurtuva Transport inkludert. 

Tilbringertjenesten Tilbud til alle. Dør til dør transport. Vanlig busstakster. Kjøres 2 dager i 

uken med ankomst Straumen 09.30 og avgang 13.30.  Omfatter også 

tilbringertjeneste til buss til Steinkjer.  

 

Tilbringertjenesten benyttes foreløpig i begrenset omfang. Informasjon om tjenesten er 2 

ganger sendt ut til alle husstandene og det har flere ganger blitt annonsert i lokalavisa. I 

tillegg er informasjon lagt ut på kommunens nettside.  

3.9 Dagens økonomiske rammer 
 

Administrative kostnader 

Kostnader til administrasjon og personaloppfølging er ikke spesifisert i KOSTRA-funksjon 

2340 i regnskapet utenom overføring fra Helse, rehabilitering og Barnevern til Bistand og 

Omsorg til merkantil støtte. Beløpene som fremkommer i tabell 5 er derfor omtrentlige 

overslag.   

Tabell 5 Administrasjon og personaloppfølging, kostnader pr. år (2012) 

Navn Antall timer 

ledelse, kostnad 

Antall timer, 

saksutredning 

Antall timer, 

merkantil 

Samlet 

kostnad pr år 

Prosjekt, 

samlet pr. år 

Hyggestua 

180 t/år:57 230 kr  

overføres til 

Bistand og Omsorg:     

60 000 kr 

117 230 kr  Et sted å 

være 

Go kroken 24 t/år:    9 192 kr  36 t/år: 10 296 kr 24 t/år: 7 200 kr 26 688 kr  

Maurtuva  12 t/år:   4 596 kr  36 t/år: 10 296 kr 24 t/år: 7 200 kr 22 092 kr  

Maurtuva, 

pensjonat 
36 t/år: 13 788 kr  12 t/år:  3 432 kr 12 t/år: 3 600 kr  20 820 kr  

SUM    ~166 000 kr 20 820 kr 
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Tabell 6 Samlet regnskap 2012 KOSTRA-funksjon 2340 

Kommunale enheter Regnskap 2012 

Bistand og omsorg 631 455 

Helse og rehabilitering 1 751 000 

Estimerte driftskostnader, Et sted å være 42 500 

Administrasjon 166 000 

Kultur og fritid, overføringer til Frivillig Inderøy og Mosvik 450 000 

Kultur og fritid, overføringer til lag og foreninger 41 000 

SUM netto utgifter 3 081 955 

 

I tabell 6 er samlet kostnader knyttet til dagens tilbud til de aktuelle brukergruppene. 
Kommunalteknikk har beregnet driftskostnadene ved Et sted å være, mens driftskostnadene 
for Hyggestua lar seg vanskelig skille ut fra resten av institusjonen. Det er derfor ikke ført 
opp driftskostnader for Hyggestua/Go´kroken i tabell 6. 
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Samlet oversikt over kommunens utgifter til aktivitets- og dagtilbud 

Tabell 7 Spesifisert driftsregnskap for aktivitets- og dagtilbud i Inderøy kommune 2012 /2013  

 Utgifter Inntekter   
Enhetenes 

navn 

Tilbud Årsverk Snitt deltakere 

januar-juni 2013 

Lønnskostnader 

Inkl. 

aga/klp/vikar 

Andre 

drifts-

kostnader* 

Egen-

betaling 

pr. år 

Tilskudd  Netto 

regnskap 

2012 

Merknad 

Et sted å 
være 
(HRB) 

5 d/u 
+ onsdag kveld + 
1 søndag/ mnd. 

1,7 13 

1 688 000 

53 000 0** 0 

1 751 000 

Lønnskostnadene er ikke 
fordelt mellom de 2 HRB-
tilbudene. 

Hyggestua 
(HRB) 

3 d/u  1,5 28 
19 vedtak 

10 000 0** 0 Mange har henvisning til 
fysikalsk behandling. 

Mosvik 
sykeheim 
(HRB) 

1 d/u 0,25       Oppstart okt./nov. 2013 
0,20 årsverk aktivitør, 0,05 
årsverk fysioterapeut. 

Go´kroken 
(B&O) 

1 d/u 0,40 3,85 
(6 tilbudsbrev) 

263 000  26 500 41 500 20 000 228 000 Hver torsdag hele året. 
Egenbetaling avhengig av 
oppmøte. 

Maurtuva 
(B&O) 

1,5 dag hver 14. 
dag 

 1,9 
(4 tilbudsbrev) 

 207 240 19 840 20 000 167 400 Fast. Privat aktør. Inn på 
Tunet. 

Pensjonat, 
Maurtuva 
(B&O) 

Overnatting m/ 
dagtilbud 

 (4 tilbudsbrev)  283 855 12 800 35 000 236 055 Prosjekt – evalueres 2014. 

Sum      74 140 75 000 2 935 455   

*Regnskapstallene er for 2012. Maurtuva ble først opprettet i 2013 og er tatt med fordi det inngår i dagens tilbud. 

** Egenandelen ved Hyggestua går inn i regnskapet til kjøkkenet v/Inderøyheimen. Et sted å være har innkjøp av mat som brukerne betaler til selvkost. 

NB: Vedlikehold, avskrivninger og renhold av bygninger og lokaler føres i budsjett og regnskap for kommunal teknikk. 
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4.  Samorganisering 
Dagens organisering av aktivitets- og dagtilbudene i Inderøy kommune er delt mellom 

enhetene Bistand og Omsorg (Go´kroken og Maurtuva) og Helse, Rehabilitering og 

Barnevern (Hyggestua og Et sted å være). Sistnevnte enhet etablerer i tillegg aktivitetstilbud 

ved Mosvik sykeheim 1 dag i uken i løpet av høsten 2013. Frivillige har ansvar for 

aktivitetstilbud for beboere i omsorgsboligene og enkeltdager inne på institusjonene. 

Prosjektgruppen har kommet fram til en rekke faktorer som vil påvirke etterspørselen og 

behovet for aktivitets- og dagtilbud i planperioden. De er lagt til grunn for drøftingen av en 

eventuell samorganisering av tilbudene. De viktigste faktorene er: 

 Vektleggingen av aktivitets- og dagtilbudenes betydning i forebyggende og 
helsefremmende tiltak i statlige føringer. 

 Endringer i den demografiske utviklingen i befolkningen.  

 Den bebudete rettighetsfestingen av dagtilbud til personer med demens. 

 Det er grupper i befolkningen i dag som har enkeltvedtak om tjenester som ikke 
innfris.  

 Det er personer med demens som har behov og pårørende som trenger avlastning, 
men som ikke ønsker å benytte dagens tilbud på sykehjemmet.  

Disse faktorene tilsier en økning i kapasiteten og differensiering innen dagtilbud til personer 

med demens. Det er videre behov for et mer differensiert/nye tilbud som bedre møter 

behovene til de som har vedtak, men som i dag ikke får noe tilbud. Prosjektgruppen mener 

det er mulig å iverksette en slik strategi med de personalressursene som er til rådighet i dag. 

Unntaket vil være en gradvis utvidelse av tilbudene til personer med demens fra 1 til 3 dager 

som vil kreve minimum 0,4 årsverk per dag. Tilbudene Et sted å være og Hyggestua vurderes 

å kunne klare seg med dagens bemanning dersom det organisatorisk tilrettelegges for en 

effektivisering og mer fleksibel bruk av personalressursene og en omfordeling av ressursene 

mellom tilbudene.  

For ansatte vil det bety at de vil betjene flere brukergrupper enn de gjør i dag. Det er godt 

kvalifisert personell som prosjektgruppen mener innehar kompetanse som bør komme flere 

brukere til gode. En felles tjeneste med mer bruk av personalet på tvers av dagens skiller gir 

den enkelte mulighet for mer allsidig bruk av sin kompetanse og til utvikling av felles 

kompetanse i praksis. Med effektivisering menes at en samorganisering gir mulighet til bedre 

tjenester til brukerne fordi kompetansen kan settes inn der det er mest behov. Felles 

organisering gir en mer robust tjeneste som blir mindre sårbar ved at tilbudene i større grad 

kan opprettholde driften ved korttidsfravær og ferieavvikling.     

For bedre å planlegge og gjennomføre endringene mener prosjektgruppen at det vil være en 

fordel å samle drift- og personalansvaret for aktivitets- og dagtilbudene i et eget og felles 

tjenestested under en av de 2 enhetene. Prosjektgruppen tar ikke stilling til hvilken av de 2 

enhetene tjenestestedet organisatorisk skal tilhøre. Per i dag inngår både den administrative 
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delen og personaloppfølgingen i arbeidsoppgavene til flere personer. Dersom oppgavene 

samles må det utredes hvordan lederoppgaven skal løses personellmessig. Er det kapasitet i 

organisasjonen for å øke opp oppgavebelastningen på en person eller er det praktisk mulig å 

foreta en endring i oppgavefordelingen internt? Et annet alternativ er å tilsette en ny 

tjenesteleder. Det vil i så fall neppe være mulig å få til innenfor dagens økonomiske rammer.  

Tjenesteleder vil forholde seg til en enhetsleder, men vil uansett måtte forholde seg til 
brukere som har andre tjenester fra begge enhetene. Det må utarbeides gode 
samarbeidsrutiner mellom de utøvende tjenestestedene og et godt og gjensidig samarbeid 
med tildelingskontoret. (TDK). 

4.1 Synergieffekter 
Med synergieffekt menes her at effekten som oppnås ved at to eller flere tiltak til sammen 

gir større eller bedre resultater enn summen av tiltakene hver for seg.  

Prosjektgruppen er kommet fram til følgende synergieffekter: 

o Eget tjenestested signaliserer at kommunen prioriterer helsefremmende og 

forebyggende arbeid. 

o Det vil gi en mer robust og helhetlig organisering.  

o Ett tjenestested med spesielt ansvar for å ivareta behovene i befolkningen for 

denne type tilbud gir bedre mulighet til kompetanseheving hos ansatte gjennom 

å arbeide mer på tvers av tilbudene. 

o Sikrer ivaretakelse og utvikling av samarbeidet med Frivillig Inderøy og Mosvik, 
frivillige, lag, organisasjoner og enkeltpersoner.  

o Det gir mulighet til en mer fleksibel og effektiv utnytting av personalressursen på 

tvers av de ulike tilbudene. Det gir for eksempel mulighet til å holde mer åpent i 

ferier og unngå stenging ved korttidsfravær og ferier. 

o TDK vil få en tjenesteleder og en enhetsleder å forholde seg til ved tildeling av 
aktivitets- og dagtilbud, noe som forenkler samarbeidsprosedyrene.  

o Samarbeidet med de frivillige instansene vil forenkles med ett ledernivå over 

tjenesteleder. 

5. Samlokalisering 
I mandatet er prosjektgruppen bedt om å vurdere samlokalisering av aktivitets- og 

dagtilbudene. Prosjektgruppen har vurdert ulike alternativer. Det som har kommet fram i 

utredningsprosessen er at dagens tilbud segregerer gruppene i diagnosegrupper uavhengig 

av den enkeltes funksjonsnivå og behov. Det er også grupper i dag som kommunen plikter å 

gi tilbud som ikke blir ivaretatt. Noen av tilbudene har ikke ideell plassering eller vil få 

kapasitetsproblemer. I tillegg vil flere av virksomhetene trolig bli nødt til å flytte ut av de 

lokalene de har i dag. 
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I tabell 9 vises en oversikt over situasjonen når det gjelder dagens lokaler.  

Tabell 9 Status dagens lokaler 

Tiltak 

Et sted å være Tomta vurderes brukt til andre formål. Huset er gammelt og i dårlig 

forfatning. Det vil trolig i løpet av 2-4 år bli behov for nye lokaler. 

Hyggestua Dagtilbud til eldre hjemmeboende. Benyttes også av sykehjemmets 

beboere og leietakere i omsorgsboligene.  En del av målgruppen ønsker 

ikke å benytte dagtilbudet fordi det er lokalisert på sykehjemmet. 

Go´kroken Dagtilbud til personer med demens, hjemmeboende. Lokalisert på 

Inderøyheimen. En del av målgruppen ønsker ikke å benytte dagtilbudet 

fordi det er lokalisert på sykehjemmet. Vil få behov for økt kapasitet. 

Frivillig Inderøy Tilhold i Røde korshuset som skal rives. Har derfor behov for nye lokaler. 

Trivselskafeen NKS har avtale med Rema eiendom om disponering av lokaler inntil 

eventuelt ny leietaker melder seg. Dvs. en usikker avtale. 

 

5.1 Lokaler  
Foruten å foreslå en samorganisering av tilbudene er prosjektgruppen omforent om at en 

samlokalisering vil være en hensiktsmessig løsning for å møte framtidens behov. I stedet for 

å opprettholde dagens tilbud som nå er basert på en inndeling etter diagnosegrupper, 

foreslår prosjektgruppen en strategi som i hovedsak tar utgangspunkt i den enkeltes 

funksjonsnivå. Prosjektgruppen foreslår derfor følgende:  

• For personer som er i risikosonen for funksjonsnedsettelse eller tidlig fase av 

sykdom/skade etableres et trinn 1 i aktivitets- og dagtilbudstrappen. Prosjektgruppen 

foreslår å samle de kommunale og frivillige tilbudene for disse gruppene i et felles 

aktivitetshus og at tilbudene utvikles etter hvert. Det skal være rom både for åpne 

lavterskeltilbud og tilbud som er mer rettet mot bestemte målgrupper. I vedlegg 1 er 

skissert prosjektgruppens forslag til visjon, målgrupper, aktiviteter og generelle 

rombehov for Aktivitetshus Inderøy. Som et utgangspunkt er det benyttet dagens 

arealer. Arealbehov må utredes videre. 

 

• Som et trinn 2 foreslås tilbud i sykehjemmene. Trinn 2 henger nøye sammen med 

sykehjemmenes planer om å bli sertifisert som livsgledesykehjem. Det er en omfattende 

omlegging for sykehjemmene som trolig vil ta et par år. I pkt. 6.2 er beskrevet innholdet i 

et livsgledesykehjem.  

 
• Go'kroken foreslås flyttet fra Inderøyheimen til legekontoret ved Mosvik sykeheim. 

Lokalene har aldri vært benyttet til legekontor. De ble pusset opp i 2011 og har universell 

utforming. Lokalene er lyse og har de fasilitetene som trengs til et dagtilbud for 

demente. Omgivelsene er vakre med gangavstand til sjøen, museet og Vinje bruk. 
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Dagtilbudet er tiltenkt å være trinn 2 for personer med demens som ikke har nytte av 

Aktivitetshuset lenger og vil også være et supplement til Maurtuva. Brukerne har 

allerede transporttilbud.  

 
• Prosjektgruppen har vurdert hvilke alternativer til lokaler for Aktivitetshuset som finnes i 

dag. Bygget bør ligge sentralt i Straumen for å være lett tilgjengelig for flest mulig 

brukere. I løpet av høsten 2013 vil det avklares om det skal realiseres et nytt 

oppvekstsenter med barne- og ungdomsskole og videregående.  Det vil i så fall medføre 

mulige ledige lokaler som kan være egnet til aktivitetshus. Andre lokaler i sentrum bør 

også vurderes.  

 
• Dersom det ikke blir aktuelt å legge virksomheten til eksisterende bygg, foreslår 

prosjektgruppen nybygg. I forbindelse med nye omsorgsboliger med personalbase på 

Nes bør det vurderes om det i tillegg kan settes av areal og bygges et aktivitetshus der. 

 

Dersom Et sted å være må flytte: 

Dersom Et sted å være må flytte før et Aktivitetshus er realisert, har prosjektgruppen 

utarbeidet et forslag til midlertidig løsning. Lavterskeltilbudet deler lokaler med Hyggestua 

på Inderøyheimen. Det er ikke noen ideell løsning for noen av partene, men lar seg 

gjennomføre. Den midlertidige ordningen vil medføre at Hyggestua bruker lokalene på 

formiddagen (09.00 – 13.00) 3 dager i uka. Et sted å være har lokalene fra kl. 13.00 og utover 

ettermiddagene/kveldene. 

5.2 Synergieffekter av samlokalisering 
• Aktivitetshuset som er tiltenkt både kommunale dagtilbud til utsatte grupper og en 

rekke aktivitetstilbud rettet mot hele befolkningen er med på å bryte ned fordommer 

og stigmatisering av enkelte grupper i lokalsamfunnet. 

 

• Det gir mulighet til differensierte dagtilbud ut fra brukerens behov og funksjonsnivå 

med mindre vekt på eventuelle diagnoser. Ikke minst vil personer med demens i tidlig 

fase kunne ha stor nytte av et tilbud som har en mer allmenn tilnærming i 

tilretteleggingen av tilbudene. 

 

• Go'krokens plassering ved Mosvik sykeheim gjør at lokaler som står tomme blir brukt, 

og at den delen av kommunen også får et mer omfattende dagaktivitetstilbud enn de 

har i dag. Lokalene har kapasitet til utvidelse av dagens demenstilbud. 

 

• Et aktivitetshus åpner for bedre utnytting av arealene. Spesialrom til ulike aktiviteter 

som for eksempel trenings-/trimrom, rom for formingsaktiviteter, møterom, kafe 

osv. kan brukes av alle grupperingene som tar huset i bruk. 
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• Samlokalisering er en strategi for å videreutvikle samarbeidet mellom frivillige og 

kommunen. 

 

• Enklere tilgang på tjenester fra Psykisk helse og Rehabilitering på tvers av gruppene. 

 

• Lett tilgang til kommunens hjelpemiddellager om det legges til aktivitetshuset, 

inkludert informasjon om velfredsteknologiske løsninger.  

6. Prosjektgruppens forslag til videreutvikling av tilbudene 

I kapitlet redegjøres for prosjektgruppens vurderinger av strategiene i planperioden og 

bakgrunnen for de konkrete endringene som er presentert i kapittel 4 og 5 om 

samorganisering og samlokalisering.  

6.1 Tilbudet til personer med psykisk problematikk 
Dagens tilbud om Et sted å være kan sies å oppfylle kriteriene satt av Helsedirektoratet for 

lavterskeltilbud. Samhandlingsreformen vil i planperioden sette nye krav til psykisk 

helsearbeid i kommunene. Per i dag har kommunen ansvar for å legge til rette for 

meningsfylte aktiviteter dersom ordinært arbeid ikke er aktuelt. Et sted å være har en viktig 

funksjon for å bryte sosial isolasjon og være et startsted for de av brukerne som etter hvert 

kan komme seg videre over i utdanning/arbeid eller andre generelle fritidsaktiviteter. Det er 

en balansegang for tilbud av denne typen. De skal både ha funksjon som en mellomstasjon 

for de som skal videre, og være tilbudet til de som Et sted å være er det maksimale de 

sannsynligvis kan klare. Tilbudet har potensial for utvikling i retning av mer brukerstyring og 

for eksempel selvhjelpsgrupper dersom brukerne selv ønsker det. 

Med de mulighetene som kan utvikles i Aktivitetshuset foreslår prosjektgruppen at Et sted å 

være inngår i konseptet og at det i utformingen av Aktivitetshuset tas hensyn til brukernes 

behov for skjerming i perioder. 

Med 5 dager åpent i uken + onsdag kveld og 1 søndag i måneden er Et sted å være det mest 

omfattende av tilbudene kommunen har. Det er viktig å opprettholde Et sted å være for de 

som tilbudet passer for. For å holde ressursrammen foreslår prosjektgruppen, med unntak 

av representanten for Mental helse, at omfanget reduseres med 2 dager for å benytte 

personalressursen til tilbud til de som Et sted å være ikke er aktuelt for. Det er et faktum at 

flesteparten av de 14 personene med vedtak, som det ikke har lyktes kommunen å gi noe 

fullgodt tilbud, har psykisk problematikk.  

I perioden fram til et mer velegnet Aktivitetshus er en realitet vil prosjektgruppen foreslå at 

det utarbeides en tiltaksplan for hver enkelt. Planene utarbeides i samarbeid mellom 

kommunens Psykisk helsetjeneste, TDK og personene selv, med mål å finne fram til egnete 

tilbud til den enkelte. For personer med rusproblematikk er individuell oppfølging i egen 

bolig erfaringsmessig det mest realistiske tiltaket.   
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6.2 Dagtilbudene til eldre  
Helses- og omsorgstjenesteloven i kommunene og folkehelseloven legger klare føringer om 

at kommunene skal innrette tjenestene mot mer forebyggende og helsefremmende tiltak for 

dermed å kunne dempe veksten i etterspørselen etter omsorgstjenester. Prosjektgruppens 

forslag medfører både en kapasitetsøkning og differensiering av tilbudene. Det begrunnes 

med statlige føringer om dagtilbud som en rettighet for personer med demens, den 

demografiske utviklingen og at det i dag er personer som ikke benytter tilbudene. 

Prosjektgruppen har vurdert dagens tilbud til eldre som gode, men for lite differensierte. Det 

utstrakte samarbeidet med frivillige beskrives som et viktig supplement til de kommunale 

tjenestene. Frivilliges innsats bør videreutvikles slik at det tas hensyn til hvordan frivillige 

selv ønsker å bidra med sin kompetanse og ressurser. 

Økt kapasitet og differensiering 

Ut fra en forebyggende og helsefremmende tankegang er det viktig å ha mulighet til å møte 

personer med fare for eller i begynnende fase av funksjonsnedsettelse så tidlig som mulig 

med tilbud som understøtter en fortsatt aktiv tilværelse. Prosjektgruppen foreslår derfor 

aktivitetstrappen der 1. trinn er tiltenkt denne gruppen og lokalisert til aktivitetshuset. 

Tilbudet skal blant annet rettes mot de som i dag har behov, men som ikke ønsker å delta på 

Hyggestua eller Go´kroken fordi de blant annet føler at det er vanskelig å være på et 

sykehjem. Det betyr at Aktivitetshuset både skal ha tilbud til de som har og de som ikke har 

enkeltvedtak. Det styrende er ikke diagnose, men den enkeltes funksjonsnivå. Tilbudene skal 

inngå i kommunens tiltakskjede innen helse- og omsorgstjenestene. 

Framover mot 2020 vil aldergruppen 67 til 79 år øke med rundt 284 innbyggere. Det er her 

det er viktig å tilrettelegge for forebyggende og helsefremmende tiltak fordi aldersrelaterte 

sykdommer og ensomhet lett kan føre til et passivt liv. På den andre siden er det også i 

denne gruppen store ressurser for frivillig innsats dersom formen for bidrag tilpasses deres 

muligheter og ønsker.  

Livsgledesykehjem og Mosvik dagtilbud for personer med demens 

Trinn 2 i aktivitets- og dagtilbudstrappen foreslår prosjektgruppen er tilbudene ved 

sykehjemmene og demenstilbudet ved Mosvik sykeheim eller i eget hjem. De som, enten i 

perioder eller permanent, ikke er i stand til å nyttegjøre seg aktivitetshusets tilbud vil kunne 

få sitt tilbud ved Inderøyheimen og Mosvik sykeheim.  Alternativt demenstilbudet i nye 

lokaler ved Mosvik sykeheim (legekontoret) eller i eget hjem som for eksempel 

trimkontakter på frivillig basis. Det vil være flytende overganger og den enkelte kan bevege 

seg opp og ned i trappa avhengig av hva som passer den enkelte til enhver tid.  

For at trinn 2 skal kunne være et kvalitativt godt tilbud har prosjektgruppen lagt til grunn at 

sykehjemmene blir sertifisert som livsgledesykehjem. Under forutsetning av 

kommunestyrets vedtak vil sykehjemmene i Inderøy starte arbeidet i nær framtid. Det 
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innebærer at 8 livsgledekriterier skal settes i system og være integrert på sykehjemmene før 

sertifisering kan finne sted: 

• Samarbeid med skoler, barnehager, og andre organisasjoner. 

• At pasientene får komme ut i frisk luft hver uke. 

• Mulighet for kontakt med dyr. 

• Mulighet til å opprettholde hobbyer og fritidssysler. 

• Sykehjemmet skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen. 

• En hyggelig ramme rundt måltidene. 

• God kommunikasjon med pårørende. 

• Alle ansatte ved sykehjemmene kjenner ordningen og hva den innebærer. 

Å utvikle sykehjemmene til livsgledesykehjem er en prosess som vil ta tid. Som et ledd i en 

mer helsefremmende stategi for helse- og omsorgstjenestene mener prosjektgruppen der er 

en rett strategi i tråd med tankegangen i aktivitets- og dagtilbudene. 

6.3 Frivillig sektor 
Frivillig sektor er et satsingsområde som er omtalt i kommunedelplan for helse og omsorg 

2012 - 2019. Kommunen ser at et godt gjensidig samarbeid med familie og frivillige vil bli en 

betydelig ressurs i tilden framover. Folkehelseloven, § 4 tredje ledd tredje punktum 

regulerer særskilt forholdet til frivillig sektor og andre aktører, både offentlige og private. 

Disse har i utgangspunktet ingen plikt til å samarbeide med kommunen og loven legger 

derfor opp til at kommunen skal legge til rette for et samarbeid.  

Det skjer mye positivt innen frivillig arbeid i Inderøy og mange personer er svært aktive til 

glede både for de som får kontakt og for de som yter omsorg og omtanke til de som trenger 

det. Østlandsforskning har beregnet at om lag 50 prosent av omsorgsytelsen i Norge utføres 

på frivillig basis. Det er med andre ord  svært viktig å legge til rette for at frivillig innsats 

fortsatt skal prege samfunnet vårt. Studier i Norge (Fellesskapets fundament, Lorentzen 

2004) viser i midlertid at trenden de senere årene er at lag og foreninger har mindre 

betydning for innbyggernes innsats . Mer og mer går på den enkeltes initiativ. Det som i 

følge Lorentzen kjennetegner dagens frivillige er at de ikke ønsker å forplikte seg fast, men 

gjerne stiller opp ad hoc. Denne utviklingen må det tas hensyn til i kommunens arbeid med å 

legge til rette for frivillig innsats. Det er altså ikke mangel på vilje til å gjøre noe, men formen 

for innsats er endret fra tidligere. Nedenfor er satt inn nyttige nettsteder med mange 

eksempler på samarbeid mellom kommuner og frivillige i Norge. 

http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=2627  
http://www.frivillighetsportalen.no/web/guest;jsessionid=4698C1E23638CCB7CC06EE4C23D
A57A0  
http://www.forskning.no/artikler/2012/november/339015  
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7. Vedtak, egenbetaling og driftskostnader 

7.1 Vedtak 
Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste i seg selv, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov 

som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kultur, måltider, aktivitet og 

trivsel er videre helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Per i 

dag gis vedtak om tilbud ved Hyggestua for hjemmeboende brukere. Et sted å være er åpent 

for alle, mens brukere av Go´kroken eller Maurtuva mottar et tilbudsbrev.  

Hensikten med å foreta en behovsprøving og å fatte vedtak er å sikre at den enkelte får et 

helhetlig tilbud og at brukernes rettigheter i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven 

blir ivaretatt. Prosjektgruppen mener derfor det forvaltningsmessig er riktig å innføre vedtak 

for Go´kroken og Maurtuva når dagtilbud vurderes i sammenheng med behov for helse- og 

omsorgstjenester. 

Prosjektgruppen har diskutert om Et sted å være skal inngå som ett av kommunens tilbud for 

personer som har rett til nødvendig helsehjelp. Dvs. Et sted å være kan tildeles etter 

behovsvurdering. Prosjektgruppen er kommet fra til at dersom en person har rett på helse- 

og omsorgstjenester og Et sted å være inngår som sosial trening i et samlet tilbud, bør det 

skrives vedtak. Dermed vil også sammenhengen mellom ressursbruk og brukerbehov komme 

fram i KOSTRA-registreringen, noe som ikke skjer i dag. 

7.2 Egenbetaling 
For opphold på dagtilbud Hyggestua, Go´kroken og Maurtuva er det egenbetaling i henhold 

til vederlagsforskriften. Egenbetalingen skal kunne gå til betaling for mat og/eller transport.  

Takstene reguleres gjennom budsjettvedtak hvert år og er for 2013:  

ved Hyggestua per dag Kr 105 

Go´kroken inkl. skyss og måltid per dag Kr 160 

Maurtuva inkl. skyss og måltid per dag Kr 160 

 

Et sted å være er et lavterskeltilbud som det ikke kreves egenbetaling for. Ordningen er at 

brukerne betaler for innkjøp av mat til selvkost, 15,- kr dagen for tørrmat og deling av 

utgiftene på de som er med på felles innkjøp når det skal lages middag. Brukerne utfører selv 

renhold, snømåking og plenklipping.  Det kan argumenteres med at det her er en viss 

forskjellsbehandling mellom de ulike brukergruppene i samme kommune som kan oppfattes 

som urimelig. Det er da viktig å være klar over at i et lavterskeltilbud har en annen karakter 

enn andre kommunale dagtilbud og at funksjoner som matlaging, renhold osv. skal utføres 

av brukerne selv. Det vil derfor være urimelig å kreve den samme egenbetalingen som på 

dagtilbud der disse oppgavene utføres av lønnet personell. Prosjektgruppen foreslår at 

dagens ordning opprettholdes. 
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7.3 Driftskostnader  
For kommunale virksomheter innen helse- og omsorgstjenestene utgjør lønn den langt 

overveidende delen av kostnadene. Slik prosjektgruppen har lagt opp strategien er det ikke 

lagt inn økte lønnskostnader ut over det som vil kreves for å utvide antall dager ved tilbudet 

til personer med demens og ev. stillingsandel for tjenesteleder. Videre er beregnet 

byggekostnader og leiekostnader ut fra priskalkylene for Steinkjer helsehus. Oversikten er et 

overslag som kun gir et uttrykk for omtrentlige kostnader. 

Tabell 10 Kostnader ut over dagens rammer 

Tjenestedrift Årsverk Kostnad i kr 

Utvidelse demenstilbud til 2 dager per uke 0,4 263 000 

Utvidelse demenstilbud til 3 dager per uke 0,8 526 000 

Ev. tjenesteleder, med basis i dagens 
tidsbruk 

0,2 130 000 

 

Tabell 11 Overslag, kostnader ved nybygg og leie 

Bygg Kvadratmeter Kostnad i kr 

Kvadratmeterpris ved nybygg* med basis i 
dagens samlede arealer  

ca. 220 m² 4 840 000 

Leiepris per år  220 m²   426 800 

 

*I overslaget er det tatt utgangspunkt i priskalkylene for helsehuset på Steinkjer som har en 

kvadratmeterpris på 22 000 kr for full utbygging og en leiepris på 1 940 kr per kvadratmeter. 

Driftskostnader inngår i leieprisen. Samlet areal er beregnet ut fra dagens lokaler til Et sted å 

være og Hyggestuas lokaler på Inderøyheimen.   

 

8.  Oppsummering av prosjektgruppens forslag til strategivalg 
Prosjektgruppen anbefaler strategier i tråd med kommunedelplanen for helse og omsorg, 

som fra 2014 har som siktemål et mer differensiert tilbud som vil ivareta de ulike 

brukergruppenes spesielle behov og funksjonsnivå.  

Samorganisering 

 For bedre å møte kravene og behovene om et mer differensiert og utvidet aktivitets- 

og dagtilbud foreslår prosjektgruppen å samle drift- og personalansvaret for 

aktivitets- og dagtilbudene i et eget og felles tjenestested med tjenesteleder under 

en av de 2 enhetslederne.  

 

Samlokalisering 

 For å oppnå en synergieffekt foreslår prosjektgruppen et felles aktivitetshus med 

kapasitet til å ivareta behovene hos de ulike gruppene. Aktivitetshusets tilbud 
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betegnes som trinn 1.  I tillegg til de kommunale aktivitets- og dagtilbudene skal 

huset være åpent for et vidt spekter av aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, 

enkeltpersoner og Frivillig Inderøy. Kommunen vil på denne måten legge til rette for 

at frivillig arbeid kan blomstre i Inderøy kommune. Se vedlegg 1 for mer detaljert 

oversikt over prosjektgruppens forslag til innhold.  

 Trinn 2 er tilbud i sykehjemmene. Trinn 2 henger nøye sammen med sykehjemmenes 

planer om å bli sertifisert som livsgledesykehjem. For beboerne på Inderøyheimen, 

Mosvik sykeheim, leietakere i omsorgsboligene og hjemmeboende som ikke kan 

benytte aktivitetshuset er det viktig å ha aktivitetstilbud som er tilpasset deres behov 

inne på sykehjemmene og omsorgsboligene.  

 

 Trinn 2 for personer med demens. Go'kroken flyttes fra Inderøyheimen til 

legekontoret ved Mosvik sykeheim. Lokalene har de fasilitetene som trengs til et 

dagtilbud for demente. Omgivelsene er vakre med gode turområder og sansehage. 

 

 Tilbudet til personer med demens utvides til 3 dager i uken. 

 
Et sted å være 

 Et sted å være samlokaliseres i Aktivitetshuset med de øvrige tilbudene i kommunen. 

I planleggingen/ prosjekteringen må det tas hensyn til de behovene denne 

brukergruppen har. 

 

 Dersom det ikke er etablert et egnet aktivitetshus innen Et sted å være må flytte ut 
av sine lokaler foreslås at tilbudet deler lokaler med Hyggestua.  
 

 Antall dager Et sted å være er åpent reduseres med 2 dag for å gi rom for tilbud til de 
som i dag har vedtak, men ikke har noe tilbud. Dermed differensieres tilbudet og 
inkluderer flere brukere uten at personalressursen må økes. 
 

 Prosjektgruppen foreslår at det utarbeides en tiltaksplan i samarbeid mellom 

kommunens Psykisk helsetjeneste, TDK og personene selv, for å finne fram til 

tilpassede tilbud.  

 

Frivillig sektor 

 Frivillig Inderøy tilbys samlokalisering med de kommunale tilbudene i Aktivitetshuset. 

Samarbeidet videreutvikles i tråd med anbefalinger gitt i veiledere tilpasset lokale 

forhold i Inderøy kommune.  

 

Vedtak 

 Når det vurderes at rett til nødvendig helsehjelp foreligger og at det beste tiltaket er 

aktivitets- og dagtilbud, kan vedtak fattes uavhengig av hvor tilbudet er lokalisert. 
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Dvs. at noen av brukerne på Et sted å være også kan ha vedtak om at det er et tilbud 

som kommunen tildeler. 

 

Egenbetaling 

 Prosjektgruppen foreslår at dagens ordninger opprettholdes slik de er i dag. 

 
Driftskostnader 

 Som synergieffekt av de foreslåtte endringene vil dagens rammer kunne holdes med 

2 unntak:  

o Framtidige kostnader ved etablering av Aktivitetshuset enten i eksisterende 

lokaler eller i nybygg. 

o Utvidet aktivitets- og dagtilbud til personer med demens. 
 

Vedlegg 
Prosjektgruppens forslag til aktiviteter og tilbud i Aktivitetshuset.  
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          Vedlegg 1 

Aktivitetshuset i Inderøy kommune 

 

Visjon 

Aktivitetshuset skal bryte ned tabuer og bekjempe stigmatisering ved å slutte å dele folk inn i 
diagnosegrupper og i stedet se på funksjon og hva den enkelte ønsker, kan og klarer. 
Aktivitetshuset skal dekke behovene til de fleste som ikke kan benytte de ordinære arbeids- 
og/eller aktivitetsmulighetene i kommunen. Fokus skal være på de ulike behovene, 
uavhengig av diagnoser. Kommunen skal arbeide sammen med frivillige lag, organisasjoner 
og enkeltpersoner.  

Det skal være plass til et rikt og allsidig aktivitetstilbud både på lavterskel- og dagsenternivå. 
Frivillige og kommunens ansatte skal samarbeide og utvikle aktivitetshuset i lag med 
brukerne.  

Aktivitetshuset 
• Lokalisert sentralt i Straumen. 
• Universell utforming. 
• Dagens lokaler utgjør omtrent 220 m². 
• Rom for små grupper og mulighet til å trekke seg tilbake. 
• Diverse aktivitetsrom med god lagringsplass for utstyr; flerbruk av rommene. Bedre 

med flere mindre rom enn få store. 
• Kjøkken. 
• Kantine/kafé. 
• Trimrom. 
• Kontorer og møterom for Inderøy Frivillig og kommunens ansatte. 
• Frisør og fotpleie kan leie lokaler. 

 
Brukergrupper 
Aktivitetshuset er tiltenkt en rolle som 1. trinn i aktivtetstrappa til de som kommunen har 
plikt til å gi et tilbud eller ønsker å gi et tilbud som et forebyggende og helsefremmende 
tiltak. 2.trinn: For de som, enten i perioder eller permanent, ikke er i stand til å nyttegjøre 
seg aktivitetshusets tilbud vil kunne få sitt tilbud ved Inderøyheimen og Mosvik sykeheim.  
Alternativt demenstilbudet i nye lokaler ved Mosvik sykeheim eller i eget hjem som for 
eksempel turkontakter. Det vil være flytende overganger og den enkelte kan bevege seg opp 
og ned i trappa avhengig av hva som passer for den enkeltes livssituasjon. 

 Voksne personer som er i en sårbar situasjon eller i risikosonen for å utvikle 

funksjonsnedsettelse.  Allsidige aktiviteter i lag med andre fører til bedre helse både 

psykisk og fysisk. 

 Både lavterskeltilbud og tilbud til innbyggere med enkeltvedtak.  

 Ungdomsklubb på kveldstid kan vurderes. 
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Aktiviteter: 
Noen tilbud er åpne for alle, mens det trolig vil være behov for å gradere slik at enkelte 
grupper har deltakere med enkeltvedtak som trenger mer faglig oppfølging enn andre og 
færre personer å forholde seg til. Listen er ikke uttømmende da innhold må utvikles 
suksessivt med brukerens ønsker og behov. 

• Lavterskeltilbud ut fra brukernes ønsker og medvirkning. 

• Div. formingsaktiviteter tilrettelagt for ulike grupper.  

• Sosialt samvær. 

• Trim og fysiske aktiviteter. 

• Dataopplæring. 
• Samarbeid med Kultur om å arrangere konserter, teater, kor osv. når kunstnere 

gjester kulturhuset. 
• Musikk og øvingsrom. 
• Selvdrevne grupper. 
• Matlaging. 
• Matservering med mulighet for varmmat og fellesmåltider. Take away. 
• Frisklivstilbud. 
• Div. kurs. 
• Pårørendeskoler.  

 
Helseoppfølging 

• Helsestasjon for eldre. 

• Fagansatte i Psykisk helse og Rehabilitering kan gi tjenester inn i gruppene. 
• Kommunens hjelpemiddellager og informasjon om velferdsteknologiske løsninger. 

Frivillig arbeid 
• Frivillig Inderøy med sitt arbeid opp mot lag, organisasjoner og enkeltpersoner vil være 

en viktig samarbeidspartner. 
• Tilbud i regi av frivillige som for eksempel Trivselskafeen tilbys lokaler i Aktivitetshuset. 
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Regnskap og årsberetning 2013 - Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 

Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:

 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret 

2013, med kr 54 801.

 Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

 Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg
1 Regnskap 2013 - Inderøy kommune
2 Årsberetning 2013 Inderøy kommune
3 Kontrollutvalgets uttalelse - Inderøy kommunes årsregnskap for 2013
4 Revisjonsberetning 2013 - Inderøy kommune



Bakgrunn

Det vises til vedlagte dokumenter og spesielt til sammenfatningen i rådmannens årsberetning som 
omhandler de vesentlige momenter knyttet til regnskap og resultat i 2013. 

Årsregnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) for drift på 2, 138 mill. 
kroner. Mindreforbruket forklares i hovedsak med følgende at 

 Merinntekter frie disponible inntekter 1,127 mill. kroner 

 Merinntekter for fellesområdet - salg av konsesjonskraft, avskrivninger og momskompensasjon 

– 0,6 mill. kroner

 Netto avsetninger 0,1 mill. kroner lavere enn budsjettert

 Løpende drift i enhetene tilnærmet balanse totalt sett

Netto driftsresultat - disponibelt etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt – er på 22 mill. kroner, 
inkl. refusjon av merverdiavgift til investeringer. Når vi korrigerer for denne refusjonen av mva. blir 
netto driftsresultat 13,2 mill. kroner. (Inntektsgarantiordningen utgjør 10,9 mill. kroner og 
inndelingstilskuddet 17,7 mill. kroner.)

Årets mindreforbruk gjør det mulig å styrke avsetninger til disposisjonsfond i 2014 ut over det som er 
budsjettert.

Kommunen har i 2013 brutto samlede investeringer på 84,6 mill. kr i egne anleggsmidler. 
Investeringsregnskapet for 2013 er avsluttet med udekket finansiering kr 1 058 000. 

Årsberetningen inneholder pliktig informasjon om årsregnskapet og driften av kommunen i 2013.
Driften har i all hovedsak vært som budsjettert og aktivitetsmål er nådd.

Revisjonsberetning datert 09.04.14 konkluderer med at årsregnskapet er i samsvar med lov og forskrift. 
Revisjonsberetningen inneholder en presisering om at plassering av overskuddslikviditet på 40 mill. 
kroner i Grong Sparebank, er i strid med gjeldende finansreglement. Finansreglementet angir en 
maksimalgrense på 10 mill. kroner i annen bank enn hovedbankforbindelsen.

Rådmannen beklager at reglementets begrensning på plassering i annen bank ved en glipp er oversett. 
For ordens skyld presiseres at plasseringen er gjort på grunnlag av flere innhentede tilbud og hvor 
Grong Sparebank gav det beste tilbudet. Rådmannen vil opplyse at revisors merknad er fulgt opp ved å 
redusere innskuddet i henhold til finansreglementets krav.

Kontrollutvalget har avgitt sin uttalelse til kommunestyret, om Inderøy kommunes årsregnskap for 
2013, 13. mai 2013. Av uttalelsen framgår blant annet at kontrollutvalget mener årsregnskapet 
tilfredsstiller brukerens informasjonsbehov og at regnskapet gir et riktig uttrykk for de forhold som 
omtales i årsberetningen. Kontrollutvalget mener at regnskap er ført i henhold til lover og regler og kan 
fastsettes som Inderøy kommunes årsregnskap.

I henhold til § 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager skal kommunestyret ved fastsettelsen av årsregnskapet, fatte vedtak om en 
eventuell etterjustering av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.  Kommunen hadde et merforbruk 
til drift av kommunale barnehager på kr 263 697 i 2013 i forhold til opprinnelig budsjett. Dette gir 
medfører at overføringen til de ikke-kommunale barnehagene for 2014 må økes med kr 54 801.



Vurdering

Rådmannen tilrår at overskuddet disponeres slik at det ikke bidrar til å øke nivået på driftskostnadene. 

Rådmannen forslår at overskuddet benyttes til å inndekke etterbetaling til ikke- kommunale 
barnehager, uinndekket i investeringsregnskapet og resterende avsettes til disposisjonsfondet. 

Konklusjon
Se innstilling
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SAK007/14KONTROLLUTVALGETSUTTALELSE—INDERØY
KOMMUNESÅRSREGNSKAPFOR2013

Saks an Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv
Kontrollutvalget 13.05.2014 Per Helge Genber 007/14 431-1751-5.3

Kontrollutvalgets vedtak:

Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap 2013.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.



SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:

Saksbehandlers forslag til vedtak
Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap 2013.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Behandling: 
Administrasjonen orienterte.

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak
Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap 2013.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Saksopplysninger:
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de midlene som
kommunen forvalter. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning/års-
melding. Sammen utgjør disse de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.

Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finnes i Kommunelovens § 48.

Ut fra bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i
kommuner ogftlkeskommuner § 10 gjelder følgende frister:

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15.februar.
Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikkeforeligger.
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.



Årsre nska et for 2013
Inderøy kommunes årsregnskap for 2013 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) på kr. 2.138.000.
Brutto driftsresultat for 2013 viser et overskudd (såkalt "negativt beløp") på kr. 27.649.000,
og netto driftsresultat viser et overskudd ("negativt beløp") på kr. 22.110.000.

Driftsre nska et for 2013 —nøkkeltall i 1000 kr.
Re nska 2013 Buds'ett 2013 Re nskap 2012

Til fordeling drift 319.147.000 317.943 318.632
Netto driftsresultat 22.010 17.159 19.859
Bruk av tidligere års avsetninger 19.473 12.486 19.297
Årets avsetnin er 39.345 29.645 35.994
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 2.138 0 3.162

Investeringsregnskapet er avsluttet med en udekket sum på kr 1.058.000.

I notene til regnskapet blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å
forstå regnskapet.

Kontrollutval ets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap, og forsikre seg om at regn-
skapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal
revisjonsskikk. Dette gjennomfører kontrollutvalget ved løpende tilsyn. Inderøy kommunes
årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller
de kravene som er stilt i lov og forskrift.

1 sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og
eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.

Nummerert brev

I brev nr 2-2013 viser revisjonen til at kommunen har brutt finansreglementet ved å plassere
en for stor innskuddssum i en annen bank enn hovedbankforbindelsen.

Revis'onsberetnin en
Revisor har avgitt beretning 09.04.2013. I revisjonsberetningen er det ingen forbehold.

Årsberetnin /årsmeldin for 2013
Begrepet årsberetning og kravene til hva den skal inneholde firmes i Kommunelovens § 48 nr.
5 og 6. Dette gjelder bl.a. opplysninger om forho1dsom er viktige for å bedømme kommunens
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, den faktiske tilstanden når det gjelder like-
stilling i kommunen, tiltak som kan fremme formålene i lovverket om likestilling, anti-
diskriminering og tilgjengelighet, og tiltak for å sikre en høy etisk standard i virksomheten.

Mange kommuner bruker årsberetningen til å gi informasjon utover lovkravet, dvs. at
dokumentet også viser mål og måloppnåelse for kommunens ulike avdelinger/ virksomheter
og sier noe om spesielle forhold/tiltak i året. En slik utvidet beretning blir til vanlig kalt
årsmelding.

Årsberetningen/årsmeldingen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som
årsregnskapet blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.



Til
Inderøy kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INDERØY KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2013

Kontrollutvalget har i møte 13. mai 2014 sak 007/14 behandlet Inderøy kommunes
årsregnskap for 2013. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2013 og revisjonsberetning avgitt av KomRev Trøndelag IKS.

I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra
kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som
det har bedt om, og viser for øvrig til revisjonsberetningen.

Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.

Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.

Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Inderøy kommunes
årsregnskap for 2013.

Inderøy 13. mai 014

Laila Roel
(leder)

dada 3r6t
Svein Jørum Laila Høgsve Bragstad

Karin Kjø oen
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Rådet for likestilling av funksjonshemmede 9/14 28.05.2014

Ny brukerrepresentant til godkjenningsnemda for transporttjenesten

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til innstilling.

Bakgrunn
Alle søknader om transporttjeneste blir behandlet av godkjenningsnemda for transporttjeneste. 
Nemnda består av 2 representanter fra enhet bistand og omsorg og 1 representant fra brukerne.

Nemnda har møte 4 ganger i året. Møteplan settes opp og godkjennes av godkjenningsnemda for ett 
kalenderår om gangen. Nemnda følger "Retningslinjer - transporttjenesten for funksjonshemmede" av 
01.01.10. Disse retningslinjene avløser retningslinjene av 01.04.06 og gjelder for de kommunene som er 
med i prosjektet om samordning av bestillingstransport og tilrettelagt transport for funksjonshemmede. 

Brukerrepresentanten i godkjenningsnemda i Inderøy kommune har meldt at hun ønsker å trekke seg 
og det er behov for at det velges en ny brukerrepresentant.

Vurdering

Brukerrepresentanter velges av rådet for likestilling av funksjonshemmede.
Brukerrepresentanten må være funksjonshemmet over 18 år og bosatt i Inderøy kommune. 
Brukerrepresentanten må kunne forstå betydningen av taushetserklæring og ha anledning til å møte i 
godkjenningsnemda på dagtid. Det godtgjøres pr møte og transportkostnader.

Konklusjon

Forespørsel om forslag til kandidater rettes til Rådet for likestilling av funksjonshemmede, samt til 
fylkeslaget for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag.

Forslag på navn kan gis til leder av godkjenningsnemda i Inderøy kommune.
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Bofellesskap med heldøgns omsorg (HDO)

Rådmannens forslag til vedtak:
Det arbeides videre med følgende alternative konsepter vedrørende boliger for utviklingshemmede og 
ungdomsbolig og avlastningsboliger – i uprioritert rekkefølge:

1. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning) for utviklingshemmede på Folkvangtomta.  

Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Bucktrøa frigjøres for andre formål eller 

selges. 

2. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning som i punkt 1 

over.

3. Alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også egen sak om 

Aktivitets/dagsenter.

Vedlegg
1 Svar vedrørende forespørsel - investeringstilskudd - Bofellesskap Nessjordet - Inderøy 

kommune
2 Oppsummering fra dialogmøtet 13.08.2013 - forslag til etablering av kommnale boliger i 

Inderøy kommune



Bakgrunn

Inderøy kommune har et behov for å etablere flere boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Ved utarbeidelse av boligsosial handlingsplan ble det foretatt en kartlegging/vurdering av fremtidig 
behov for boliger med heldøgns omsorg (HDO). 

HDO er omsorgsleiligheter med heldøgns bemanning. Disse boenhetene bygges i hovedsak som 
bofellesskap med fellesareal.  Denne type leilighet tildeles de som har behov for hjelp gjennom hele 
døgnet. Det betales husleie til kommunen.

I første del av planperioden er det behov for en netto økning på tre boliger med HDO. Behovet for 
boliger til barn/unge under 18 år har endret seg i løpet av planperioden og det er behov for en ny 
barnebolig i tillegg til den som er plassert ved Buchtrøa. 

Saken gjelder: Alternative løsninger som imøtekommer behovet for flere leiligheter med HDO for 
mennesker med utviklingshemming og bolig/avlastningstilbud til barn og unge. 

Opprinnelig forslag til løsningskonsept.

Ovennevnte behov ble foreslått løst ved å samlokalisere flere bofellesskap i et større bofellesskap ved 

Nessjordet. En realisering av prosjektet ville gitt oss et bofellesskap med 16 leiligheter inkl 1 barnebolig 
og to avlastningsrom for barn og unge. Prosjektet ville gitt en netto tilgang på 3 leiligheter med HDO. I 
prosjektet lå det forutsetninger at Lautan, Buchtrøa, Bakketun (Mosvik) og Vennavold ble omdisponert 
til andre formål og beboere tilbudt leiligheter i det nye bofellesskapet.

Prosjektet ville etter forutsetningene gitt en økning i volumet og kvalitet på botilbudet. I tillegg ville 
prosjektet gitt flere synergieffekter både i forhold til driftsøkonomi og arbeidsmiljø/tjenestekvalitet. 

En realisering av prosjektet ville gitt følgende total økonomi:

TOTALØKONOMI

Driftskostnader pr år 1 645 000

Effektivisering natt tjenester -400 000

Effektivisering avlastning/omsorgslønn - 100 000

Husleie -1 134 000

Netto -11 000

I prosjektet var det også lagt inn forutsetning at en samorganisering/samlokalisering ville gitt gevinster 
knyttet til driften ved at denne organiseringen i større grad kan imøtekomme en økt etterspørsel på 
tjenester innenfor samme personalressurs.

Prosjektet ville også ha medført bedre muligheter for å rekruttere riktig kompetanse til et større og 
mangfoldig fagmiljø.

Husbanken avslo søknaden om investeringstilskudd og anbefalte i sitt tilsvar, datert 14.02.2013, at 
prosjektet ble omarbeidet ut fra at det var for omfattende med hensyn til samlokaliseringen av antall 
boenheter, ulike brukergrupper og tilpasning til omgivelsene.

Saken ble behandlet i Hovedutvalg Folk PS 30/13. Rådet for likestilling og mangfold 6/13 og 
kommunestyret PS 19/13. 

«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.»

I og med at det at ovennevnte prosjekt ikke var realiserbart, er det nå søkt andre løsninger/konsepter 
som kan dekke behovet for nye boliger med HDO og boligtilbud/avlastningsplasser for barn/unge under 
18 år.

Samtaler	med	NFU

Under forberedelsen av denne saken har rådmannen sammen med enhetsleder for bistand og omsorg 
gjennomført fire møter med representanter for det lokale NFU. 

Ulike løsningsforslag er diskutert. NFUs primære og prioriterte syn er at den beste løsningen er mindre 
frittstående bofellesskap med 4 leiligheter. Det vises forøvrig til deres uttalelse datert 11.09.2013.

I siste møte med NFU det ble lansert et mulig konsept med to nærstående bofellesskap med 
henholdsvis 4 og 5 boenheter og med fellesrom og betjeningslokaliteter i det største.  Dette mulige 
konseptet ble framlagt NFU sine medlemmer. Tilbakemelding fra medlemmene er i utgangspunktet 
positive

Det er felles forståelse at flytting av beboere fra dagens bofellesskap til et nytt må gjøres gjennom gode 
prosesser med pårørende og beboere. 

Status i dag:

Årfall Buchtrøa/Barnebolig Vennavold Lautan Bakketun

8 Leiligheter 3 Leiligheter (1 barnebolig) 5 Leiligheter 4 Leiligheter 1 Leilighet

Andre	forhold:

Dagens bofellesskap er lokalisert i ordinære bomiljø sentralt i Straumen og i Mosvik sentrum. Denne 
lokaliseringen bidrar til at beboerne kan delta i aktiviteter, dyrke sosiale relasjoner og nyttiggjøre seg 
offentlig servicetilbud og tjenester på egne premisser.

Alle bofellesskapene som er lokalisert i Straumen har nærhet til aktivitetstilbud, handelssentrum, 
offentlige tjenester og servicefunksjoner. Flere beboere har arbeids- og aktivitetstilbud ved Flyndra som 
ligger i nærheten til bofellesskapene. 

Bofellesskapene har også nærhet til skoler, barnehager, kulturhus og butikker.



Flere av dagens bofellesskap ble bygget i forbindelse med reformen for mennesker med 
utviklingshemming (Ansvarsreformen). Bofelleskapene fremstår som noe «nedslitt» og er ikke 
tilrettelagt for nåtidens behov. 

Ved hvert enkelt bofellesskap bor det beboere med behov for tjenester hele eller store deler av døgnet. 
Tjenestene i bofelleskapene ivaretar ulike individuelle behov. Og det gjelder spesielt for sammensatte 
beboergrupper med svært ulik grad av hjelpe- og oppfølgingsbehov. 

Dagens organisering av tjenestetilbudet til de som bor i leiligheter med HDO er slik at det er knyttet hel 
døgns bemanning til hvert enkelt bofellesskap. Ved Lautan er det, i tillegg til dag og kveldsvakt, felles 
nattvakt med Næss bofellesskap.

Nærmere om de fire løsningsalternativene

Felles	for	alle	alternativene.

Areal:

Arealbehovet er fremskaffet gjennom veileder fra Husbanken og sammenlignbare prosjekt og 
eksisterende boligmasse. I beregningen er det lagt til grunn at hver enkelt leilighet kan være 60 
kvadrat. Størrelsen på den enkelte leiligheten må sees i sammenheng med størrelsen på fellesarealene -
mindre fellesareal gir krav om større leiligheter. Leiligheter på 60 kvadrat er således ikke en gitt 
størrelse og det videre arbeid vil gi mer presis beskrivelse av areal på ulike områder. 
Fellesareal er beregnet ut fra det antall beboere som benytter arealene og størrelsen på leilighetene.
I estimatet er det lagt inn en kvadratpris på kr 30.000 pr kvadrat.
BTA (Bruttoareal) er boligens areal inkl. yttervegger og ved leiligheter til senter av vegg mot nabo/ 
fellesareal.

Byggenes utforming må ta inn de innspill som kom fra partene i tidligere arbeid.  

 Anbefalt størrelse pr leilighet

 Boder for hensetning av hjelpemidler m.m

 Ikke institusjonspreg

 Egne innganger 

 Fleksible fellesarealløsninger

Det er en forutsetning at de løsninger som velges har universell utforming og i tråd med Husbanken 
sine retningslinjer/anbefalinger.

Økonomi:

Merverdiavgift: Oppføring av nytt bofellesskap gir rett til kompensasjon for merverdiavgift. Det antas 
at hovedtyngden av aktivitet vil skje i 2015 og at full kompensasjon (25%) kommer til fratrekk på 
investeringene.

Investeringstilskudd: Husbanken yter tilskudd inntil 45% av godkjente anleggskostnader for 
omsorgsboliger med fellesareal, begrenset oppad til kr 1.298.250  kroner per bolig. Dette er maksbeløp 
ift kostnad pr enhet. Investeringstilskudd er estimert ved å benytte husbankens kalkyleverktøy. 

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



Kapitalkostnader: Ved beregning av kapitalkostnader er husbankens lånekalkulator benyttet. Det er 
brukt en rentefot på 6,25 %. Avdrag på lån er medtatt i kapitalkostnadene med en løpetid på 30 år.
Husleiekalkulasjon. Det er forutsatt en husleie på kr 6300,- pr mnd pr leilighet. Husleie i dagens boliger 
50 – 55 kvadrat er kr 5900. Anslaget på kr 6.300,- 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.

FDV (Forvaltning/driftskostnader) har tatt utgangspunkt i en pris på kr 600,- pr kvadrat pr år.

Alternativ	1	– Bofellesskap	med	4	leiligheter	

Det bygges et bofellesskap med 4 leiligheter inkludert personalfasiliteter og fellesareal på Nessjordet. 
Prosjektet vil bidra til en netto økning på 3 leiligheter og tilbys personer som har behov for leilighet.

Det forutsettes da at en voksen beboer på Buchtrøa tilbys en leilighet på Nessjordet. 

I alternativ 1 er det vurdert et behov for følgende areal:

4 leiligheter a 60 kvadrat 240 kvadrat

Fellesareal m/personalfasiliteter 150 kvadrat

Total 390 kvadrat

Økonomi:

Bofelleskap med 4 leiligheter, fellesareal og personalrom Prosjektkostnad

Bygning – BTA 390 kvadrat 11,700 mill

Marginer, reserver   1,100 mill

Totalt 12,800 mill

Finansiering

Investering                                              12 800 000

- Merverdiavgiftskompensasjon  25% 2 560 000

- Investeringstilskudd 4 omsorgsleiligheter 5 193 000

Låneopptak 5 047 000

Totalt                                               12 800 000

Driftskostnader

Kapitalkostnader 374 000

FDV 234 000

Sum kostnad pr år 608 000

TOTALØKONOMI

Driftskostnader pr år 608 000

Økt personellressurs 4 700 000

Husleie kr 6300 -302 400

Netto 5 005 600



Løsningsalternativ 1 vil innebære behov for at det etableres en ny driftsenhet med bemanning på dag, 
kveld og natt. Det må utarbeides en ny bemanningsplan som dekker hjelpebehovene til beboerne. 
Leiligheter med HDO er tiltenkt personer med behov for hjelp gjennom store deler av døgnet. Det vil 
trolig være behov for en økning tilsvarende 6 årsverk for å dekke deres hjelpebehov. Dette utgjør 
omtrent kr 4.700.000 – inkl tilleggs lønn, avhengig av hvilken kompetanse som benyttes. 
Løsningen er i tråd med NFU sine prinsipper om at det fortrinnsvis ikke skal være mer enn 4 boenheter i 
et bofellesskap.  

Ved en realisering av denne løsningen vil man ha følgende bofellesskap: 

Årfall Buchtrøa/Barnebolig Vennavoll Nessjordet Lautan Bakketun

8 Leiligheter 3 Leiligheter (1 
barnebolig)
Alt to barnebolig

5 leiligheter 4 Leiligheter 4 Leiligheter 1 Leilighet

Alternativ	2	– 2	Bofellesskap	med	henholdsvis	4	+	5	leiligheter

Det bygges to bofellesskap med henholdsvis 4 og 5 leiligheter på Nessjordet eller annen tomt, se 
nedenfor. Boenheten blir plassert på samme tomt og i nærhet til hverandre. Organiseres som en 
driftsenhet med personalbase i det største bofellesskapet.

Det forutsettes da at en voksen beboer på Buchtrøa tilbys en leilighet på Nessjordet. Beboere på 
Vennavold tilbys leiligheter på Nessjordet eller til Årfall ved eventuell ledighet der.

Vennavold omdisponeres til barnebolig og avlastningstilbud til barn og unge.

Hvordan byggene skal plasseres på tomten, deres utforming, avstanden mellom dem må beskrives 
nærmere om det blir tilslutning for dette alternativet. Man kan allikevel allerede nå anta at en mulig 
utforming/plassering av de to byggene kan løses på følgende måte:

 Det største bygget har fellesareal som kan benyttes av begge bofellesskapene og personalareal

 Minste bygget har ikke fellesareal. Leilighetene må da være større.

 Avstanden mellom bygg må tilstrebes å være slik at det oppfattes som to forskjellig bygg, men 

samtidig ikke så langt fra hverandre at det forhindrer effektiv drift av enheten.

 Felles plen/uteareal mellom bygg.

 Det opparbeides en felles «inngang» til tomten som kan benyttes av begge byggene. Det skal 

være parkeringsplasser m.m for alle

 Begge bygg er 1 etg

I alternativ 2 er det vurdert et behov for følgende areal:

1) 5 leiligheter a 60 kvadrat 300 kvadrat

1) Fellesareal m/personalfasiliteter 150 kvadrat

2) 4 leiligheter a 70 kvadrat 280 kvadrat

2) Annet areal 30 kvadrat

Total 760 kvadrat

Økonomi:

2 Bofelleskap 4 + 5  leiligheter, fellesareal og personalrom Prosjektkostnad



Bygning – BTA 760 kvadrat 22,800 mill

Marginer, reserver   2,200 mill

Totalt 25,000 mill

Finansiering

Investering                                              25 000 000

- Merverdiavgiftskompensasjon  25% 5 000 000

- Investeringstilskudd 9 omsorgsleiligheter 11 250 000

Låneopptak 8 750 000

Totalt                                               25 000 000

Driftskostnader

Kapitalkostnader 646 000

FDV 456 000

Sum kostnad pr år 1 102 000

TOTALØKONOMI

Driftskostnader pr år 1 102 000

Økt personellressurs 3 100 000

Husleie -680 400

Netto 3 521 600

Det forutsettes at personalressursen som i dag er etablert i Vennavold overføres til den nye 
driftsenheten. Etablering av ny driftsenhet vil allikevel medføre behov for en økning av 
personellressursen for å ivareta hjelpebehovet for 4 nye beboere. Det må utarbeides en ny 
bemanningsplan med fokus på hjelpebehov og effektiv drift. 

Denne løsningen vil gi synergieffekter knyttet til nattvakt. På Vennavold er det aktiv nattvaktvakt og 
denne ressursen overføres i lag med resten av personellressursen til bofellesskapene på Nessjordet. Det 
antas at en – 1 - aktiv nattvakt skal være tilstrekkelig. 

Ovennevnte løsning med to bofellesskap med henholdsvis 4 og 5 leiligheter er diskutert med NFU og de 
har diskutert denne løsningen med sine medlemmer. NFU uttaler i mail datert 16. mai at 
medlemsmøtet kan støtte opp om denne løsningen.

Ved ovennevnte løsning vil man få følgende driftsenheter:

Årfall Vennavold/ Barnebolig Nessjordet Lautan Bakketun

8 Leiligheter 2 barnebolig/2 avlastning 
rom + 1 leilighet

5 + 4 
Leiligheter

4 Leiligheter 1 Leilighet

Alternativ	3	– Bofellesskap	med	9	leiligheter	og	fellesareal.

Det bygges et bofellesskap med 9 leiligheter og fellesareal på Folkvang tomten. Dette innebærer at «Et 
sted å være» saneres og det bygges et nytt bofellesskap med 9 leiligheter og fellesareal på samme 
tomteareal. 

Beboere på Vennavold og en beboer på Buchtrøa tilbys leiligheter i det nye bofellesskapet



Vennavold omdisponeres til barnebolig og avlastningstilbud til barn og unge. 

I alternativ 3 er det vurdert et behov for følgende areal:

9 leiligheter a 60 kvadrat 540 kvadrat

Fellesareal m/personalfasiliteter 150 kvadrat

Total 690 kvadrat

Økonomi:

Bofelleskap med 9 leiligheter, fellesareal og personalrom Prosjektkostnad

Bygning – BTA 690 kvadrat 20,700 mill

Marginer, reserver   1,800 mill

Totalt 22,500 mill

Finansiering

Investering                                              22 500 000

- Merverdiavgiftskompensasjon  25% 4 500 000

- Investeringstilskudd 9 omsorgsleiligheter 10 125 000

Låneopptak 7 875 000

Totalt                                               25 000 000

Driftskostnader

Kapitalkostnader 583 000

FDV 414 000

Sum kostnad pr år 997 000

TOTALØKONOMI

Driftskostnader pr år 997 000

Økt personellressurs 2 800 000

Husleie -680 400

Netto 3 116 600

Alternativet forutsetter at personalressursen som i dag er etablert på i Vennavold overføres til den nye 
driftsenheten. Etablering av ny driftsenhet vil allikevel medføre behov for en økning av 
personellressursen for å ivareta hjelpebehovet for 4 nye beboere. Det må utarbeides en ny 
bemanningsplan med fokus på hjelpebehov og en effektiv drift. 

Folkvangtomten og Vennavold ligger relativ nære hverandre og blir det etablert bolig/avlastningstilbud 
for barn og unge på Vennavold, gir det muligheter for noe felles bruk av personalet.  Selv med felles 
bruk av personalressursen, vil det bli behov for en økning tilsvarende 3,5 årsverk. Dette utgjør omtrent 
kr 2 800 000 – inkl tilleggs lønn, avhengig av hvilken kompetanse som benyttes. 

Dette alternativet har kommet opp relativt sent i prosessen og vi ikke fått gjennomgått dette 
alternativet med NFU.   

Tomtearealet på Folkvang er2629 m2, tillat utnytting er 30 %, det vil si at 788 m2 av tomta kan dekkes 
med bebyggelse og parkeringsplasser (18 m2 pr bil – dersom det ikke bygges carport/garasje – da er det 
det bebygde arealet som gjelder)



Det er estimert kr 500. 000 for saneres av bygg på Folkvang tomten. Kostnaden er ikke innarbeidet i 
kostnadsoversikten. Det presiseres at dette er et grovt anslag og at det ikke er foretatt 
vurderinger/undersøkelser om det kreves ekstraordinære tiltak knyttet til sanering. (eks asbest)
Dette alternativet vil medføre:

 Tomten på Nessjordet kan benyttes til andre formål

 Det må etableres en midlertidig løsning for Et sted å være.

En sanering av bebyggelsen på Folkvangtomten må sees i sammenheng med det utredningsarbeid som 
er gjort omkring aktivitetstilbudet i Inderøy kommune.

Ved ovennevnte løsning vil man få følgende driftsenheter:

Årfall Vennavold/Barnebolig Folkvang Lautan Bakketun

8 Leiligheter 5 Leiligheter (2 barnebolig+ 2 
avlastningsrom + 1 disponibel)

9 Leiligheter 4 Leiligheter 1 Leilighet

Alternativ	4	– Bofellesskap	med	9	leiligheter	og	bolig/avlastningstilbud	for	

barn	og	unge	på	Nessjordet

I alternativ 4 er det vurdert et behov for følgende areal:

9 leiligheter a 60 kvadrat 540 kvadrat

Fellesareal m/personalfasiliteter 150 kvadrat

Bolig/avlastningstilbud -  barn/unge inkl fellesareal 360 kvadrat

Total 1050 kvadrat

Økonomi:

Bofelleskap med 9 leiligheter + bo- og avlastningstilbud barn og unge Prosjektkostnad

Bygning – BTA 1050 kvadrat 31,500 mill

Marginer, reserver   2,200 mill

Totalt 33,700 mill

Finansiering

Investering                                              33 700 000

- Merverdiavgiftskompensasjon  25% 6 740 000

- Investeringstilskudd 9 omsorgsleiligheter 15 165 000

Låneopptak 11 795 000

Totalt                                               33 700 000

Driftskostnader

Kapitalkostnader 871 646

FDV 630 000

Sum kostnad pr år 1 501 846

TOTALØKONOMI

Driftskostnader pr år 1 501 846

Økt personellressurs 1 500 000

Husleie -680 400



Netto 2 321 446

Alternativet forutsetter at personalressursen som i dag er etablert på  Vennavold og Buchtrøa 
(barnebolig) overføres til den nye driftsenheten. 

Vennavold og Buchtrøa omdisponeres til andre formål.

Etablering av ny driftsenhet vil allikevel medføre behov for noe økning av personellressursen for å 
ivareta hjelpebehovet for 4 nye beboere og en ny barnebolig. Det må utarbeides en ny bemanningsplan 
med fokus på hjelpebehov og en effektiv drift. 

Det er vurdert at løsningen vil gi en reduksjon på nattvakt og en effektivisering i avlastningstilbudet 
tilvarende kr 100.000 – effektiviseringstiltakene er lagt inn.

Ved ovennevnte løsning vil man få følgende driftsenheter:

Årfall Nessjordet Lautan Bakketun

8 Leiligheter 9 Leiligheter + bo- og 
avlastningstilbud til barn og unge

4 Leiligheter 1 Leilighet

Løsningen er tilnærmet lik forrige prosjekt på Nessjordet som ble forkastet. Denne løsningen vil 
utfordre ulike parter og det er ikke sikkert at det vil bli gitt investeringstilskudd. Selv om denne 
løsningen driftsmessig er gunstig kan det være krevende å få realisert denne løsningen med tanke på 
tidligere erfaringer. 
Dette alternativet har kommet opp relativt sent i prosessen og er ikke gjennomgått med NFU.   

Bo- og	avlastningstilbud til	barn	og	unge	under	18	år.

Status 

1 barnebolig er pr i dag lokalisert i Buchtrøa bofellesskap. Leiligheten er ikke tilpasset til formålet. I 
tillegg til barneboligen er det to leiligheter i samme bofellesskap. Disse bebos av voksnes personer. 

Avlastning til barn og unge organiseres gjennom følgende ordninger; 1) det gis som hjemme avlastning 
– hvor tjenesten gis i hjemmet til barnet/foreldrene, 2) avlastning i bofellesskap – dette er planlagte 
avlastningsdøgn som gis i det bofelleskap som har ledige leiligheter.

Ordningen med hjemme avlastning har til tider vært krevende å ivareta. Det er i perioder relativt stor 
utskifting av personer som skal være avlaster og forholdsvis liten tilgang på personer som vil ta på seg 
oppgaven. 

Avlastningstilbudet i bofellesskap har vært lokalisert i Årfall, Buchtrøa og Vennavold. Det er lite 
tilfredsstillende og lite faglighet å organisere denne tjenesten slik. Det benyttes lite ressurser til 
avlastningen i bofellesskapene på grunn av at det tas ut synergieffekter fra den faste bemanningen ved 
det enkelte bofellesskap. Selv om dagens organisering gir synergieffekter, så er dette en ordning hvor 
mange ansatte bistår barn/unge som er på avlastning – og det er faglig sett ingen god løsning.

En lokalisering av bo- og avlastningstilbudet i Buchtrøa har blitt fremmet som en mulig løsning. Når 
behovet har endret seg er en lokalisering på Buchtrøa ikke det beste alternativet.

Behovet er i dag 2 barneboliger og to avlastningsrom for barn og unge. I tillegg skal det være fellesareal 
og personalrom. Uteareal skal være tilpasset målgruppen.



Arealet i Buchtrøa er 205 kvadrat. Skal tilbudet lokaliseres her vil det kreve en utbygging som vil 
forringe utearealene. I tillegg vil dette medføre større kostnader en bare renovering av lokalene.

Vennavold har 405 kvadrat og har uteareal som ivaretar behovene til lekeareal til barn/unge.

Vennavold kan tas i bruk uten omfattende renovering. Det er behov for noe oppgradering på enkelte 
områder, men ikke av vesentlig art. 

Det er ikke beregnet kostnader på renovering av Vennavold. Når det gjelder personalressurser, så kan 
det være synergieffekter på felles bruk av nattvakt barneboliger og avlastning. Hvor stort hjelpebehov 
er i barnebolig nr 2 vil være klart neste år. Det er usikkert om det kommer under ressurskrevende 
tjenester og av det gi tilskudd. Det kan forventes en behov for økt personalressurser tilsvarende kr 1. 
200.000

Vurdering
I saken er det kort beskrevet ulike alternative løsninger som kan bidra til å imøtekomme fremtidige 
behov for boliger med HDO og botilbud/avlastning til barn og unge.

Investeringskostnader:

Investeringskostnadene i det enkelte forslag varierer ut fra størrelse på prosjektet og på hvilke 
bygningsmessige løsninger som velges. Eksempelvis vil en løsning med to bofellesskap med henholdsvis 
4 + 5 leiligheter kreve mer investeringer enn en løsning med et bofelleskap med 9 leiligheter.
Løsning alt 1 har tatt utgangspunkt i at bo- og avlastningstilbud lokaliseres i Buchtrøa. Dette er ikke 
mulig ut fra dagens behov. Alt 1 vil da kreve ytterligere investeringer for å lokalisere bo- og 
avlastningstilbud andre plasser, evt bygge nytt.

Drift:

De store forskjellene ligger i driften av de ulike løsningene. Alt 1 – bofellesskap med 4 leiligheter vil 
nødvendigvis kreve at det etableres en ny driftsenhet.

Alt 2 og 3 er tilnærmet lik når det gjelder driftskostnader. Alternativ 3 – med et bofellesskap med 9 
leiligheter gir allikevel noe mer effektiv drift – spesielt hvis denne plasseres i nærhet til Vennavold. 
Personalressursen kan da benyttes fleksibelt. 

Alt 2 med løsningen 4 + 5 vil gi et differensiert tilbud, hvor de som ønsker å ha fellesareal kan velge 
dette, mens de som ikke har behov for å være knyttet til fellesareal kan velge bort det. Løsningen kan 
også gi utfordringer om det er ønske om at alle vil bo i den ene delen hvor personalbasen er. Erfaringer 
fra de som tildeler boliger viser at bolig med fellesareal etterspørres mest. 

Driftsmessig er det mer praktisk å ha alle leilighetene samlet i samme bygg.

Lokalisering:

Underveis i arbeidet har man også vurdert andre lokalisering enn Nessjordet. Det ble foretatt en 
gjennomgang av ledige kommunale tomter og muligheter for sanering og fortetting av eksisterende 
bebyggelse.
Etter en gjennomgang av ulike lokaliseringsalternativ ble det vurdert at det var muligheter på Folkvang 
tomten og i Mosvik sentrum som har både ubenyttede kommunale tomter og bygninger.

Under prosessen har det vært tydelige tilbakemeldinger på at et nytt bofellesskap må ligge på 
Straumen. Flytting til nytt bofellesskap skal skje etter eget ønske av beboerne/pårørende. Det vil bli 
krevende å løse dette ved en lokalisering i Mosvik.

Folkvang tomten ligger sentralt i Straumen med kort avstand til skole, kulturhus, butikker, arbeid osv.



Tomten er på 2600 kvadrat og alt 3 vil være mulig å realisere på denne tomten. Alt 2 krever mer plass 
bygningsmessig ut fra at løsningen innebærer to adskilte bofellesskap. 

Konklusjon

Ut fra en helhetlig vurdering der økonomi, kvalitet og tilbakemeldinger fra pårørende/beboere er tatt 
med kan den mest hensiktsmessige løsningen være følgende:

 Det jobbes videre med en løsningsalternativ 2. 2 bofellesskap med henholdsvis 4 + 5 leiligheter 
på Nessjordet.

 Vennavold omdisponeres til bo/avlastningstilbud ti barn og unge under 18 år.

Som et alternativ– kan løsningsalternativ 3 – et bofellesskap med 9 leiligheter på Folkvang tomten 
vurderes.

Tiltakene må tas etappevis. Det må startes med pkt 1 før pkt 2 kan realiseres.
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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

Brevik, I. & K. Høyland (2007): Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-
reformen, Oslo: NIBR/SINTEF.

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 
plassen? Trygghet, sikkerhet og organisering av to samlokaliserte bofellesskap, Rapport nr. 83, 
Steinkjer: HiNT.
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Med hilsen

HUSBANKEN

Per Ove Jensen Randi Selseth

Avdelingsdirektør Rådgiver

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
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0 summerin fra Dialo øte o forsla til etablerin av kommunale boli er i Inderø
kommune.


NFU har hele tiden stått bak og støttet de uttalelser og holdninger som kommer til uttrykk i Husbankens
regelverk;

«Det understrekes at boenhetene ikke skal ha institu4onsliknende preg, og at antall boenheter
som lokaliseres sammen derfor ikke skal være,for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære
bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppffiles. Det er en.forutsetning at
ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte».

NFU Inderøy er av den oppfatning at det nå skal planlegges og skal bygges bofellesskap i Inderøy

som tillegg eller erstatning for dagens bofellesskap. Inderøy kommune har presentert et

utbyggingsbehov på 3 —9 boenheter innen overskuelig framtid.

I Husbankens Rundskriv HB 1255 heter det:

Bofellesskap er selvstendige boenheter med eget hushold, men som i tillegg disponerer fellesarealer.

Privatarealet i boligen skal fortrinnsvis være fullverdige boenheter på min 55 kvm., men ikke mindre enn 40
kvm.

Fellesarealet skal være et tillegg til den private boenheten. Dersom Husbankens funksjonskrav til

minstestandard ikke er oppfylt i den private boenheten, skal disse oppfylles i fellesarealet.

Det skal fortrinnsvis ikke være mer enn 4 boenheter i et bofellesskap.

NFU Inderøy vil holde fast ved to viktige uttalelser i dialogmøtet 13.8.13:

Bofellesskapene Buchtrøa, Lautan og Vennavoll trenger rehabilitering eller sanering og
nybygg.
De fire leietakerne på Lautan -har funnet tonen og fungerer godt i lag.



Nr Li
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Utviklingshemmede

Ut fra dette vil NFU Inderøy foreslå følgende:

I. Det bygges 2 fellesskap å 4 enheter/leiligheter på avsatt tomt på Nessjordet. Disse bør være

tydelig adskilte, men kan gjerne ha felles personalbase. Husbankens minstekrav følges.

Resten av tomten kan bebygges med private boliger.

Beboerne på Lautan tilbys den ene nybygde enheten på Nessjordet. Det forutsettes at

leietakerne får medvirkning i planlegging av de nye boligene.

Ledig enhet på Nessjordet kan fylle behov for ev. nye leietakere på kommunens liste.

Lautan rehabiliteres/bygges nytt.

Om ønskelig og mulig brukes Lautan - når det er ferdig rehabilitert - som midlertidige

boliger for andre bofellesskap som trenger rehabilitering (Vennavoll, Buchtrøa).

Behov for avlastningsbolig/barnebolig må løses uavhengig av planlagte bofellesskap. Slike

leiligheter/enheter bør legges i områder med tilrettelagt uteareal og tilgjenglige

støttefunksjoner. NFU foreslår å benytte kommunal tomt ved Sakshaug barnehage til slik

enhet.

NFU Inderøy ønsker fortsatt deltakelse i prosessen for etablering av nye utleieboliger i

Inderøy kommune. Vi viser til tidligere korrespondanse og ber om tilbakemelding fra

Rådmannen.

På denne måten vil kommunen få bygget nye utleieboliger samtidig som målet om desentraliserte og
små enheter opprettholdes slik NFU ønsker.

NFU Inderøy vil også påpeke at plassering av framtidige boliger må skje i samarbeid med tiltenkte

leietakere. For eksempel vil ønske om å bo nær egen familie eller etablert omgangskrets kunne tilsi at

boliger etableres andre steder enn på Straumen.

Inderøy kommune har flere tomter til salgs. Det bør ved salg vurderes om noe av areal eller planlagt

bygningsmasse kan forbeholdes kommunale boliger slik at man ivaretar prinsippet om desentraliserte

og små enheter i ordinære bomiljøer.

Med vennlig hilsen

For styret i NFU Inderøy 


. ( 


Per ensenKristin Lie Slapg
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