
 

 

 

 

 

 

Denne utredningen er en av seks delutredninger med forslag til effektiviseringstiltak, omstillinger, 

endringer og nedtak med konsekvensvurderinger.  

Utredningene har overskriftene: 1) Sykehjem, 2) Hjemmetjenester, 3) Omsorgsboliger, 4) Dagsentra, 

5) Bofellesskap med betjening og 6) Flatavegen 6.  

UTREDNING OM FRAMTIDENS  

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER  

 

Delutredning 6  

FLATAVEGEN 6  

DELTAKERE I ARBEIDSBRUPPA: 

• Gudbrand Aanstad  - rådgiver Teknisk enhet  

• Inger Ellen Walhovd  - enhetsleder Helse og mestring  

• Jo-Morten Høistad  - saksbehandler Teknisk enhet  

• Pål Helge Vorkinn  - kontroller økonomi  

• Anne Marit Aasen  - helsefagarbeider, TV Fagforbundet 

• Tone Melbø   - HTV Fagforbundet  

• Ole Edgar Sveen  - gruppeleder 
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INNLEDNING  
Historikk  

• Flatavegen 6 ble bygd som bofellesskap med 8 små leiligheter, fellesareal og vaktrom i 1997.  

• Det ble brukt som bofellesskap for personer med demens, med betjening som dekket en stor del 

av døgnet (dag og kveld). Bofellesskapet ble lagt ned i 2013/2014.  

• Det ble tatt i bruk som midlertidige legekontorer og helsestasjon i 2014. Da det nye legesenteret 

åpnet i oktober 2015, slik at legene og helsestasjonen flyttet ut igjen, ble huset stående delvis 

tomt. (Det er brukt av vaktmestrene til lager og verksted.) I forbindelse med at huset ble brukt til 

legekontorer ble det gjort noen bygningsmessige tilpasninger (ekstra døråpninger, o.l.) som må 

rettes opp igjen ved ny/annen bruk av bygningen.  

• I 2017 ble det gjennomført et prosjekt for å se om det kunne brukes til dagsenter for 

hjemmeboende personer med demens. Dette ville kreve en enkel ombygging/tilpasning. Det er 

behov for flere dagsenterplasser, og fra 1.1.2020 er det lovpålagt å ha slike plasser. Det ble ikke 

gått videre med dette forslaget i 2017.  

• I 2018 foreslo Rehabiliteringsenheten, ved psykisk helse- og rustjenesten, å ta bygget i bruk som 

bofellesskap for alvorlig psykisk syke og/eller rusavhengige i kommunen. Forslaget går ut på å 

sambruke Flatavegen 2 og Flatavegen 6 som ligger vegg i vegg. Kapasiteten på Fl.v. 2 er for liten 

for det behovet kommunen har. Utskrivningspraksis og nedleggelse av plasser i 

spesialisthelsetjenesten fører til økt press på kommunehelsetjenesten. Både Reinsvoll og 

Sannerud har lagt ned mange døgnplasser og DPS Lillehammer går mer og mer over til bare å 

vurdere og kartlegge pasientene før de sendes tilbake til kommunen for oppfølging. Derfor får 

kommunen ansvaret for flere pasienter med både enkle og komplekse utfordringer.  

• I 2018 kom det forslag om å ta i bruk bygget til omsorgsleiligheter igjen. Et innspill fra 

innbyggere gikk ut på å sette bygget i stand til å kunne leies ut til personer som ønsket å bo mer 

sentralt enn de gjør i dag. Å utarbeide et forprosjekt til den bruken, ble vedtatt i kommunestyret 

som en del av strategiplanen/budsjettvedtaket i desember 2019.  

• Det ble jobbet med dette forprosjektet utover våren og høsten 2019.  

• Den 29. august 2019 vedtok kommunestyret at Flatavegen 6 skulle være med som en av seks 

delutredninger i «Utredning om framtidens helse- og omsorgstjenester i Gausdal kommune».  

Alternativer  

Det er flere mulige måter å bruke bygget på, og dermed flere mulige brukergrupper til det. Som det 

fremgår av den historiske oppsummeringen var det bygd som omsorgsboliger og ble brukt som 

bofellesskap for personer med demens i 16 år.  

Arbeidsgruppa som har vurdert framtidig bruk, har diskutert til sammen fem alternativer. Noen 

alternativer framstår som bedre enn andre, både pga. byggets utforming og pga. de behovene som 

mest naturlig kan løses gjennom bruk av bygget.  

1. Omsorgsboliger  

2. Omsorgsboliger for tjenesten psykisk helse og rus: Sambruk Flatavegen 2 og 6   

3. Utleieleiligheter  

4. Selge bygget på det åpne markedet  

5. Dagsenter for hjemmeboende med demens  
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A. BRUKERGRUPPER  
1. Omsorgsboliger  

Det er mulig å sette bygget i stand til å bli omsorgsboliger igjen. Bygget har fellesrom, felles stue og 

felles kjøkken, slik at det vil kunne brukes som bofellesskap. Brukergrupper kan være eldre med 

nedsatt funksjonsnivå som ikke lenger kan bo i egen bolig, eller personer med demens.  

2. Omsorgsboliger for tjenesten psykisk helse og rus  

Flatavegen 6 ligger nesten vegg i vegg (20 meter) med Flatavegen 2 som inneholder seks leiligheter 

som disponeres av psykisk helse og rus-tjenesten. En av leilighetene brukes til personalbase slik at vi 

kun har fem leiligheter til brukere. Behovet for boliger for personer med psykisk sykdom og rus er 

økende. Det som for noen år siden ble planlagt som overgangsboliger/midlertidige boliger er mer og 

mer i bruk over lang tid. Opprinnelig skulle Flatavegen 2 være tilbud til gruppen mellom 18 og 35 år, 

men vi ser at det er behov for boliger med heldøgns tjenester også til de over 35 år. (Dette støttes av 

SINTEF-rapport 2018:00210, En samfunnsøkonomisk vurdering av tjenester til mennesker med lettere 

psykiske helseproblemer.)  

Når spesialisthelsetjenesten har færre senger må kommunen ta et stadig større ansvar og behovet 

for heldøgns tjenester i kommunene øker. Vi bør derfor ha flere plasser og vi bør ha en 

«trygghetsplass» hvor pasienter kan legges akutt, men hvor det ikke er krav om tilknyttet lege til 

enhver tid. Pasienten følges der opp av personalet i boligen (sykepleier el. tilsvarende), men man kan 

kontakte fastlegen eller legevakt ved forverring.  

En trygghetsplass skiller seg fra en KAD-plass ved at KAD har krav om tilknyttet lege.  

Vår KAD-plass for psykisk helse og rus er tilknyttet den interkommunale legevakten på 

Lillehammer.  

Flatavegen 2 og Flatavegen 6 kan samdriftes og tjenesten kan rustes opp faglig til å kunne håndtere 

ressurskrevende brukere som vi i dag må kjøpe tjenester til fra private. Økonomisk vil det være 

lønnsomt å gi et slikt tilbud i egen regi framfor å kjøpe tjenestene fra private aktører. Vi har allerede i 

dag brukere som krever ekstra mye ressurser og er derfor i ferd med å bygge opp god kompetanse på 

området. Selv om det brukes en god del ressurser på dette, sparer vi mye på å ta hånd om pasienten 

selv. De fleste setter også pris på at tilbudet er i egen kommune.  

3. Utleieleiligheter  

Det har vært drøftet å sette bygget i stand til bruk som ordinære utleieleiligheter. Brukergruppen en 

ser for seg her er relativt friske eldre som ønsker å bo mer sentralt enn de gjør i dag. Bygget har 

relativt små leiligheter med bare ett oppholdsrom og bad. Senga må stå i oppholdsrommet. 

Opprinnelig var det et lite hybelkjøkken/tekjøkken i leilighetene. (De ble fjernet ifm. at bygget 

tidligere ble brukt til legesenter og helsestasjon.)  

Arbeidsgruppa som har vurdert bruken av bygget, stiller spørsmål ved attraktiviteten til leilighetene 

på det åpne utleiemarkedet. Leilighetene er på ca. 27 m2 med ett rom som må kombineres som stue, 

soverom og kjøkken. I tillegg er det bad og en liten gang. Personer som er mentalt friske stiller nok 

generelt større krav til bolig enn disse små leilighetene. Et annet moment er at leilighetene har 

utgang til fellesarealet slik at man må gå gjennom dette på veg inn og ut.  
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En kunne se for seg at eldre folk ville synes det var hyggelig med et fellesareal, en felles stue, men 

erfaring fra kommuner som har bygd bofellesskap for eldre, kognitivt friske personer, er at 

fellesarealene ikke blir brukt.  

4. Selge bygget på det åpne markedet  

Så lenge kommunen eier bygget har vi utgifter til drift og vedlikehold (FDV-utgifter). Selges bygget 

har vi ikke lenger utgifter på det. Hvor mye man får for et slikt bygg er usikkert. Det er også usikkert 

hvor attraktivt stedet er fordi huset ligger midt i en klynge med kommunale helse- og 

omsorgsboliger. Tomta i seg selv er fin og så stor at en eventuell kjøper kanskje ville kunne sette opp 

nok en bolig på tomta. Nå står det to hytter som tidligere ble brukt som omsorgsboliger/utleieboliger 

på tomta. Disse er så små og i så dårlig forfatning at de skal rives.  

I og med at vi har alternative muligheter for bruk av bygget, går ikke arbeidsgruppe videre på denne 

løsningen.  

5. Dagsenter for hjemmeboende med demens  

Bygget kunne vært brukt til dagsenterdrift. Det er kanskje ikke så godt egnet til dette fordi det er 

mange små leiligheter som gjør at huset er fullt av «krinkelkroker» og gir dårlig oversikt. Det ble 

heller ikke gått videre med denne ideen da den ble vurdert i 2017.  

Brukergruppen er absolutt til stede. Vi har mange hjemmeboende personer med demens. Det gjelder 

de fleste kommunene, men med en større andel av befolkningen i distriktskommuner. Utfordringene 

med demens understrekes ved at helse- og omsorgstjenesteloven fra nyttår fikk et nytt punkt 7, 

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, under § 3-2 om kommunens ansvar.  

Kommunen tok i bruk nye lokaler til Dagsenter demens på Forsettunet i januar i år, derfor er ikke 

dette punktet aktuelt lenger. Alternativ 5. Dagsenter for hjemmeboende med demens, kommenteres 

derfor ikke mer i denne utredningen.  

B. KOMMUNENS ROLLE OG ANSVAR  
1. Omsorgsboliger  

En omsorgsbolig/bofellesskap er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at 

beboeren skal kunne motta helse- og omsorgstjenester etter behov. Beboeren betaler husleie og 

mottar tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende. Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt 

tjeneste, men kommunen har omsorgsboliger fordi det løser problemer for brukere/pasienter som av 

helsemessige grunner ikke lenger kan bo i sin egen bolig.  

Kommunen har mange omsorgsboliger. Da Flatavegen 6 ble lagt ned som omsorgsbolig, var det fordi 

man måtte ta et valg: Beboerne begynte å bli så dårlig fungerende at det ville bli behov for en fast 

nattevakt i boligen. Dette er en kostbar løsning, og da tjenesten, også den gangen, måtte kutte i 

rammene, ble det bestemt at pasientene som bodde i Flatavegen 6 heller burde få tjenester i 

sykehjem.  

2. Omsorgsboliger for tjenesten psykisk helse og rus  

Kommunen har ansvar for å yte tjenester innenfor psykisk helse og rus-problematikk på lik linje med 

alle andre sykdommer og helsemessige utfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet skriver: 

Regjeringen vil styrke tjenestetilbudet til mennesker med rusproblemer og eller psykiske lidelser. Vi vil 
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arbeide for at alle mennesker skal få de beste muligheter til å mestre og til å leve det livet de selv 

ønsker – vi vil skape brukernes og pasientens helse- og omsorgstjeneste. Det gjelder ikke minst for 

rusavhengige og personer med psykiske lidelser og deres barn og pårørende.  

Helsedirektoratet skriver: Rus og psykiske problemer henger ofte tett sammen. Har du rusproblemer, 

må du også få undersøkt den psykiske helsen din. Det er en oppgave for hjelpeapparatet. De må også 

kartlegge bruken din av rusmidler hvis du har psykiske problemer.  

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne: Kommunene har ansvar for at personer 

med rusmiddelproblemer og/eller psykiske problemer og lidelser får utredning, diagnostisering og 

behandling (hol §3-2).  I tillegg legges det vekt på at forebygging, behandling, omsorg og 

rehabilitering er viktige oppgaver for den kommunale helse- og omsorgtjenesten.  

Folkehelseinstituttet peker på at psykiske vansker og psykiske lidelser er landets største 

helseutfordring. Statlige føringer legger vekt på at kommunene må ta et hovedansvar for å ha et 

tilbud til personer med psykiske helseproblemer eller rusmiddelproblemer som forventes å bli milde 

og kortvarige. 40 % av langtidsfraværet skyldes psykiske lidelser. Halvparten av dette fraværet 

skyldes angst og depresjon. Siden mildere forløp (angst og depresjon) slik sett koster samfunnet 

store summer, vises det til at det vil være lønnsomt å etablere tilbud som hjelper disse. Samtidig som 

kommunen kan være tjent med å spisse tilbud til denne målgruppen, er det store udekkede behov i 

kommunene til brukere med alvorlige psykiske lidelser og/eller alvorlige rusutfordringer. Det er 

relativt lett å hjelpe de som har lette og forbigående psykiske problemer, men vanskelig å hjelpe de 

som har alvorlig psykisk lidelse.  

Selv om Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller 

rusproblemer, har nedbyggingen av det statlige psykiske helsevernet de siste årene hatt store 

konsekvenser for tjenestetilbudet til målgruppen. Samhandlingsreformen har skapt en forventning 

om at kommunene skal ta seg av mange alvorlig syke som ikke får døgntilbud i spesialist-

helsetjenesten. I tillegg har kommunene ansvar for lettere rusproblemer og lettere psykiske lidelser. 

Mange kommuner opplever å komme i skvis om hvordan de skal prioritere knappe ressurser, både 

forebygging, bolig med tjenester og oppfølging og behandling av de sykeste, krever ulike tiltak. Det 

statlige psykiske helsevernet henviser ofte til at alvorlig psykisk syke pasientene ikke klarer å 

nyttiggjøre seg behandling i spesialisthelsetjenesten, og skriver dem derfor ut til kommunene etter 

korte innleggelser. Dette utfordrer kommunene både når det gjelder å ha tilstrekkelig kompetanse, 

kapasitet og boliger med tjenester til å følge opp denne målgruppen på en tilfredsstillende måte. 

Dette utfordrer også Gausdal kommune, der vi ser at boliger med tjenester for denne målgruppen er 

et økende behov.  

3. Utleieleiligheter  

Som det er beskrevet i faktagrunnlaget, er det ikke helse- og omsorgstjenestens ansvar å drive 

boligformidling. De som tildeles bolig innenfor helse og omsorg, får den av helsemessige grunner.  

Teknisk enhet administrerer kommunale utleieboliger. Siden leilighetene i Flatavegen 6 er så små, 

egner de seg ikke til formålet. Kommunen har mange utleieboliger, og den senere tiden har ikke alle 

vært utleid. Altså ser ikke dette behovet ut til å være stort.  
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C. KAPASITETSBEHOV  
1. Omsorgsboliger  

Kommunen har 50 omsorgsboliger. Det er flere enn mange andre kommuner på vår størrelse. Det 

bør derfor ikke være behov for å drifte flere omsorgsboliger.  

2. Omsorgsboliger for tjenesten psykisk helse og rus  

Som beskrevet under de forrige kapitlene er det et økende behov for boliger for personer med 

psykisk sykdom og/eller rusproblematikk. Flatavegen 6 ligger nesten vegg i vegg med (20 meter fra) 

Flatavegen 2 som inneholder seks leiligheter. De er på ca. 72 m2 og har stue med kjøkkenkrok, 

soverom, bad, bod og gang. Dessverre må en av leilighetene brukes som personalbase slik at det kun 

er fem boenheter der nå. At en leilighet brukes til personalbase er ikke en hensiktsmessig løsning, 

også fordi det er nokså lytt mellom leilighetene der.  

Med det økende behovet er det et sterkt ønske fra tjenesten om også å kunne ta i bruk Flatavegen 6. 

Etter befaring med fagfolk innenfor psykisk helse og teknisk enhet er det foreslått å bygge om noen 

av leilighetene i bygget. Det er fordi de er 27 m2 og veldig små for yngre mennesker som skal bo der 

over tid. Fordelen med Flatavegen 6 er at bygget har både fellesrom og personalbase. Flyttes 

personalbasen til vaktrommet i Flatavegen 6 vil alle seks leilighetene i Flatavegen 2 tas i bruk til 

pasienter/beboere.  

• Leilighetene i Flatavegen 2 er på ca. 70 m2.  

De inneholder stue med kjøkkenkrok, soverom, bad, bod og gang.  

• Leilighetene i Flatavegen 6 er på ca. 27 m2.  

De består av ett rom som utgjør stue/soverom/tekjøkken, pluss bad og gang.  

Tjenesten foreslår at det gjøres følgende i Flatavegen 6:  

• Seks av leilighetene slås sammen, to og to, til tre relativt romslige leiligheter. Dette blir 

leiligheter for personer som bor der over lengre tidsrom. Hver leilighet blir da ca. 54 m2.  

• To leiligheter beholdes som i dag. Disse brukes i påkomne tilfeller til korttidsopphold.  

De kan brukes til det som kalles trygghetsplasser.  

• Vaktrommet i Flatavegen 6 tas i bruk som personalbase. Dermed frigjøres den sjette 

leiligheten i Flatavegen 2 slik at alle leilighetene der kan brukes til pasienter.  

• Flatavegen 6 har den fordelen at det er fellesrom i tilknytning til vaktrommet. Et slikt 

fellesrom/fellesstue har vært ønsket lenge.  

Flatavegen 6 vil da få fem leiligheter. Tjenesten vil disponere til sammen 11 leiligheter av ulik 

størrelse. Dette burde dekke behovet i kommunen.  

En kan stille spørsmål ved om det er bruk for så mange leiligheter innenfor psykisk helse- og rus-

tjenesten. Tjenesten som kjenner forholdene i kommunen, mener at det ikke vil bli overkapasitet. 

De to små leilighetene kan stå tomme mye av tiden, men det er også hensikten for at de skal kunne 

fungere som trygghetsplasser (akuttplasser).  

Trygghetsplassene kan gi mulighet for et regionalt tilbud, ved at vi tilbyr nabokommunene tjenester i 

akutte/påkomne tilfeller. Det forutsetter at vi har god kompetanse, og den er vi i ferd med å bygge 

opp.  



UTREDNING FRAMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENSER 

7 
 

Trygghetsplasser vil også kunne forebygge innleggelser i sykehus. Mange setter pris på å få tjenester i 

egen kommune, og av personell som de kjenner fra før.  

Trygghetsplassene vil gjøre at vi sparer ressurser ved å slippe å kjøpe tjenester fra private aktører.  

3. Utleieleiligheter  

Som beskrevet i kapitlene foran er det ikke behov for å øke antallet utleieboliger i kommunen. Men 

hvis løsningen ikke skulle bli å ta bygget i bruk som boliger for psykisk helse og rus-tjenesten, bør en 

vurdere å selge det.  

D. KONSEKVENSER FOR ANDRE TJENESTER  
Når flere pasienter med psykiske lidelser/sykdommer får mulighet til å bo en periode i en bolig med 

kjent og kyndig personell til stede, vil dette kunne avlaste hjemmetjenesten – som ellers ville hatt 

oppfølgingen på kveld og natt.  

E. FOREBYGGENDE ARBEID OG TIDLIG INNSATS  
For å komme tidlig inn og forebygge må innbyggerne kjenne til at det er et godt tilbud i kommunen. 

Et godt tilbud innenfor psykisk helse og rusmiddelproblemer vil si at det bygges opp stabilitet, 

trygghet og gode relasjoner i små team rundt enkeltbrukere.  

Hensikten med å ha to akuttplasser tilgjengelig er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når 

dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering. Dette 

tilbudet vil også gi en mulighet til å komme tidligere inn i forløpet. Vi ser her for oss at et 

interkommunalt samarbeid på de to akuttplassene kan være en god mulighet, og noe som vi tenker 

kan være aktuelt å bringe inn i det interkommunale fagteamet.  

F. NYE ARBEIDSMETODER, NY TEKNOLOGI OG NYE LØSNINGER  
I utgangspunktet har ikke bruken av Flatavegen 6 betydning for innføring av nye måter å arbeide på, 

men et større, stabilt fagmiljø vil gi økte muligheter for å ta i bruk nye metoder og for å kunne takle 

nye problemstillinger som måtte komme.  

Velferdsteknologi bl.a. med omgivelseskontroll må vurderes der det er hensiktsmessig.  

G. NYE SAMARBEIDSFORMER  
Med trygghetsplasser/akuttplasser åpnes muligheten for et interkommunalt samarbeid om dette. 

Hvis Gausdal har kapasitet vil nabokommuner kunne kjøpe tjenester av oss mye rimeligere enn av 

private tilbydere.  

FACT-team – som er et oppsøkende team – ble startet opp i 2019 i Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Et 

FACT-team skal gi behandling og oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller 

ruslidelse i opptaksområdet. Målgruppen er personer som i liten grad greier å nyttiggjøre seg av 

ordinær oppfølging og behandling. Et FACT-team jobber ambulant i pasientens hjem og nærmiljø, er 

tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og består av helsepersonell fra både primær- 

og spesialisthelsetjenesten. Teamet skal gi alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant 

annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, 

familie, fritid og bolig. Hovedmålene for teamet er: Tjenester skal tilpasses målgruppens behov, 
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forpliktende samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, sikre koordinert og helhetlig 

behandling for målgruppen, sikre kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet, redusere innleggelser og 

liggedøgn i psykisk helsevern, bedring av livskvalitet og daglig fungering for målgruppen, redusere 

problemfylt bruk av rusmidler blant målgruppen, sikre at brukermedvirkning blir en del av 

fagperspektivet og bedre oppfølging av pårørende.  

H. KOMPETANSEBEHOV  
Det kan bli behov for å tilføre kompetanse når det blir flere pasienter/beboere, men tjenesten er 

allerede i dag relativt godt rustet rent faglig. Det kan tenkes at man vil måtte ha flere med 

tilleggsutdanning innenfor fagfeltet, men det avhenger også av hvilke pasienter/beboere man har til 

vanlig. Det bør bli flere ansatte med kompetanse på høgskolenivå. Mye fordi det også kreves at 

personell med riktig kompetanse er til stede på andre tider av døgnet enn bare dagtid.  

Med til sammen 11 boliger, med opptil det sammen antallet beboere, blir det et godt fagmiljø 

knyttet til boligene. Dette fagmiljøet vil kunne takle også akutte situasjoner ifm. bruk av 

trygghetsplassene.  

I. ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR  
Organiseringen av boligene sammen blir som organiseringen av Flatvegen 2 er i dag, med en daglig 

leder som er en del av tjenesten psykisk helse og rus. Det bør vurderes å ha en felles avdelingsleder 

for både tjenesten psykisk helse og rus (som jobber med hjemmeboende pasienter), Flatavegen 2 og 

6 og Kjellerstua (dagsenteret).  

J. ØKONOMISKE KONSEKVENSER KNYTTET TIL INVESTERING OG 

DRIFT  
Kort oppsummering av økonomien ved rehabiliteringen av bygget:  

Kostnadene er ikke eksakte. De er basert på erfaring og utregnet etter en mal for tilsvarende 

oppgraderinger av bygg.  

1. Omsorgsboliger  

I dette alternativet tas bygget i bruk som omsorgsbolig med 8 boenheter.  

• Det forutsettes at det er ansatte tilstede.  

Kostnadene knyttes til utvendig og innvendig overflatebehandling, rehabilitering av bad, nytt 

ventilasjonsanlegg og tilbakeføring av bygget til opprinnelig funksjon/rominndeling.  

Som kompensasjon for dårlig/manglende branntekniske skiller på loftet medtas sprinkling i form av 

vanntåkeanlegg.  

• Anleggskostnad:    6,1 mill.  

• Tilskudd fra Husbanken    2,7 mill.  

• Reell kostnad for kommunen   3,4 mill.  

2. Omsorgsboliger psykisk helse og rus  

I dette alternativet tas bygget i bruk som psykiatriboliger med 5 boenheter. 2 enheter beholdes i 

prinsippet som de er i dag, mens to og to enheter av de resterende slås sammen.  

• Det forutsettes at det er ansatte tilstede. Det blir felles personalbase med Flatavegen 2.  
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Som kompensasjon for dårlig/manglende branntekniske skiller på loftet medtas sprinkling i form av 

vanntåkeanlegg. 

• Anleggskostnad:    7,5 mill.  

• Tilskudd fra Husbanken    3,3 mill.  

• Reell kostnad for kommunen   4,1 mill.  

3. Utleieleiligheter  

I dette alternativet tas bygget i bruk som et rent utleieobjekt med 8 utleieenheter.  

• Det blir ikke lagt til rette for ansatte i bygningen.  

Omfatter utvendig og innvendig overflatebehandling, rehabilitering av bad, nytt ventilasjonsanlegg 

og tilbakeføring av bygget til opprinnelig funksjon/rominndeling.  

Som kompensasjon for dårlig/manglende branntekniske skiller på loftet medtas sprinkling i form av 

vanntåkeanlegg. 

• Anleggskostnad:    6,0 mill.  

• Tilskudd fra Husbanken kan ikke påregnes  0 

• Reell kostnad for kommunen   6,0 mill.  

 

Driftsmessig konsekvenser:  

En opprusting av tjenesten kan bety både økt kompetanse og flere ansatte. Med flere medarbeidere 

blir det økte utgifter i forhold til dagens situasjon.  

Men en utvidelse av kapasiteten gir mulighet for å tilbakeføre brukere til kommunen, som i dag har 

et privat tilbud. Et privat tilbud kan koste mellom 3,5 og 7 millioner i året, avhengig av 

alvorlighetsgraden til pasienten. I Flatavegen 2 og 6 vil en kunne bruke samme personale på flere 

brukere, slik at drifta blir mye billigere enn det det private tilbudet er. Kommunen vil spare penger på 

å gi tilbud til den/de aktuelle brukeren/ne selv.  

Driftskostnadene i denne tjenesten varierer med hvilke brukere man til enhver tid har. Og 

variasjonene kan være store: En bruker kan ha vedtak om 2 timer tjenester per dag. En annen bruker 

kan i en periode ha behov tjenester fra 2 personer kontinuerlig, døgnet igjennom.  
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OPPSUMMERING  

OM FLATAVEGEN 6 SOM BOLIG FOR PSYKISK HELSE OG RUS:  

Økende behov  

Samhandlingsreformen, nedbygging av døgnplassene i spesialisthelsetjenesten og psykiske lidelser 

som et økende samfunnsproblem, gjør det nødvendig å ruste opp den kommunale tjenesten for 

psykisk helse og rus. Kommunene utfordreres på å ha tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og boliger 

med tjenester til å følge opp denne målgruppen på en tilfredsstillende måte. Dette utfordrer også 

Gausdal kommune, for vi ser at det er et økende behov for boliger med tjenester for denne 

målgruppen.  

Regionalt samarbeid  

Flatavegen 6, vil med den foreslåtte løsningen, få tre store og to små leiligheter. De to små 

leilighetene kan brukes som trygghetsplasser. Det gir mulighet for et regionalt tilbud, ved at vi tilbyr 

nabokommunene tjenester i akutte/påkomne tilfeller. Det forutsetter at vi har god kompetanse, og 

den er vi i ferd med å bygge opp.  

ANDRE ALTERNATIVER:  
Som det framgår av kapitlene over, har gruppa landa på å bruke bygget til omsorgsboliger for 

tjenesten psykisk helse og rus. Alternativet med omsorgsboliger for eldre – primært for brukere med 

begynnende demens – er et reelt alternativ, men det er, slik vi ser det, størst behov innenfor psykisk 

helse og rus.  

Å lage ordinære utleieleiligheter ser vi på som urealistisk, både fordi det er tilstrekkelig antall slike 

boliger i kommunen, og fordi det blir dyrere å sette i stand bygget når man ikke får støtte fra 

Husbanken.  

 


