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SAMMENDRAG: 
Det foreslås at deler av Flatavegen 6 tas i bruk til nye boenheter innen tjenestene for 
psykisk helse og rus.  
Videre foreslås det at resterende areal i Flatavegen 6 leies ut til Gausdal kirkelige fellesråd. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 98/20 den 10.12.2020 «Framtidens helse og 
omsorgstjenester – etablering av heldøgns omsorg (HDO) i sykehjemsavdeling, samt fremtidig bruk 
av Flatavegen 6» ble det som punkt 6. fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om fremtidig bruk av Flatavegen 6 når 
mulighet for interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med bemanning er ferdig utredet. 
Saken må inneholde en vurdering av eventuelle fremtidige tjenestebehov, samt estimerte 
investerings- og driftsutgifter. Inntil videre skal lokalene ikke tas i bruk. 

I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 98/20, skal muligheten for interkommunalt samarbeid 
innen boliger med bemanning utredes. Om dette ikke er aktuelt, skal kommunedirektøren vurdere 
kommunens eget tjenstlige behov for fremtidig bruk av Flatavegen 6. 

Den interkommunale utredningen er ikke igangsatt. Dette skyldes flere forhold, herunder 
koronasituasjonen. Den senere tid har man imidlertid blitt oppmerksom på en viktig risikofaktor når 
det gjelder interkommunalt samarbeid knyttet til boliger med bemanning. Risikoen går på at 
hjemkommunen, som i utgangspunktet kjøper tjenester av vertskommunen, kan si opp avtale om 
tjenestefrikjøp og innenfor lovverket overlate det fulle og hele faglige og økonomiske ansvaret til 
vertskommunen. Dette har man sett eksempler på den senere tid. Med bakgrunn i dette, fraråder 
kommunedirektøren på det sterkeste at Gausdal kommune tar på seg en vertskommunerolle 
innenfor slike tjenester. 

 
Flatavegen 6. 



  
 
 

  
 
 

 

Flatavegen 6 er tidligere benyttet som bofellesskap for eldre. I forbindelse med bygging av nytt 
legesenter ved Segalstad Bru ble bygget benyttet som midlertidig legesenter. Etter dette har bygget 
stått tomt. Bygget består av 8 boenheter, fellesareal, kjøkken, kontor, wc og vaskerom. Samlet 
bruksareal er ca. 365 m2. 
 
Bofellesskap og dagsenter psykisk helse og rus i Flatavegen 2. 
Bofellesskap og dagsenter for psykisk helse og rus i Flatavegen 2 har behov for mer plass. Dette er et 
heldøgns bemannet bofellesskap innen psykisk helse og rus. Bygget består av seks leiligheter, der en 
leilighet brukes som personalbase og de fem andre leilighetene er bebodd av personer som trenger 
bistand til mestring av hverdagen i ulik grad. I tillegg server personalet fem personer som bor utenfor 
bofellesskapet. 

Flatavegen 2 har vært i stor utvikling de siste årene, og på grunn av mer komplekse og alvorlige 
brukersaker er bemanningen økt. I tillegg ser det ut til at antall personer som har behov for 
heldøgnsomsorg øker. Dette har ført til behov for flere leiligheter, større lokaler og mer plass for de 
ansatte. Det er per i dag ingen ledig kapasitet for nye beboere på Flatavegen 2, eller andre lignende 
plasser i kommunen. 

 
Gausdal kirkelige fellesråd. 
Det tidligere Herredshuset i Forset ble i høst solgt av Gausdal kommune til private 
eiendomsutviklere. De ønsker å bygge om hele bygget til leiligheter. Når bygget var i kommunalt eie, 
ble det blant annet leid ut lokaler til Gausdal kirkelige fellesråd. De nye eierne har sagt opp dette 
leieforholdet, og kommunen har fått henvendelse fra Gausdal kirkelige fellesråd med spørsmål om å 
få leie lokaler i Flatavegen 6. De ønsker en leieavtale med en oppsigelsesfrist på ett år slik at de har 
litt tid på å finne seg til å finne nye lokaler hvis kommunen ønsker å avslutte leieavtalen. 
 
 
VURDERING: 

Det er, gjennom enkle bygningsmessige grep, mulig å dele av lokalet i Flatavegen 6 på en slik måte at 
det kan benyttes til ulike formål. I denne saken foreslås at den ene delen av bygget, der det per i dag 
er 4 hybelleiligheter, benyttes som boenheter for personer med utfordringer innen psykisk helse og 
rus. Arealet som er tiltenkt en slik bruk utgjør om lag 110 m2. Bygget ligger i umiddelbar nærhet til 
Flatavegen 2, der det er etablert et godt kompetansemiljø innenfor disse fagområdene, og det blir 
således å anse som en utvidelse av den eksisterende tjenesten. 

Ved å ta i bruk deler av Flatavegen 6 for tjenesten psykisk helse og rus, vil man kunne ta i bruk en av 
leilighetene som kontor og få en større og roligere arbeidsplass for personalet. Man vil også kunne 
frigjøre kontorplassene som i dag er i Flatavegen 2, og dermed også få bedre plass for sosiale 
tilstelninger for beboerne. Man vil også med noe ombygging få en ekstra fullverdig leilighet, samt en 
mindre leilighet som kan brukes til kartlegging eller en type akuttbolig med kortere tidsperspektiv. 
Dette vil føre til at man kan øke kapasiteten man i dag har i Flatavegen 2, og ha plass til flere 
personer med ulike behov.  



  
 
 

  
 
 

 

Bygningsmessig må det gjøres en mindre tilpasning og ombygging/rehabilitering, men er tenkt 
gjennomført på en enklest mulig måte slik at planløsninger, branncellebegrensende bygningsdeler 
osv. ikke endres vesentlig. 

Den andre delen av bygget, ca. 255 m2, foreslås i denne saken benyttet som lokaler for Gausdal 
kirkelige fellesråd. Det er mulig å ta i bruk disse arealene ved Flatavegen 6 uten vesentlig ombygging. 
Det er kun mindre tilpasninger og rehabilitering som må gjøres. Tidligere boenheter vil bli benyttet 
som kontorer, og i tillegg vil fellesarealet som har vært tilknyttet boenhetene kunne benyttes som 
møte- og samlingsrom. Arealet de i dag leier i Herredshuset er tilnærmet like stort som arealene de 
ønsker å leie i Flatavegen 6. De betaler kr 9 915,- i månedlig leie for arealene i Herredshuset. I og 
med arealene er tilnærmet like store foreslås det at månedlig leiesum kan fortsette på tilnærmet 
samme nivå i Flatavegen 6, bare med en mindre avrunding i månedsbeløpet. 

I forbindelse med budsjettet for 2022 er i investeringsbudsjettet lagt inn en økning i 
rammebevilgningen for planområde 7 på kr 500 000,- for 2022. Dette knytter seg i all hovedsak til 
den nevnte ombyggingen/rehabiliteringen av Flatavegen 6. 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Det etableres nye boenheter ved Flatavegen 6 som ivaretar tjenesten psykisk helse og rus sitt behov 
for økt antall boliger for målgruppen.  
Resterende areal i Flatavegen 6 leies ut til Gausdal kirkelige fellesråd. Det avtales en oppsigelsestid 
på 1 år, og månedlig husleie settes til kr 10 000,-.


