
1 

Notat       
Til: Formannskapet 

Fra:  Kommunedirektøren 

           
Saknr. Arkivkode Dato 

19/1535-55  01.06.2021 

 
Etablering av HDO-avdeling ved Follebutunet – Husbankens svar på melding om avhjemling 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i desember 2020 at det skal etableres omsorgsboliger med heldøgns 
omsorg (HDO) i en sykehjemsavdeling ved Follebutunet. Dette er en tjeneste som har vært 
etterspurt over flere år. HDO-avdelingen vil ha fast fysisk bemanning gjennom hele døgnet. 
Tjenestenivået ligger mellom omsorgsbolig i bofellesskap for eldre, med bemanning på dag 
og kveld, og sykehjemsplass. 
 
Målet er at den nye tjenesten skal gi beboerne trygghet og fellesskap, samtidig som man kan 
opprettholde selvstendighet og mestring. 
 
Saksopplysninger 
HDO-avdelingen er under etablering i tredje etasje ved Follebutunet. De første 
omsorgsboligene i avdelingen vil trolig være klare for tildeling i løpet av sommeren og høsten 
2021. Den enkelte boenhet er av tilsvarende størrelse som omsorgsboligene i eksisterende 
bofellesskap for eldre, med felles kjøkken og fellesarealer for sosial omgang med andre 
beboere og besøkende. Matservering, renhold og vaskeritjenester er en del av tjenesten 
HDO, og i tillegg er det mulig å søke om praktisk bistand om man har behov for det. 
 
Gausdal kommune har søkt Husbanken om avhjemling av sykehjemsavdelingen for å kunne 
benytte den til omsorgsboliger. Statsforvalteren uttalte seg positivt til omgjøringen og hadde 
ingen anmerkninger. Husbanken har innvilget søknaden. Kommunen står således fritt til å 
tilbakebetale gjenstående beløp av tilskuddsmidler som tidligere er mottatt fra Husbanken til 
etablering av sykehjemsplasser, samt etablere omsorgsboliger i lokalene. 
 
Husbanken skriver i sitt svarbrev til Gausdal kommune datert 31.5.2021 følgende: 
«(…) Basert på regelverk og informasjonen vi har, kan Husbanken ikke nekte kommunen å 
omgjøre plassene i dette tilfellet. Likevel ønsker Husbanken å melde sin bekymring for dette 
valget i forhold til kvaliteter som disse boligene kommer til å få uten oppgradering. At det 
mangler HDO boliger i kommunen, gir ikke et kart bilde på hvem som skal bo her. Hvis det er 
samme målgruppe som per i dag er «pasienter», og som blir «beboere» etter omgjøring, kan 
vi ikke si noe om boforhold. Men hvis fremtidige beboere er i noe grad friskere, da blir en 
boenhet på cirka 25-28 m2 veldig lite. 
Husbanken anbefaler sterkt at kommunen vurderer nøye en ombygging/oppgradering av hele 
avdelingen, som vil kunne støttes med investeringstilskudd (inntil 1.588 mill. kr. per boenhet). 
Dette vil gi beboerne en mye bedre livskvalitet i en bolig med god standard. I tillegg vil disse 
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boligene imøtekomme kommunens behov for fleksibilitet uten ytterligere tilpasninger i 
fremtiden. (…)»  
 
Selv om Husbanken fraråder kommunens plan, skisserer de fire ulike alternative muligheter 
kommunen har for veien videre, og det er alternativ 1 som ligger til grunn for realiseringen av 
HDO-avdelingen slik den er planlagt. Dette innebærer at kommunen tilbakebetaler 
resterende tilskudd til Husbanken (80.000 kr), slik at det kan etableres HDO-boliger i den nye 
delen av avdelingen når boenheter blir tilgjengelige. Første tildeling forventes å skje i løpet av 
sommeren/høsten 2021. 
 
Gausdal kommune har per i dag ca 50 omsorgsboliger av ulik art, ikke medberegnet HDO-
avdelingen. 
Bofellesskap for eldre er bygget opp på en tilsvarende måte som HDO-avdelingen er tenkt, 
med mindre boenheter (25 – 30 m2) med tilgang til fellesarealer der man kan ha sosial 
omgang med andre beboere eller besøk.  
 
Vurdering 
Løsningen som er skissert for omsorgsboliger med heldøgns omsorg i en sykehjemsavdeling 
ved Follebutunet imøtekommer de formelle kravene for avhjemling. Husbanken har således 
åpnet for at Gausdal kommune kan tilbakebetale det resterende tilskuddsbeløpet og etablere 
HDO i den aktuelle avdelingen. 
 
Samtidig uttrykker Husbanken bekymring for løsningen som er skissert, og anbefaler en 
ombygging av lokalene med økonomisk tilskudd fra Husbanken dersom den fremtidige 
målgruppen ikke er pasienter, men personer som er noe friskere. Som de skriver, er de ikke 
kjent med hvilken målgruppe disse aktuelle boenhetene er tiltenkt. De har heller ikke 
oversikt over hvilke tilbud kommunen for øvrig har når det gjelder omsorgsboliger. 
Etableringen vil gi oss et nytt trinn i omsorgstrappa som ligger mellom sykehjem og 
bofellesskap for eldre. Dette innebærer at den tenkte målgruppen vil være personer med et 
visst behov for tilsyn og/eller pleie som i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven 
defineres som «pasienter». Utfra nivået i omsorgstrappa, vil målgruppen her ha et større 
hjelpe- og/eller tilsynsbehov enn beboere i bofellesskap for eldre. Til personer med et høyere 
funksjonsnivå som klarer seg selv i større grad, har kommunen et godt tilbud av ordinære 
omsorgsboliger om man ikke kan bo i eget hjem. Seks av disse ligger i 4. etasje ved 
Follebutunet, og i tillegg har vi mer frittstående boliger.  
 
Da kommunestyret vedtok etablering av HDO-boliger i en sykehjemsavdeling, var det flere 
premisser som lå til grunn for vedtaket, herunder at avdelingen ville ha egne boenheter av en 
gitt størrelse med tilgang til fellesarealer. Avdelingen i 3. etasje ved Follebutunet er valgt, der 
en av begrunnelsene var at rommene er egnet til formålet (25 – 30 m2 og med 
hensiktsmessig utforming), samt at beboerne vil ha tilgang til romslige fellesarealer som stue 
og kjøkken. Dette tilsvarer løsningen i våre to etablerte bofellesskap for eldre. Vi vil nå kunne 
tilby en slik boløsning med bemanning gjennom hele døgnet i HDO-avdelingen. Boenhetene 
vil ikke ha eget kjøkken eller vaskemaskin. Matservering og vaskeritjenester løses gjennom 
en abonnementsordning.  
 
Løsningen som er planlagt gir også rom for en fleksibel og effektiv bruk av boenhetene, der 
de også kan brukes som korttids- og langtidsplasser i perioder der det er behov for det. Det 
kan på et senere tidspunkt være aktuelt å omgjøre boenhetene tilbake til sykehjemsplasser.  
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Med bakgrunn i overnevnte er det kommunedirektørens vurdering at en ombygging ikke vil 
være nødvendig i denne omgang. Det anbefales at vi går videre med etableringen av HDO-
avdelingen som planlagt. 
 
 


